MUNICIPIO DE QUILOMBO
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: GS ASSESSORIA E CONCURSOS

RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
RECURSOS CONTRA PEDIDOS DE ISENÇÃO
RECURS
O

INSCRIÇ
ÃO

294

19298

293

19437

NOME

DETALHES

ELISÂNGELA PEDOTT BAZZI

Recurso referente ao indeferimento isenção da taxa de inscrição,visto que a
carteirinha de doadora de medula foi encaminhada no período proposto

LILIANE PROVENSI

Bom dia,
Venho por meio deste pedir deferimento do pedido de isenção da taxa de
inscrição, como doador de sangue.
Na primeira tentativa de envio de documentos no site não consegui anexar
mais de um documento, e encaminhei apenas o comprovante de doações do
Hemosc.
Consegui um comprovante atualizado e encaminho o Anexo III preenchido e
assinado.
Peço a compreensão de vocês, já que o site estava dando alguns
probleminhas para o acesso, e também para o encaminhamento de recursos
que não estava disponível para mim até hoje quando então conversei com
senhor Arno.
Grata pela atenção.
Aguardo resultado.
Bom dia.
Att,
Liliane Provensi

QUESTÃ
O

RESPOSTA

SITUAÇÃO

-

-

DEFERIDO

-

Candidata. Analisamos seu
pedido e argumentos mas
não podemos transgredir
normas do edital

DEFERIDO
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INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
RECURS
O

INSCRIÇ
ÃO

NOME

DETALHES

QUESTÃ
O

RESPOSTA

SITUAÇÃO

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do NEXO IV
DO EDITAL. Item 9.3

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do Edital.

INDEFERID
O

-

Indeferido. A candidato não
cumpriu o contido no edital.
Item 9.3 é obrigatório para o
recurso prosperar.

INDEFERID
O

-

Candidato. Para validar seu
recursos tens que preencher,
assinaar e anexar na sua
área o ANEXO IV do Edital.
Seguiremos rigorosamente o
que está descrito no edital.

INDEFERID
O

INDEFERID
O

Questão 29
444

19536

ANA PAULA TECCHIO BASSANI

Alternativa corretas II e V.
Não tinha essa opção para resposta.
Questão 33
Alternativa correta D

445

19536

ANA PAULA TECCHIO BASSANI
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?con
teudo=618
Questão 35
Alternativa correta A

446

19536

ANA PAULA TECCHIO BASSANI

Jornada: É considerada Educação Infantil em tempo
parcial, a jornada de, no mínimo, quatro
horas diárias e, em tempo integral, a jornada
com duração igual ou superior a sete horas
diárias, compreendendo o tempo total que a
criança permanece na instituição.
Avaliação
As instituições de Educação Infantil devem criar
procedimentos para acompanhamento do trabalho
pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das
crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:
https://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf

413

414

415

19006

19006

19006

ANDREIA SUTIL DA TRINDADE

questao 31.
GABARITO LETRA B( ADESIVO). No entanto, a literatura diz Atualmente, a
maioria dos sistemas adesivos é composta de um condicionador
Acido e uma solução de monômeros hidrofilicos e hidrofábicos.
sendo contraria a questa que diz, hidrofobo. Portanto sem alternativa
correta.pg 6

ANDREIA SUTIL DA TRINDADE

32.
A questao nao esclarece, nao esta completa no enunciado, pois: qualquer
material pode absorver carga a diferença esta se ele suporta essa carga e nao
se deforma (resiliencia), fratura ou fica deformado.
conceito de resiliencia, opcao dada como perta pelo gabarito esta no anexo,
que nao condiz com enunciado.

-

Candidata. Para validar seu
recurso tens que preencher,
assinar e anexar na sua área
o ANEXO IV do Edital,
obrigatóriamente. Item 9.3 do
Edital

ANDREIA SUTIL DA TRINDADE

questao 39.
O tratamento em
questão baseia-se no envolvimento pulpar,
dependendo assim de uma série de fatores, tais como:
extensão da fratura, grau de desenvolvimento dental
(rizogênese ou rizólise), momento em que ocorreu o
trauma e grau de colaboração da criança. Dessa
maneira, dente jovem, quando a rizogênese estiver
incompleta, há melhor resposta pulpar, e no tratamento
imediato recomenda-se a proteção pulpar direta
seguida de restauração com resina composta ou
colagem do fragmento. Já em dentes jovens com
raízes completas ou em estágio inicial de rizólise, o
tratamento imediato será a pulpotomia, e o tardio, a
pulpectomia. Em dentes com rizólise avançada optase pela exodontia. PG
26.Nao se faz capeamento radicular

-

Candidata. Desobediencia ao
item 9.3 do Edital.
Seguiremos rrigorosamente o
que lá está contido.

INDEFERID
O

DEFERIDO

DEFERIDO

455

19667

CAROLINE HOHN COPATTI

Prova de Professor de Letras (Inglês)

-

Avaliação da Banca
Examinadora.
ANULAR A QUESTÃO.
Faltou a negação (NOT) no
enunciado da questão.

456

19667

CAROLINE HOHN COPATTI

Prova de Professor de Letras (Inglês)

-

A Alternativa Correta é a letra
D
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QUESTÃO 24.
A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental conforme a Base
Nacional Comum Curricular, exige um olhar atento quanto:

430

19476

CLAUDIA BRUNETTO DOS SANTOS

I.Respeito as singularidades e as diferentes relações que as crianças
estabelecem com o conhecimento, assim como a natureza das mediações.
II.Disponibilidade das mesmas condições de aprendizagem a todas crianças.
III.Estabelecimento de estratégias de acolhimento e adaptação das crianças.
IV.Equilíbrio entre as mudanças introduzidas garantindo integração e
continuidade dos processos de aprendizagem das crianças.
Estão corretas as alternativas:
a) I, lll e lV
b) I e ll
c) Ill e lV
d) I e lV
e) I, ll, lll e lV

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do NEXO IV
do edital. Seguiremos
rigorosoamente o que lá está
fescrito. Item 9.3 do Edital

INDEFERID
O

-

Desobedienia ao item 9.3 do
edital.

INDEFERID
O

-

Não atendido o descrito no
item 9.3 do Edital. Indeferido

INDEFERID
O

-

Candidata. Após criteriosa
análise de seu recurso, a
Banca conclui que sua
afiramçãoestá correta.
A alternativa passa a ser a
letra "D"

DEFERIDO

-

Candidata. Após analise
criteriosa, aBanca
Examinadaora anula a
questão.
Recurso deferido

DEFERIDO

O gabarito traz como correta a alternativa D, porém, segundo BNCC página
53:
“A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo
integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças,
respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas
estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações
de cada etapa. Torna-se necessário estabelecer estratégias de acolhimento e
adaptação tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a
nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer,
em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo.”
Diante do exposto, é possível perceber que a alternativa correta é a letra A.

431

19476

CLAUDIA BRUNETTO DOS SANTOS

QUESTÃO 38.
Conforme artigo 5º da Lei nº 13.257 de 08 de março de 2016, Lei da Primeira
Infância, constituem áreas prioritárias para as politicas públicas para a
primeira infância:
I. Educação infantil
II. O espaço e o meio ambiente
III. Assistência social à família da criança
IV. Adoção de medidas que evitem exposição precoce à comunicação
mercadológica.
V. Alimentação e nutrição.
São corretas as alternativas:
a) Il, lll e lV
b) I, lll e V
c) Ill, lV e V
d) Il, lll, lV e V
e) I, ll, lll, lV e V
Peço que reveja esta questão sobre Lei nº 13.257 de 08 de março de 2016,
Lei da Primeira Infância, este conteúdo NÃO estava previsto para estudo nos
conteúdos programáticos do edital, ou seja, a referida lei não é mencionada
na obra especificada no edital. Assim, muitos candidatos focaram os estudos
nos itens estabelecidos pelo edital, ficando em defasagem nesta questão.
QUESTÃO 10
Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.

432

19476

CLAUDIA BRUNETTO DOS SANTOS

a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Somente 1 e 2 estão corretas.

A alternativa 3 (três) é uma oração subordinada objetiva explicativa que vem
entre vírgula e apresenta uma explicação a cerca de seu antecedente. Assim
sendo esta alternativa é correta em relação ao emprego da vírgula o que não
condiz com o gabarito.

408

437

19531

19227

DANIELA BRITES DE OLIVEIRA

Questão Nº 10 alternativa correta seria a letra D e não a E como consta no
Gabarito Preliminar.
Fundamentação confirmada a partir do Dicionário da Língua Portuguesa
Comentada pelo Professor Pasquale De Acordo com a Reforma Ortográfica.Barueri, SP: Gold Editora, 2009

ÉBRISSA PAOLA BREDA

Questão 21, por erro na CRIAÇÃO/ESCOLHA das alternativas, deve ser
ANULADA.
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453

462

463

464

459

19041

19347

19347

19347

19570

ELISA USANOVICH MASCHIO

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste
requerimento, pedir a anulação da questão nº 27 na prova de Odontológo,
pois existem duas respostas que correspondem ao que se pede na questão,
tanto alternativa A (resposta do gabarito premilinar) quando alternativa D
apresentam afirmativas incorretas, como se pede na questão, pois a
alternativa D afirma: “D) As hepatites B e D são disseminadas pelo contato
com qualquer secreção humana”, o que é incorreto, pois elas não são
transmitidas por qualquer secreção humana como suor, saliva, urina e fezes.

-

INDEFERIDO.
A fundamentação da
candidata Elisa não é
consistente.
A referência utilizada não
sustenta seu argumento.
Além disso, a alternativa D
da questão, que a candidata
questiona, foi fundamentada
em dados científicos e pode
ser confirmada na seguinte
referência:
Hupp, J. E. Cirurgia Oral e
Maxilofacial Contemporânea.
Elsevier editora Ltda. Rio de
Janeiro. 2009.

JEAN WILIAN DALLA RIVA DEVISÊ

Na questão nº 10, que pede qual das alternativas possui pelo menos uma
palavras com erro de grafia, a alternativa que consta, no Gabarito Preliminar,
como correta, é a "e", sendo que as duas palavras desta alternativa não
possuem erros de grafia. Entretanto, na alternativa "d", a palavra "enxuto" está
escrita com "ch" ao invés de x", sendo está a alternativa correta.

-

A alternativa correta é a letra
D
Deferido

DEFERIDO

JEAN WILIAN DALLA RIVA DEVISÊ

A questão nº 12, que pede a negação da frase "hoje é sexta-feira e amanhã
não trabalharás", possui como correta, no Gabarito Preliminar, a alternativa
"b"(que diz "hoje não é sexta-feira ou amanhã trabalharás"). Sendo que, a
expressão "ou" nesta frase, nega apenas uma das sentenças, e não ambas,
como a questão pede; entretanto, a alternativa "c" diz "hoje não é sexta-feira
então amanhã trabalharás", com a palavra "então" negando ambas as
sentenças, sendo está a alternativa correta.

-

Fundamentação:
Pelas regras da afirmação e
negação, temos:
hoje é sexta-feira e amanhã
não trabalharás
-A negação de &ldquo;hoje é
sexta-feira&rdquo; é
&ldquo;hoje não é
sexta-feira&rdquo;.
&ndash; A negação de
&ldquo;amanhã não
trabalharás&rdquo; é
&ldquo;amanhã
trabalharás&rdquo;.
&ndash; Na negação de (p ^
q), o conectivo
&ldquo;e&rdquo; deve ser
alterado para o conectivo
&ldquo;ou&rdquo; (~p v ~q).
&ndash; Assim, a negação
da frase completa será:
&ldquo;hoje não é sexta-feira
ou amanhã
trabalharás&rdquo; o que nos
remete à alternativa B.
Decisão: INDEFERIR O
RECURSO.

INDEFERID
O

JEAN WILIAN DALLA RIVA DEVISÊ

Na questão nº 19, o objetivo é encontrar a área de um terreno retangular que
mede 16 metros de largura e 24 metros de comprimento. Considerando que,
para calcular a área de um retângulo, deve-se multiplicar a Largura pelo
Comprimento (ou vice-versa), o resultado esperado é "384m²". Entretanto, não
há este valor em nenhuma das alternativas; sendo assim, a presente questão
deve ser anulada.

-

Após análise criteriosa da
banca, decisão é pela
anulação da questão, salvo
melhor juizo.

DEFERIDO

-

Questão 33. A Educação
Infantil é oferecida em
creches e pré-escolas sendo
obrigatório somente a
matricula na pré-escola.
Mantida a alternaiva do
gabaito
Questão 29. ANULADA.
Houve erro de digitação. são
corretas as alternativas Il e V.
Questão 24. A BNCC
estabelece estratégias de
acolhimento e adaptação
tanto para as crianças quanto
para os docentes. Mantida a
alternativa.

DEFERIDO

JÉSSICA LUANA CASAGRANDE

Questão 24, 29 e 33

INDEFERID
O
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23. Na Educação Infantil o processo avaliativo deve ser registrado e
compartilhado com as famílias, conforme LDB artigo 31:
I. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da
criança.
II. Registro com objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental.
III. Expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
IV. Avaliação realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática na escola.
São incorretas as alternativas:
a) I, ll e lV
b) I, ll e lll
c) Il e lV
d) I, lll e lV
e) Il, lll e lV
465

19324

KARINE WALDOW

De acordo com a LDB, a avaliação na Educação Infantil não poderá ser com o
objetivo de promoção. Desta forma a alternativa correta deve ser D.

-

Candidata. Para validar e
prosperar seu recurso, é
obrigatório preencher,
assinar e anexar na sua área
o ANEXO IV DO EDITAL.
Item 9.3

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital. Recurso não pode
prosperar.

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital. Seguiremos
rigorosamente o que lá está
definido.

INDEFERID
O

Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
I – avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento
das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;
II – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída
por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
III – atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para
o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
IV – controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar,
exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V – expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.

466

19324

KARINE WALDOW

29. Considerando os direitos de aprendizagem, os saberes e conhecimentos
fundamentais a serem propiciados às crianças na educação infantil a BNCC
estruturam os seguintes campos de experiência a serem explorados:
I. Corpo e movimento.
II. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
III. Traços, cores e formas.
IV. O eu e o outro.
V. Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Estão corretas as alternativas:
a) I, lll e V
b) I, lll e lV
c) Il, lV e V
d) I, ll, lll, lV e V
e) Il e lV
Considerando a BNCC, e comparando com a prova, não há alternativa que
contemple a resposta correta, que seria a II e V.
Os campos de experiências em que se organiza a BNCC são:
O eu, o outro e o nós.
Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

467

19324

KARINE WALDOW

33. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 4
enfatiza a
objetividade da educação básica organizada da seguinte forma:
a) Creche, pré-escola e ensino fundamental.
b) Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
c) Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
d) Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
e) Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
No gabarito preliminar está como resposta correta C, no entanto, de acordo
com a LDB a resposta correta seria a D.
LDB Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental
e ensino médio;
II – educação superior
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35. A educação infantil com finalidade de garantir o desenvolvimento integral
das
crianças de até cinco anos, deve ser organizada de acordo com as seguintes
regras:
I. Carga horaria máxima anual de oitocentas horas distribuídas por um
mínimo de duzentos dias letivos.
II. Exigência de frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de
horas oferecidas.
III. Expedição de documentação que permita atestar o processo de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
IV. Avaliação dada pelo acompanhamento e registro do desenvolvimento da
criança com objetivo de promoção.
V. Atendimento à criança de, no mínimo, seis horas diárias para o turno
parcial e de nove horas para a jornada integral.
Estão incorretas as alternativas:
a) I, ll e lll
b) Il, lll e lV
c) lV e V
d) I, ll, lV e V
e) Il, IV e V
De acordo com a LDB, as opções corretas são I e III. Nas alternativas não há
esta opcão. O gabarito tem por certa a alternativa D como correta.
Da Educação Infantil

469

19324

KARINE WALDOW

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013)

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital

INDEFERID
O

-

Candidato. Já é do
conhecimento da Banca
desta questão. Porém seu
recurso não pode seguir pos
não atendo o item 9.3 do
Edital. É obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edital.

INDEFERID
O

-

Candidata. Para validar e
prosperar com seu recurso, é
obrigatório o preenchimento
do ANEXO IV do edital. Item
9.3 e seguintes. Seguiremos
rigorosamente as regras
editalicias.

INDEFERID
O

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de
idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
(Incluído pela
Lei nº 12.796, de 2013)
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
(Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013)
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.
(Incluído pela Lei nº
12.796, de 2013)

449

468

19487

19543

LAERCIO ANTONIO PICOLI

Questão número 16
Onde pede para encontrar a área de um quadro verde, que a altura é 1.20 e
3.20 de comprimento. A resposta é 3.84, pois 1.20 x 3.20=3.84. Porém a
resposta no gabarito está como certa a letra C= 3.96

MICHELE CRISTIAN MASCHIO CHITOLINA

Referente a questão 29, sobre os campos de experiência, não encontrei
nenhuma alternativa correta. No gabarito consta que a correta é a alternativa
E, porem o campo correto é O EU, O OUTRO E O NÓS e na prova consta
somente O EU E O OUTRO. Ou seja, as repostas completas seriam a II e a V,
mas não consta essa alternativa na prova.
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A QUESTÃO NÚMERO 16 FALA O SEGUINTE:
16. Um quadro verde tem 1,20 metros de altura por 3,20 metros de
comprimento. Qual é a área quadrada do mesmo?
a) 4,20 m2 b) 4,10 m2 c) 3,96m2 d) 3,80m2 e) 3,85m2

-

Candidato. A sua afirmação
está correta. A questão será
anulada. Porém o seu
recurso é invalido por que
precisa preencher
obrigatoriamente o ANEXO
IV do Edital. Item 9.3. A
Banca Examinadora já
detectou esta questão por
ooutro recurso já deferido

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do Edital. Seguiremos
rigorosamente o que lá está
descrito

INDEFERID
O

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edital. Item 9.3.
Seguiremos rigorosamente o
que lá está descrito.

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital

INDEFERID
O

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório
preencher e anexar na sua
área o ANEXO IV DO
EDITAL.Item 9.3 do Edital.
Seguiremos rigorosamente o
que lá está descrito.

INDEFERID
O

Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta é a letra C) 396 m2
433

19217

MISAEL BAÚ
Porem a questão nao possui alternativa correta!
1,20 x 3,20= 3,85 m2.
Sendo assim peço que anule a questão para todos os candidatos, para que
ninguém seja prejudicado.
A QUESTÃO NÚMERO 16 FALA O SEGUINTE:
16. Um quadro verde tem 1,20 metros de altura por 3,20 metros de
comprimento. Qual é a área quadrada do mesmo?
a) 4,20 m2 b) 4,10 m2 c) 3,96m2 d) 3,80m2 e) 3,85m2
Segundo o gabarito preliminar a alternativa correta é a letra C) 396 m2

434

19217

MISAEL BAÚ
Porem a questão nao possui alternativa correta!
1,20 x 3,20= 3,84 m2.
Sendo assim peço que anule a questão para todos os candidatos, para que
ninguém seja prejudicado.

447

19776

MORGANA DANIEL CONTE EPPING

Peço a analise da questão 19, o enunciado esta com falha na elaboração da
questão.
Gustavo ESTE empinando pipa....
Supondo que a pipa se encontre exatamente no topo desse edifício e que
(falta a palavra O) fio....

448

19776

MORGANA DANIEL CONTE EPPING

Peço analise da questão 28, onde pede-se:
Na Europa, as pinturas rupestres mais bem conhecidas encontra-se na:
a resposta seria a alternativa E, mas o enunciado dizendo ENCONTRA - SE
NA esta escrito de forma errada, a forma correta seria ENCONTRAM-SE NA
Questão: 10
Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas. d) Somente 2 e 3 estão corretas. e) Somente
1 e 2 estão corretas.

438

19774

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Gabarito: Alternativa E
Solicitação: alteração de gabarito para alternativa C.
Fundamentação:
O gabarito preliminar, alternativa E, apontou como corretas as
sentenças 1 e 2.
A sentença 1 está correta em relação ao emprego da vírgula.
Entretanto, a sentença 2 possui um verbo transitivo direto e indireto
(colocou), cujo objeto direto é “a caneta” e o objeto indireto é “sobre o papel
da mesa”, e, neste caso, o objeto direto não pode ser separado do objeto
indireto, o que torna essa sentença incorreta quanto ao emprego da vírgula.
A sentença 3, todavia, não apresenta erro em relação ao emprego da
vírgula.
Desta forma, as sentenças 1 e 3 estão corretas, e a sentença 2 está
incorreta.
Gabarito correto: Alternativa C.
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Questão: 17
Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48 dias
para conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra
tivesse sido construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias
quantos dias teria sido concluída:
(a) 35 dias. (b) 33 dias. (c) 31 dias. (d) 28 dias. (e) 27 dias.

439

19774

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Gabarito: Alternativa D
Solicitação: alteração de gabarito para alternativa E.
Fundamentação:
Trata-se de uma regra de 3 composta. A variável desconhecida é o
número de dias (x). O número de dias é inversamente proporcional ao número
de pedreiros que trabalham na hora, e é inversamente proporcional ao
número de horas necessárias para que a obra seja concluída.
Desta forma, a expressão para x fica conforme a seguir:

-

Desobedienciua ao item 9.3
do Edital. Indeferido

INDEFERID
O

x/(48 dias)=(6 pedreiros)/(8 pedreiros)×(6 horas diarias)/(8 horas diarias)
&#8756; x=27 dias

Gabarito correto: Alternativa E.
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Questão: 24
De acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela resolução
CFO- 118/2012, a respeito do relacionamento do profissional com a equipe de
saúde, constitui infração ética, EXCETO:
A) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação
científica.
B) Explorar colegas nas relações de emprego ou quando compartilhar
honorários.
C) Criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de
representação ao CRO.
D) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos e alternativas
do tratamento.
E) Negar, injustificadamente, colaboração técnica de emergência ou serviços
profissionais a colega.
Gabarito: Alternativa D.
Solicitação: anulação.
Fundamentação:
A banca traz como resposta o item D, porém no Código de Ética
Odontológico na Seção II- Equipe de Saúde não tem o item A: “Adotar novas
técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação científica”. Segue
trecho do código:
Seção II
Com a Equipe de Saúde
Art. 12º. No relacionamento entre os inscritos, sejam pessoas físicas ou
jurídicas, serão mantidos o respeito, a lealdade e a colaboração
técnico-científica.
Art. 13º. Constitui infração ética:
I - agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública ou
privada;
II - assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado
em represália por atitude de defesa de movimento legítimo da categoria ou da
aplicação deste Código;
III - praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal;
IV - ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com o exercício
irregular ou ilegal da Odontologia;
V - negar, injustificadamente, colaboração técnica de emergência ou serviços
profissionais a colega;
VI - criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de
representação ao Conselho Regional;
VII - explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar
honorários; descumprir ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às
relações de trabalho entre os componentes da equipe de saúde;
VIII - ceder consultório ou laboratório, sem a observância da legislação
pertinente; e,
IX - delegar funções e competências a profissionais não habilitados e/ou
utilizar-se de serviços prestados por profissionais e/ou empresas não
habilitados legalmente ou não regularmente inscritos no Conselho Regional de
sua jurisdição.
Como a questão apresenta 2 itens que não tem nessa sessão do código de
ética (D e A), logo deveria ser anulada por ter 2 respostas causando confusão
ao candidato.
Gabarito correto: anulada.

440

19774

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Questão: 26
Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Sepse é o colapso, a falha funcional dos tecidos vivos pela ação de
microorganismos e é, geralmente, acompanhada por inflamação.
B) Assepsia médica é a tentativa de manter pacientes, equipe de saúde e
objetos tão
livres quanto possível de agentes que causem infecção; Assepsia cirúrgica é a
tentativa de prevenir que micro-organismos ganhem acesso a feridas
traumáticas criadas cirurgicamente.
C) Esterilidade é a ausência de formas viáveis de microorganismos. A
esterilidade representa um estado relativo; o qual depende do grau de
esterilidade proporcionado pelo método de esterilização utilizado.
D) Antisséptico e desinfetante são termos que, com frequência, são
empregados de modo equivocado. Ambos se referem a substâncias que
podem prevenir a multiplicação de organismos capazes de causar infecção. A
diferença é que antissépticos são aplicados a tecido vivo, enquanto
desinfetantes são projetados para utilização em objetos inanimados.
E) Sanitização é a redução do número de micro-organismos viáveis a níveis
considerados seguros pelos padrões de saúde pública; Descontaminação é
similar à sanitização, exceto pelo fato de não estar relacionada com padrões
de saúde.
Gabarito: Alternativa C.
Solicitação: anulação.
Fundamentação:
O gabarito preliminar indica que a alternativa correta é a letra C, porém no
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item E fala que a descontaminação não está relacionada com os padrões de
saúde, o que torna o item falso, pois não é correto afirmar que a
descontaminação não está relacionada com padrões de saude. No site da
FIOCRUZ fala sobre as práticas padrões de descontaminaçao.
(http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/nb1.html)
“As superfícies de trabalho deverão ser descontaminadas com um germicida
químico apropriado depois de o procedimento ser concluído, quando as
superfícies estiverem excessivamente contaminadas e no final de cada dia de
trabalho. Muitos desinfetantes químicos vendidos comercialmente 80, 81, 82,
83, 84 poderão ser utilizados para a descontaminação das superfícies do
laboratório e de alguns instrumentos, para limpeza local de roupas
contaminadas usadas em laboratório e para vazamento de materiais
infecciosos. A descontaminação imediata de vazamentos ocorridos deverá ser
uma prática padrão.
(https://w2.fop.unicamp.br/cibio/downloads/biosseguranca_em_laboratorios_bi
omedicos_e_de_microbiologia.pdf)

“As superfícies de trabalho devem ser descontaminadas com desinfetantes
que sejam eficazes contra os agentes manipulados, ao final do trabalho ou no
final do dia e após qualquer vazamento ou borrifada de material viável…O
equipamento laboratorial e as superfícies de trabalho devem ser
descontaminadas rotineiramente com um desinfetante eficaz após a
conclusão do trabalho com materiais infecciosos, especialmente no caso de
derramamento, vazamentos ou outras contaminações por materiais
infecciosos.
a. Vazamentos de materiais infecciosos devem ser descontaminados,
contidos e limpos pela equipe do laboratório equipadas para trabalharem com
material infeccioso concentrado. Os procedimentos operacionais padrões a
respeito deste tipo de incidente devem ser desenvolvidos.
b. Respingos e acidentes resultantes de uma exposição ao material
infeccioso devem ser imediatamente notificados ao chefe do laboratório. A
avaliação médica, a vigilância e o tratamento devem ser providenciados e
registros do acidente e das providências adotadas deverm ser mantidos por
escrito.
c. Os equipamentos laboratoriais com defeitos devem ser descontaminados
antes de serem enviados para conserto ou removidos do local.
As superfícies das paredes internas, pisos e tetos das áreas, onde os agentes
da classe de risco são manipulados, devem ser construídas e mantidas de
forma que facilitem a limpeza e a descontaminação. Toda a superfície deve
ser selada e sem reentrâncias. As paredes, tetos e pisos devem ser lisas,
impermeáveis e resistentes a substâncias químicas e desinfetantes
normalmente usados no laboratório. Os pisos devem ser monolíticos e anti derrapante. Orifícios ou aberturas nas superfícies de pisos, paredes e teto
devem ser selados. Dutos e espaços entre portas e esquadrias devem permitir
o selamento para facilitar a descontaminação..As superfícies de trabalho
devem ser descontaminadas com desinfetantes que sejam eficazes contra os
agentes manipulados, ao final do trabalho ou no final do dia e após qualquer
vazamento ou borrifada de material viável.
(http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/lab_virtual/nb2.html)
“Cada passo do ciclo de descontaminação exigirá validação como parte do
programa de garantia de qualidade e será abordado em cada seção
relevante.… pode-se aplicar a avaliação de risco para determinar o nível de
descontaminação. Isso é conhecido como “Classificação de Spaulding”. Esse
sistema deve ser aplicado para classificar um produto para saúde reutilizável
(PPSR) de acordo com seu uso pretendido e o subsequente nível de
reprocessamento necessário para tornar o PPSR seguro para reutilização.
Os PPSRs podem ser classificados do seguinte modo: • Crítico
• Semicrítico
• Não-crítico
Várias perguntas podem ser feitas para estabelecer o método a ser usado.
produto para saúde, tolerância ao calor do item, recursos/instalações
disponíveis e tempo disponível para reprocessamento. “
(http://www.riocomsaude.com.br/Publico/MostrarArquivo.aspx?C=6bMH2wHu
BCw%3D)
Gabarito correto: anulada.

-

Candidata. A Banca
Examinadora reconhece seu
esforço para disponibilizar
seu recurso, porém não
poderá prosperar, tendo em
vista a desobediencia as
normas editalicias. Item 9.3 e
seguintes.

INDEFERID
O

Página 10 de 31

MUNICIPIO DE QUILOMBO
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: GS ASSESSORIA E CONCURSOS

RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
Questão 29, as alternativas estão incompletas

450

451

452

19634

19634

19634

Segundo a BNCC: Considerando os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, a BNCC estabelece cinco campos de experiências, nos
quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Em cada campo de
experiências, são definidos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
organizados em três grupos por faixa etária.
• O eu, o outro e o nós;
• Corpo, gestos e movimentos;
• Traços, sons, cores e formas;
• Escuta, fala, pensamento e imaginação;
• Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Referência: BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR.
Sendo que as únicas alternativas corretas seria as II e a V e as mesma não
estão na opção de alternativas

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edital e anexá-lo na sua
área. Seu recurso não
poderá prosperar.
Seguiremos rigorosamente o
que consta no item 9.3 do
edital.

INDEFERID
O

PAULA RITA RIBEIRO

Questão 33 segundo o “Art. 4º inclui a educação infantil, a questão não está
bem elaborada. Deve ser anulada
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

-

Candidata. Para validar seu
recurso tens que preencher
obrigatoriamente o ANEXO
IV do edital.

INDEFERID
O

PAULA RITA RIBEIRO

Questão 35, não está de acordo com a lei, deve ser anulada.
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.”
(NR)
“Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes
regras comuns:
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um
mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno
parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de
desenvolvimento e aprendizagem da criança.” (NR)

-

Não cumprimento do item 9.3
do edital. Recurso não
poderá prosperar

INDEFERID
O

PAULA RITA RIBEIRO
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ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO
À GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME.
DADOS DO CANDIDATO:
Nome: PRISCILA STANGA
RG: 4589679CPF:06614699997
Cargo/função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. da Inscrição: 19450
Tipo de Recurso:
1 – Indeferimento de isenção da taxa de inscrição;
2 – Indeferimento de inscrição;
3 – Indeferimento do pedido de condição especial;
4 – Questão da prova objetiva;
5 – Nota preliminar prova títulos;
6 – Gabarito Preliminar;
7– Ata de Classificação Preliminar;
8– Incorreções/irregularidades do Concurso Público;
9 – Outros:
Para uso da Banca Examinadora

1 – Deferido
2 – Indeferido

Fundamentação:
A questão nº 17, que trata de uma regra de três composta com três
grandezas, é apresentada da seguinte forma:
17) Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48
dias para conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra
tivesse sido construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias
quantos dias teria sido concluída:
(a) 35 dias. (b)33 dias. (c)31 dias. (d) 28 dias. (e) 27 dias.
Como resposta correta, o gabarito indica a alternativa (d).
Entretanto, essa afirmativa não está correta. Vejamos:

460

19450

PRISCILA STANGA

De acordo com o site especializado em Matemática, disponível em:
https://matematicabasica.net/regra-de-tres-composta/:
Como resolver uma regra de três composta:
Separe as grandezas de mesma espécie, agrupando-as em uma tabela:
Encontre os valores correspondentes de cada grandeza e agrupe-os em uma
coluna na tabela. Lembrando que regra de três composta pode ter três ou
mais grandezas num mesmo problema;
Montar a proporção isolando a grandeza que contém a incógnita: A razão da
grandeza que contém a incógnita deve ficar de um lado da igualdade, e as
outras razões das outras grandezas devem formar um produto do outro lado
da igualdade;
Analise cada grandeza separadamente em relação a grandeza que contém a
incógnita: Para realizar este passo, deve-se analisar cada razão da proporção
separadamente, então diminuir um valor na razão que pretende analisar e
verificar o comportamento na razão que contém a incógnita. Se ocorrer um
comportamento inverso, a grandeza é inversamente proporcional, isto é, se ao
aumentarmos um valor em uma das grandezas e na grandeza que contém a
incógnita diminuir, teremos uma grandeza inversamente proporcional. Caso
contrário será diretamente proporcional;
Inverta quando necessário caso tenhamos grandezas inversamente
proporcionais: As razões das grandezas que são inversamente proporcionais
em relação a razão da grandeza que contém a incógnita devem ser invertidas,
isto é, troque o numerador pelo denominador da mesma razão;
Resolva o problema: Resolva o problema realizando primeiro o produto da
proporção que está de um lado da igualdade. Depois, quando tiver apenas
uma razão em cada lado da proporção, multiplique de forma cruzada, ou seja,
o numerador de uma razão da proporção deve ser multiplicado pelo
denominador da outra razão, e vice-versa.
De acordo, ainda, com o site especializado em matemática, disponível em:
https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3c.php:
Ex: 3) Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2m de altura.
Trabalhando 3 pedreiros e aumentando a altura para 4m, qual será o tempo
necessário para completar esse muro?
Inicialmente colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o x.
Depois colocam-se flechas concordantes para as grandezas diretamente
proporcionais com a incógnita e discordantes para as inversamente
proporcionais, como mostrado abaixo:
pedreiros altura dias
2
2
9
3
4
x
Montando a proporção e resolvendo a equação, temos:
9 = 2 x 3 x=12
x 4 2
Logo, para completar o muro serão necessários 12 dias.
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No caso da questão 17 da prova:
•Com mais pedreiros demorará menos dias para concluir a obra, ou seja, são
grandezas inversamente proporcionais;
Pedreiros
6
8 (+)

dias
48
(-) x

•Se trabalhar mais horas fará o serviço mais rápido “em menos dias”, ou seja,
são grandezas inversamente proporcionais.
dias
48
X (-)

horas
6
(+) 8

Assim, como as grandezas “pedreiros” e “horas” são inversamente
proporcionais, escreve-se a proporção invertendo as frações:
Pedreiros
dias
horas
6
48
6
8 (+) (- ) x (-)
(+) 8
INVERSA
INVERSA
48 = 8 × 8 = 27 DIAS
X
6
6
Logo, a alternativa correta é a letra “e”.
Requer, assim, a alteração do resultado apontado pelo gabarito, para corrigir
o erro material apontado ou, subsidiariamente, a anulação da questão, pelo
erro material identificado.
Nestes Termos, Pede Deferimento.
Quilombo/SC, 20 de fevereiro de 2020.
________________________________________
Assinatura do requerente
OBS: No momento em que fui fazer o recurso (dentro do prazo estabelecido
no edital) o site não aceitou anexar nenhum tipo de arquivo, ou seja, o site
estava com problema, por isso estou enviando desta forma para não perder o
prazo. Também não encontrei no site da empresa nenhum suporte on line ou
telefone para contato para sanar este problema, pois como o edital prevê o
período para o envio de recursos é até as 23:59 do dia 20/02/2020.

-

Candidata. Para que seu
recurso possa prosperar é
obrigatório ter preenchido,
assinado e anexado na sua
área o ANEXO IV do Editl.
Item 9.3 e seguintes.

INDEFERID
O
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PRISCILA STANGA

ANEXO IV
FORMULÁRIO DE RECURSO
À GS Assessoria e Consultoria LTDA - ME.
DADOS DO CANDIDATO:
Nome: PRISCILA STANGA
RG: 4589679CPF:06614699997
Cargo/função: PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL
Nº. da Inscrição: 19450
Tipo de Recurso:
1 – Indeferimento de isenção da taxa de inscrição;
2 – Indeferimento de inscrição;
3 – Indeferimento do pedido de condição especial;
4 – Questão da prova objetiva;
5 – Nota preliminar prova títulos;
6 – Gabarito Preliminar;
7– Ata de Classificação Preliminar;
8– Incorreções/irregularidades do Concurso Público;
9 – Outros:
Para uso da Banca Examinadora

1 – Deferido
2 – Indeferido
Fundamentação:
A questão nº 10, que trata do emprego da vírgula, é apresentada da seguinte
forma:
10)Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1)Não, Dona maria. Não posso ir até sua casa.
2)O Poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3)Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
Como resposta correta, o gabarito indica a alternativa (e), que aduz que
somente a sentença 1 e 2 estão corretas.
Entretanto, essa afirmativa não está correta. Isso ocorre por dois motivos:
primeiro porque a sentença 3 está correta, afinal, estamos diante de uma
oração subordinada adjetiva explicativa, a qual EXIGE A UTILIZAÇÃO A
VÍRGULA, tal qual consta na sentença. Muito embora perceba-se erro de
concordância (próxima, e não próximo, já que o sujeito é feminino), este item é
irrelevante, visto que o enunciado deixa claro que devem ser analisadas as
sentenças “em relação ao emprego da vírgula”.
Segundo que a sentença 2 beira o absurdo. É consenso em toda a literatura
que JAMAIS SE SEPARA POR VÍRGULA, O SUJEITO E O PREDICADO.
Que a sentença 2 está totalmente equivocada, não há o que se questionar,
visto que a falha é grosseira. Em relação á sentença 3, que está correta, em
contradição com o resultado do gabarito, esta merece um pouco mais de
atenção e fundamentação.
A fim de comprovar e fundamentar o que alegamos em relação à sentença 3,
Vejamos:
De acordo com o site especializado em Língua Portuguesa, disponível em:
https:// clubedoportugues.com.br/restritiva-x-explicativa/:
Oração subordinada adjetiva explicativa – identifica que a afirmação refere-se
à totalidade dos elementos do grupo designado pelo pronome relativo. Em
regra, na língua portuguesa, todos os termos explicativos são separados por
vírgula.
ex: Os políticos, que são corruptos, merecem repúdio da população.
De acordo, ainda, com o site especializado em Língua Portuguesa, disponível
em:https://www.
portugues.com.br/gramatica/o-uso-virgula-entre-os-periodos-compostos-por-s
ubordinacao-.html

As orações subordinadas adjetivas explicativas vêm sempre demarcadas pela
vírgula.

Ex: Dom Casmurro, obra de Machado de Assis, é uma excelente opção de
leitura.

De acordo, também, com o site especializado em Língua Portuguesa,
disponível em: https:
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//www.portugues.com.br/gramatica/o-uso-virgula-entre-os-periodos-compostos
-por-subordinacao-.html

Orações Explicativas: Indicam uma justificativa ou uma explicação referente
ao fato expresso na declaração anterior. As conjunções que merecem
destaque são: que, porque e pois (obrigatoriamente anteposto ao verbo).
Introduzem as orações coordenadas sindéticas explicativas.
Existe uma hipótese para o equívoco cometido na escolha da sentença: É
muito fácil confundir as orações coordenadas explicativas com as
subordinadas adverbiais causais. Observe a diferença entre elas:
Orações Coordenadas Explicativas: caracterizam-se por fornecer um motivo,
explicando a oração anterior.
Por Exemplo:
A criança devia estar doente, porque chorava muito. (O choro da criança não
poderia ser a causa de sua doença.)
Orações Subordinadas Adverbiais Causais: exprimem a causa do fato.
Por Exemplo:
Henrique está triste porque perdeu seu emprego. (A perda do emprego é a
causa da tristeza de Henrique.)
Note-se também que há pausa (vírgula, na escrita) entre a oração explicativa
e a precedente e que esta é, muitas vezes, imperativa, o que não acontece
com a oração adverbial causal.
Fonte da informação: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint27.php

Seguindo com a demonstração do alegado, o site, também especializado em
Língua Portuguesa, disponível em
https://www.todamateria.com.br/oracoes-subordinadas-adjetivas/ assevera
que:
Orações Subordinadas Adjetivas Explicativas:
Separadas por vírgulas, as orações subordinadas explicativas, como o próprio
nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem.
Exemplos:
O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos.
•Oração Principal: O exame final deixou todos apreensivos.
•Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: que estava muito difícil.

João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos.
•Oração Principal: João surpreendeu a todos.
•Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: que é o mais calmo da turma.

No caso da questão 3 da prova:
Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
•Oração Principal: Minha escola está em reforma.
•Oração Subordinada Adjetiva Explicativa: que fica próximo ao clube da
cidade.
Para melhor complementar:
Segundo CAMARGO, Thaís Nicoleti De. O uso da vírgula. Barueri: Manoele,
2005.
Oração adjetiva explicativa (indica explicação e pode ser retirada sem que
haja prejuízo ao significado da frase como um todo) Deve ser separada por
vírgulas:
Os operários, que fizeram greve, reivindicaram aumento salarial.

Finalizando, e explicando uma segunda possível causa para o equívoco:

Para Ildete Pinto (1993, p. 13), é fundamental conhecer análise sintática para
pontuar corretamente. Ildete diz que “a pontuação correta das orações
adjetivas, restritivas e explicativas, por exemplo, denota antes de tudo clareza
na mensagem.”
Assim, a vírgula faz a diferença entre a oração subordinada adjetiva restritiva
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e a explicativa, conforme mostra o exemplo encontrado na Gramática ao
alcance de todos, de Josué Mendes (2011, p. 136):
a)A moça, que vinha de moto, fitou o céu. (Supõe-se apenas uma moça que
vinha de moto).
b)A moça que vinha de moto fitou o céu. (Supõe-se a existência de outras
moças, mas somente a da moto fitou o céu).
O enunciado “a” constitui uma oração subordinada adjetiva explicativa, que
encerra uma simples explicação ou informação adicional, enquanto em “b”
encontramos uma oração subordinada adjetiva restritiva, a qual delimita o
sentido do substantivo. Assim, a marca escrita da explicação é a vírgula,
enquanto a da restrição é a ausência dela.
Desta forma, observa-se que na sentença de item 3, o orador já se referia à
“Minha escola”,
sendo a oração “que fica próximo ao clube da cidade” meramente explicativa,
indicando para o interlocutor onde se localiza a “Minha escola”.
Diferente seria se a oração trouxesse: A escola que fica próximo ao clube da
cidade está em reforma. Neste caso, realmente não haveria vírgula, pois
estaríamos diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva, indicando
qual era a escola que estava em reforma.
Observe que o cerne da diferença reside neste ponto. A escola que está em
reforma já estava determinada na oração (Minha escola), sendo a oração “que
fica próximo ao clube da cidade” apenas explicativa, indicando a localização
da “minha escola”.
Diante de todo o exposto, resta induvidoso que a sentença de item 3 está
correta, assim como também está correta a de item 1, estando ERRADA
sentença de item 2. Logo:
A 1 e 3 estão corretas, indicando como certa a alternativa (c).

Requer, assim, a alteração do resultado apontado pelo gabarito, para corrigir
o erro material apontado ou, subsidiariamente, a anulação da questão, pelo
erro material identificado.

Nestes Termos, Pede Deferimento.
Quilombo/SC, 20 de fevereiro de 2020.
Priscila Stanga
Assinatura do requerente

OBS: No momento em que fui fazer o recurso (dentro do prazo estabelecido
no edital) o site não aceitou anexar nenhum tipo de arquivo, ou seja, o site
estava com problema, por isso estou enviando desta forma para não perder o
prazo. Também não encontrei no site da empresa nenhum suporte on line ou
telefone para contato para sanar este problema, pois como o edital prevê o
período para o envio de recursos é até as 23:59 do dia 20/02/2020.
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Candidata. A Banca
reconhece seu esforço para
que prospere o seu recurso.
Porém para validá-lo
precisamos copia fiel do
ANEXO IV, preenchido e
assinado, segundo descreve
o item 9.3 do Edital.
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O

Página 22 de 31

MUNICIPIO DE QUILOMBO
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: GS ASSESSORIA E CONCURSOS

RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS

419

420

19156

19156

RAMIRO LUIZ CALZA

RAMIRO LUIZ CALZA

3: A questão 3 refere-se ao termo em destaque que pode ser substituído sem
acarretar prejuízo de sentido ao texto. No texto traz "pelos epítetos" que
significa:
1.
`Palavra ou expressão que se associa a um nome ou pronome para
qualificá-lo.
2.
Qualificação elogiosa ou injuriosa dada a alguém; alcunha, qualificativo.
O gabarito preliminar traz a resposta "Epitáfios" que significa: O mesmo que:
enaltecimentos, epígrafes, inscrições, lápides, louvores, sepulcros, túmulos.
Significado de epitáfio
Frase colocada sobre o túmulo, lápide ou monumento funerário, geralmente
para homenagear a pessoa que nele se encontra sepultada.
A lápide, sepultura, que contém essa frase.
Homenagem a um morto; elogio breve a uma pessoa morta.
Dessa forma fica evidente a não concordância em sentido entre os termos
uma vez que o primeiro é uma crítica e o segundo enaltece alguém, que
nesse caso, são usados em sepulturas.

3: A questão 3 refere-se ao termo em destaque que pode ser substituído sem
acarretar prejuízo de sentido ao texto. No texto traz "pelos epítetos" que
significa:
1.
`Palavra ou expressão que se associa a um nome ou pronome para
qualificá-lo.
2.
Qualificação elogiosa ou injuriosa dada a alguém; alcunha, qualificativo.
O gabarito preliminar traz a resposta "Epitáfios" que significa: O mesmo que:
enaltecimentos, epígrafes, inscrições, lápides, louvores, sepulcros, túmulos.
Significado de epitáfio
Frase colocada sobre o túmulo, lápide ou monumento funerário, geralmente
para homenagear a pessoa que nele se encontra sepultada.
A lápide, sepultura, que contém essa frase.
Homenagem a um morto; elogio breve a uma pessoa morta.
Dessa forma fica evidente a não concordância em sentido entre os termos
uma vez que o primeiro é uma crítica e o segundo enaltece alguém, que
nesse caso, são usados em sepulturas.

-

Candidato. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edital. Item 9.3.
Seguiremos rigorosamente o
que está lá contido.

INDEFERID
O

-

Candidato. Desobedeceu o
contido no item 9.3 do Edital

INDEFERID
O

-

Candidato. Seguiremos
rigorosamente o exigido pelo
edital. Seu recurso não
poderá ser validado pos está
em desacordo com o item 9.3
do Edital

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital.
Indeferido

INDEFERID
O

10: A questão 10 refere-se ao uso das vírgulas. No trecho exemplificado pelo
número 3 temos:
“3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.”
Minha escola é o sujeito
Está: verbo transitivo indireto: Significando Permanecer, durante um tempo,
em determinado momento ou lugar
Em: Preposição
Em reforma: Objeto indireto
Logo temos uma construção com sujeito, verbo e objetos o que caracteriza um
período simples.
“Que fica próximo ao clube da cidade” está entre vírgulas pois funciona com
adjunto adverbial, podendo se deslocar no meio do período, mas devendo ser
isolados por vírgulas.

421

19156

RAMIRO LUIZ CALZA

422

19156

RAMIRO LUIZ CALZA

17: A questão 17 refere-se a uma regra de três composta, na qual as
grandezas pedreiros e dias são inversamente proporcionais, dias e horas
também são inversamente proporcionais:
PEDREIROSDIASHORAS
6--------------------48-----------6
8---------------------x------------8
Fazendo a regra de três composta multiplicamos de forma reta, sem
multiplicar cruzado, já que são grandezas inversamente proporcionais.
O cálculo:
6*8*48=8*x*8
2304=64x
X=2304/64
X27 dias ------------------Logo a resposta é 27 dias.
22: A questão 22 refere-se ao Nasf:
A questão traz duas alternativas como corretas: a letra D e a letra E, observar
o caderno de atenção básica sobre as diretrizes do NASF
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423

424

425

441

19156

19156

19156

19290

RAMIRO LUIZ CALZA

RAMIRO LUIZ CALZA

RAMIRO LUIZ CALZA

RENI FRANCISCO

24: A questão 24 refere-se ao Código de Ética Odontológica aprovado pela
resolução CFO-118/2012, a respeito do relacionamento do profissional com a
equipe de saúde, constitui infração ética. TODAS AS ALTERNATIVAS
CONSTITUEM-SE COMO INFRAÇÃO ÉTICA. Observar o código de ética
odontológico em anexo.
Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham efetiva comprovação
científica.
Explorar colegas nas relações de emprego ou quando compartilhar
honorários.
Criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de
representação ao CRO.
Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos e alternativas do
tratamento.
Negar, injustificadamente, colaboração técnica de emergência ou serviços
profissionais a colega.

25: A questão 25 refere-se ao Código de Ética Odontológica e trata do tema
propaganda: o assertiva correta é a letra D: Não constitui infração ética fazer
publicidade que implique na comercialização da odontologia, desde que
conste o nome e o número de inscrição da pessoa física ou jurídica
responsável.
Veja no artigo 43:
Art. 43. Na comunicação e divulgação é obrigatório constar o nome e o
número de inscrição da pessoa física ou jurídica, bem como o nome
representativo da profissão de cirurgião-dentista e também das demais
profissões auxiliares regulamentadas. No caso de pessoas jurídicas, também
o nome e o número de inscrição do responsável técnico.
O porquê da alternativa B estar incorreta? De acordo com o artigo 42 do
código de ética odontológico:
Art. 42. Os anúncios, a propaganda e a publicidade poderão ser feitos em
qualquer meio de comunicação, desde que obedecidos os preceitos deste
Código.
Dessa forma, não constitui infração ética participar de programas de
comercialização coletiva oferecendo serviços nos veículos de comunicação.
Por exemplo em programas de rádio, oferecendo os serviços.
27: A questão 27 refere-se as formas de transmissão das hepatites virais e do
HIV. Observar que a hepatite C não é de transmissão oral fecal e sim por:
Transmissão sanguínea: praticou sexo desprotegido, compartilhou seringas,
agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos que furam ou
cortam (vírus B,C e D);
Observar no guia de hepatites virais do MINISTÉRIO DA SAÚDE, que traz
somente as Hepatites A e E como de transmissão oral-fecal.
Dessa forma a questão 27 está com duas respostas incorretas.

Segue recurso em anexo da questão 7.

-

Não atendeu ao item 9.3 do
Edital.

INDEFERID
O

-

Candidato. Seguiremos
rigorosamente o contido no
item 9.3 do Edital

INDEFERID
O

-

Desobediencia as regras
editalicias. Indeferido. Item
9.3 do Edital

INDEFERID
O

-

O fato de o enunciado não
determinar se é modo
subjuntivo ou indicativo não
interfere na resposta. O
próprio candidato afirma que
não há alternativas com
pretérito imperfeito do
Subjuntivo.
MANTER A QUESTÃO

INDEFERID
O

DEFERIDO

442

19290

RENI FRANCISCO

Segue recurso em anexo da questão 17.

-

Candidato. Após análise
rigorosa da Banca
Examinadora do certame,
conclui-de que a alternativa
correta da questão é a letra
"E".

443

19797

ROSELI DIAS DE SIQUEIRA

Questão 18, no gabarito preliminar consta a letra C como responsta correta,
mas o certo seria a letra A.

-

Seu recurso prosperou. A
alternativa correta é a "A".

DEFERIDO

ROSEVANI JAQUELINE ZATTERA

Conforme consta no edital: "9.1 - É assegurado aos candidatos a interposição
de recursos nos seguintes casos nas datas previstas no Edital:", sendo que
consta a seguinte posição no item: "9.1.8 – Com relação às incorreções ou
irregularidades constatadas na execução do Certame." E não havendo esta
opção de escolha nas alternativas acima pontuadas, solicito que
desconsiderem a alternativa selecionada, sendo selecionada apenas por não
haver a opção da qual necessito selecionar, que seria refente às incorreções e
irregularidades constatadas na execução do Certame, conforme pontuo de
maneira explicativa em meu recurso.

-

Candidat. A questão dez foi
revista pela Banca
Examinadora e a Alternativa
correta é "D".
As questões de numero 21 e
29 foram anuladas. EStes
por recursos já apresnetados
por outros candidatos.

DEFERIDO

454

19153
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Questão 10 – Português.
Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
409

19394

SUSANE KARINE KERCKOFF MACHADO

Nessa questão, o gabarito aponta como alternativa correta a letra E, que diz
“Somente 1 e 2 estão corretas”, no entanto, a terceira sentença também está
correta.
Ela é entendida como uma regra para o uso da vírgula por conter uma
explicação no meio da frase, ou seja, explica onde fica a escola.
Sintaticamente, esse trecho seria um aposto. Por ser uma oração subordinada
explicativa, ela é separada por vírgula da oração principal.

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital

INDEFERID
O

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital. Recuso não pode
prosperar. Seguiremos
rigorosamente o contido no
edital.

INDEFERID
O

Questão 17 - Matemática.
Com base nos valores dos dados repassados na questão, não existe a
possibilidade do resultado chegar a 28 dias, correspondente a alternativa D,
destacada como certa no gabarito.
410

19394

SUSANE KARINE KERCKOFF MACHADO
As únicas possibilidades de resultado desse cálculo são 48 e 27.
Considerando ainda que as grandezas [número de pedreiros] e [número de
horas/dia trabalhados], são inversamente proporcionais a grandeza do
[número de dias], a única possibilidade de resultado correto é 27, alternativa
E. Logo, o gabarito está errado devido a força das grandezas escalares.

411

19109

SUZANA APARECIDA CALDERAN PERIN

Questão 12
Para mim esta questão esta mal elabora e não entendi qual seria a logica da
resposta.

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital. Recurso não pode
prosperar

INDEFERID
O

412

19109

SUZANA APARECIDA CALDERAN PERIN

Questão 35
Pergunta mal elaborada e ao meu entendimento teria mias que uma resposta .

-

Desobediencia ao item 9.3
do Edital

INDEFERID
O

416

19508

TANIA MARCIA REES

Na questão 30 tem 6 alternativas, sendo que as dais tem somente 5.
Neste caso sugiro a anulação da questão.

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edtial. Item 9.3 do edital

INDEFERID
O

417

19508

TANIA MARCIA REES

Na questão de número 32, consta os pilares do conhecimento de número: I, II,
III, IV somente.
Sendo que nas alterna consta o número V.
Neste caso sugiro a anulação da questão.

-

Candidata. Desobedecu o
contido no item 9.3 do edital.
Seguiremos rigorosamete as
normas do edital.

INDEFERID
O

TANIA MARCIA REES

No edital do concurso público, não constava no anexo de conteúdo para a
área de professor de ensino fundamental nos conteúdos programáticos sobre
a BNCC, e na prova as questões 26 27 28 29 30 e 36 estavam diretamente
direcionada a este assunto, sendo assim me senti lesada.
Neste caso sugiro a anulação destas questão.

-

Candidata. Para validar seu
recurso tens que preencher
obrigatoriamente o ANEXO
IV do Edital. Item 9.3 e
seguintes

INDEFERID
O

THAIS IANE DOS SANTOS

questão 29 (alternativa do gabarito incorreta): O nome do campo de
experiência IV o eu e o outro, está incorreto conforme a BNCC o nome correto
do campo de experiência é o eu, o outro e o nós. Sendo assim a alternativa E
não pode estar certa, sendo que nenhuma das alternativas da questão está
correta.

-

Desobediencia ao item 9.3
do Edital. Seguiremos
rigorosamente o que lá está
definido

INDEFERID
O

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório
preeencher e assinar o
ANEXO IV DO EDITAL,
anexando-o na sua área.

INDEFERID
O

426

427

19508

19230

questão 37. Considera-se primeira infância o período que abrange: a)
Primeiros seis anos incompletos b) Primeiros nove anos completos c)
Primeiros cinco anos completos d) Primeiros seis anos completos e) Primeiros
cinco anos incompletos
A temática primeira infância não consta nos conteúdos programáticos
específicos para o cargo no edital:

428

19230

THAIS IANE DOS SANTOS

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente –
Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação.
Conhecimentos Político-Pedagógico: função social e política da escola,
perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia
na organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos
político-pedagógico. A educação básica no Brasil: acesso, permanência,
inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e
fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da Prática de Ensino:
processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos
de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na
escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar.
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola. A
multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola.
Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Construtivismo. Noções de
desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A
importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche.
Ética no trabalho docente.

Página 25 de 31

MUNICIPIO DE QUILOMBO
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: GS ASSESSORIA E CONCURSOS

RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
questão 38 (lei da questão não consta no edital): Conforme artigo 5º da Lei nº
13.257 de 08 de março de 2016, Lei da Primeira Infância, constituem áreas
prioritárias para as politicas públicas para a primeira infância: I. Educação
infantil II. O espaço e o meio ambiente III. Assistência social à família da
criança IV. Adoção de medidas que evitem exposição precoce à comunicação
mercadológica. V. Alimentação e nutrição. São corretas as alternativas: a) Il, lll
e lV b) I, lll e V c) Ill, lV e V d) Il, lll, lV e V e) I, ll, lll, lV e V

429

435

436

457

458

19230

19641

19641

19594

19594

A Lei nº 13.257 da primeira infância não consta nos conteúdos programáticos
específicos para o cargo no edital:
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL: Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) – Lei n° 9.394/1996. Estatuto da Criança e do Adolescente –
Lei n° 8.069/1990. História da Educação. Teoria e Prática da Educação.
Conhecimentos Político-Pedagógico: função social e política da escola,
perspectiva crítica e perspectiva neoliberal. Gestão democrática e autonomia
na organização do trabalho escolar. Colegiados escolares. Projetos
político-pedagógico. A educação básica no Brasil: acesso, permanência,
inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica. Princípios e
fins da educação nacional. Diretrizes curriculares para a educação Infantil.
Parâmetros Curriculares Nacionais. Conhecimentos da Prática de Ensino:
processos e conteúdos do ensino e da aprendizagem. Conhecimento na
escola. A organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar. Projetos
de trabalho e a interdisciplinaridade. Cotidiano escolar: relações de poder na
escola. Currículo e cultura. Tendências pedagógicas na prática escolar.
Educação inclusiva. Bases psicológicas da aprendizagem e do
desenvolvimento: conceito, correntes teóricas e repercussões na escola. A
multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem. Visão
interdisciplinar e transversal do conhecimento. Gestão participativa na escola.
Contribuições de Piaget e de Vygotsky. Construtivismo. Noções de
desenvolvimento infantil. O lúdico e os jogos na educação infantil. A
importância da literatura infantil na infância. Adaptação da criança na creche.
Ética no trabalho docente.

-

Candidato. Seu recurso não
pode prosperar, pois não
houve atendimento as regras
editalicias, espeficamente o
item 9.3 do edital.
Indeferido

INDEFERID
O

VANUSA MASCHIO

Recurso da questão 10 de Língua Portuguesa da prova de Assistente
Administrativo.
O gabarito preliminar menciona que a letra “E” é a assertiva correta.
Ocorre que a questão quer pelo menos uma palavra com ERRO de GRAFIA e
na letra “E” tanto a palavra PREENCHER como a palavra FEIXE estão
escritas corretamente.
A assertiva que apresenta erro de grafia é a letra “D”, uma vez que a palavra
ENXUTO é escrita com a letra X e não com CH como constava na prova.
Nestes termos deve deferimento para a alteração do gabarito e seja dada
como correta a letra “D”, conforme normas ortográficas vigentes.

-

Candidata. Para validar seu
recurso é obrigatório o
preenchimento do ANEXO IV
do Edital. Item 9.3 e
seguintes

INDEFERID
O

VANUSA MASCHIO

Recurso da questão 19 de Matemática da prova de Assistente Administrativo.
O gabarito preliminar menciona que a letra “A” é a assertiva correta.
Verificando a questão cabe mencionar que um retângulo é uma figura
geométrica que se fundamenta na geometria plana, cujos lados opostos são
paralelos e iguais e todos os ângulos medem 90º (noventa graus).
Sua área é calculada multiplicando-se o comprimento vezes a largura.
Na questão temos um retângulo de medidas 24 metros de comprimento e 16
metros de largura, logo a resolução da questão é: 24 m X 16 M = 384 metros
quadrados.
A questão não apresenta tal resposta, pede-se a anulação da referida questão
uma vez que não condiz com a correta resolução.

-

Desobediencia ao item 9.3
do edital. Seguiremos
rigorosamente o que lá está
descrito

INDEFERID
O

VILSO MIGUEL DEVISE

Na questão nº 16 da prova para Vigia, não havia nenhuma alternativa correta,
pois a questão pedia a área de um quadro que media 1,20m de altura e 3,20m
de comprimento (sendo que esta multiplicação resulta em 3,84m², e não havia
esta alternativa).

-

Após analise criteriosa da
comissão verficou-se erro de
digitação.
A questão será anulada.

DEFERIDO

VILSO MIGUEL DEVISE

A questão 18 tratava sobre a quantidade de quilômetros percorrida por um
motorista de sua casa até a garagem da prefeitura (seu local de trabalho);
sendo que são 6kms de distância de sua casa até a garagem, ele caminha
12kms por dia (somando ida e volta), e considerando que o motorista trabalha
5 dias na semana, o mesmo percorre 60kms por semana. Portanto, a
alternativa correta é a "a" e não a "c".

-

Seu recurso foi analisa de
forma criteriosa e tens razão.
Houve erro de digitação.
Deferido

DEFERIDO

THAIS IANE DOS SANTOS
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RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA NOTA PRELIMINAR DE TÍTULOS
RECURS
O

418

INSCRIÇ
ÃO

19379

NOME

DETALHES

JÉSSICA MAILA MILANI

Solicito a empresa GS Assessoria e concursos para rever o meu nome no
resultado da nota Preliminar de títulos.
Esta como: Jéssica Milan e se escreve: Jéssica Maila Milani.
Segue o anexo V para verificar os dados.

QUESTÃ
O

-

RESPOSTA

SITUAÇÃO

Candidaa
Seu nome foi corrigido.
Atendido seu recurrso

DEFERIDO

Página 27 de 31

MUNICIPIO DE QUILOMBO
CONCURSO PÚBLICO - 002/2019
ORGANIZAÇÃO: GS ASSESSORIA E CONCURSOS

RECURSOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR
RECURS
O

472

477

480

INSCRIÇ
ÃO

19531

19347

19106

NOME

DETALHES

DANIELA BRITES DE OLIVEIRA

Foi mudada a resposta final da questão nº 17, sendo que no gabarito
preliminar a resposta estava correta e mudaram para a incorreta no gabarito
definitivo. O correto é a letra D e não a E e como eu assinalei a letra D 35% e
foi feita a prova real na calculadora HP e através da regra de 3 simples, seria
impossível que a resposta seria a letra E 45%, já que a matemática é uma
ciência exata. Por isso a minha nota final seria 6,40 e não 6,20 como consta
na Classificação Preliminar dos Candidatos.

JEAN WILIAN DALLA RIVA DEVISÊ

Considerando o deferimento do Recurso sob Protocolo nº 0000000462, de
20/02/2020; solicito a alteração da alternativa correta da questão nº 10 no
Gabarito Definitivo, sendo esta a "d", e não a alternativa "e", como consta
atualmente; solicito também revisão de minha nota e classificação.

JULIA SCHNEIDER

Solicito revisão de nota/classificação preliminar. Conforme meu gabarito,
possuo 13 acertos em questões especificas. Porém na classificação preliminar
consta 10 acertos de questões especificas. Sendo assim a nota deverá ser
5.30 e não 4.40.

QUESTÃ
O

RESPOSTA

SITUAÇÃO

17

A Banca Examinadora fez
uma análise rigorosa e
percebeu erro de digitação e
lancçamento.
Seu recurso foi deferido

DEFERIDO

10

Candidato. A Banca
Examinadora fez critoriosa
análise de suas ponderções
e verificou-se erro de
lancamento opu digitação.
Portanto, seu recurso foi
deferido

DEFERIDO

1

Candidata. Seu recurso não
procede.Verifique seu
gabarito na sua área. Tens
apenas 12 acertos
confirmados.

INDEFERID
O

10

Candidata. Sabes muito bem
que o regulamento máximo
do certame é o Edital. O
regramento nele contigo é
função obrigatória e máxima
da empresa em cumpri-lo.
Nos seus recursos
interpostos na fase do
gabarito preliminar não
atenderam as exigencias
editalicias. O edital do
certame é a lei máxima e
soberana. É crime de
resposabilidade trangredi-lo.
Portanto , cumprimos
rigorosamente o estabelecido
no edital. Caso não fosse
assim, a empresa
responderia por não cumprir
o edital. Isto posto, sua
manifestação não procede e
é intempestiva.

INDEFERID
O

17

Candidata. Sabes muito bem
que o regulamento máximo
do certame é o Edital. O
regramento nele contigo é
função obrigatória e máxima
da empresa em cumpri-lo.
Nos seus recursos
interpostos na fase do
gabarito preliminar não
atenderam as exigencias
editalicias. O edital do
certame é a lei máxima e
soberana. É crime de
resposabilidade trangredi-lo.
Portanto , cumprimos
rigorosamente o estabelecido
no edital. Caso não fosse
assim, a empresa
responderia por não cumprir
o edital. Isto posto, sua
manifestação não procede e
é intempestiva.

INDEFERID
O

grata.

473

474

19774

19774

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Venho à banca examinadora interpor recurso em virtude de falhas no certame
que vieram a comprometer a minha classificação. Foram interpostos recursos
a 4 questões (q. 10 de português, q. 17 de matemática, q.24 e q. 26 de
conhecimentos específicos para a vaga de Dentista) durante o período
estabelecido pelo edital. Entretanto, nenhum dos recursos foi deferido pela
banca examinadora. Cumpre a mim ressaltar que todos esses foram
fundamentados com base em princípios e leis das respectivas disciplinas que
os regem, quais sejam: língua portuguesa, matemática e odontologia. Peço
que reconsiderem os recursos interpostos, já que os gabaritos postados por
esta banca examinadora estão manifestamente equivocados à luz dos
princípios elementares da língua portuguesa, matemática e odontologia, mais
intrinsecamente do código de ética da odontologia, de cuja literalidade deveria
se basear a banca para elaboração das questões e respectivos gabaritos.
Ademais, outras falhas foram identificadas. Uma delas diz respeito a uma
candidata que foi prestar concurso sem portar o documento de identificação
utilizado para realização da inscrição no respectivo certame (sala 13 da EEB
Prof. Jurema Savi Milanez). Outra falha diz respeito ao fato de a prova ter
iniciado com pelo menos 10 minutos de atraso. Diante da supramencionada
fundamentação, peço que reconsiderem os recursos outrora interpostos, uma
vez que por 0,1 pontos, por equívoco notório do gabarito escolhido pela
banca, dentre demais falhas já expostas, não fui classificada, restando na
terceira posição, mas não classificada. Solicito, respeitosamente, que seja
reconsiderado administrativamente este recurso. Do contrário, as medidas
cabíveis serão tomadas frente ao Ministério Público Estadual. Na próxima
página está a fundamentação do recurso ao gabarito da questão.

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Venho à banca examinadora interpor recurso em virtude de falhas no certame
que vieram a comprometer a minha classificação. Foram interpostos recursos
a 4 questões (q. 10 de português, q. 17 de matemática, q.24 e q. 26 de
conhecimentos específicos para a vaga de Dentista) durante o período
estabelecido pelo edital. Entretanto, nenhum dos recursos foi deferido pela
banca examinadora. Cumpre a mim ressaltar que todos esses foram
fundamentados com base em princípios e leis das respectivas disciplinas que
os regem, quais sejam: língua portuguesa, matemática e odontologia. Peço
que reconsiderem os recursos interpostos, já que os gabaritos postados por
esta banca examinadora estão manifestamente equivocados à luz dos
princípios elementares da língua portuguesa, matemática e odontologia, mais
intrinsecamente do código de ética da odontologia, de cuja literalidade deveria
se basear a banca para elaboração das questões e respectivos gabaritos.
Ademais, outras falhas foram identificadas. Uma delas diz respeito a uma
candidata que foi prestar concurso sem portar o documento de identificação
utilizado para realização da inscrição no respectivo certame (sala 13 da EEB
Prof. Jurema Savi Milanez). Outra falha diz respeito ao fato de a prova ter
iniciado com pelo menos 10 minutos de atraso. Diante da supramencionada
fundamentação, peço que reconsiderem os recursos outrora interpostos, uma
vez que por 0,1 pontos, por equívoco notório do gabarito escolhido pela
banca, dentre demais falhas já expostas, não fui classificada, restando na
terceira posição, mas não classificada. Solicito, respeitosamente, que seja
reconsiderado administrativamente este recurso. Do contrário, as medidas
cabíveis serão tomadas frente ao Ministério Público Estadual. Na próxima
página está a fundamentação do recurso ao gabarito da questão.
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475

476

19774

19774

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Venho à banca examinadora interpor recurso em virtude de falhas no certame
que vieram a comprometer a minha classificação. Foram interpostos recursos
a 4 questões (q. 10 de português, q. 17 de matemática, q.24 e q. 26 de
conhecimentos específicos para a vaga de Dentista) durante o período
estabelecido pelo edital. Entretanto, nenhum dos recursos foi deferido pela
banca examinadora. Cumpre a mim ressaltar que todos esses foram
fundamentados com base em princípios e leis das respectivas disciplinas que
os regem, quais sejam: língua portuguesa, matemática e odontologia. Peço
que reconsiderem os recursos interpostos, já que os gabaritos postados por
esta banca examinadora estão manifestamente equivocados à luz dos
princípios elementares da língua portuguesa, matemática e odontologia, mais
intrinsecamente do código de ética da odontologia, de cuja literalidade deveria
se basear a banca para elaboração das questões e respectivos gabaritos.
Ademais, outras falhas foram identificadas. Uma delas diz respeito a uma
candidata que foi prestar concurso sem portar o documento de identificação
utilizado para realização da inscrição no respectivo certame (sala 13 da EEB
Prof. Jurema Savi Milanez). Outra falha diz respeito ao fato de a prova ter
iniciado com pelo menos 10 minutos de atraso. Diante da supramencionada
fundamentação, peço que reconsiderem os recursos outrora interpostos, uma
vez que por 0,1 pontos, por equívoco notório do gabarito escolhido pela
banca, dentre demais falhas já expostas, não fui classificada, restando na
terceira posição, mas não classificada. Solicito, respeitosamente, que seja
reconsiderado administrativamente este recurso. Do contrário, as medidas
cabíveis serão tomadas frente ao Ministério Público Estadual. Na próxima
página está a fundamentação do recurso ao gabarito da questão.

NATHÁLIA BASTOS PINHEIRO NOGUEIRA

Venho à banca examinadora interpor recurso em virtude de falhas no certame
que vieram a comprometer a minha classificação. Foram interpostos recursos
a 4 questões (q. 10 de português, q. 17 de matemática, q.24 e q. 26 de
conhecimentos específicos para a vaga de Dentista) durante o período
estabelecido pelo edital. Entretanto, nenhum dos recursos foi deferido pela
banca examinadora. Cumpre a mim ressaltar que todos esses foram
fundamentados com base em princípios e leis das respectivas disciplinas que
os regem, quais sejam: língua portuguesa, matemática e odontologia. Peço
que reconsiderem os recursos interpostos, já que os gabaritos postados por
esta banca examinadora estão manifestamente equivocados à luz dos
princípios elementares da língua portuguesa, matemática e odontologia, mais
intrinsecamente do código de ética da odontologia, de cuja literalidade deveria
se basear a banca para elaboração das questões e respectivos gabaritos.
Ademais, outras falhas foram identificadas. Uma delas diz respeito a uma
candidata que foi prestar concurso sem portar o documento de identificação
utilizado para realização da inscrição no respectivo certame (sala 13 da EEB
Prof. Jurema Savi Milanez). Outra falha diz respeito ao fato de a prova ter
iniciado com pelo menos 10 minutos de atraso. Diante da supramencionada
fundamentação, peço que reconsiderem os recursos outrora interpostos, uma
vez que por 0,1 pontos, por equívoco notório do gabarito escolhido pela
banca, dentre demais falhas já expostas, não fui classificada, restando na
terceira posição, mas não classificada. Solicito, respeitosamente, que seja
reconsiderado administrativamente este recurso. Do contrário, as medidas
cabíveis serão tomadas frente ao Ministério Público Estadual. Na próxima
página está a fundamentação do recurso ao gabarito da questão.

24

Candidata. Sabes muito bem
que o regulamento máximo
do certame é o Edital. O
regramento nele contigo é
função obrigatória e máxima
da empresa em cumpri-lo.
Nos seus recursos
interpostos na fase do
gabarito preliminar não
atenderam as exigencias
editalicias. O edital do
certame é a lei máxima e
soberana. É crime de
resposabilidade trangredi-lo.
Portanto , cumprimos
rigorosamente o estabelecido
no edital. Caso não fosse
assim, a empresa
responderia por não cumprir
o edital. Isto posto, sua
manifestação não procede e
é intempestiva.

INDEFERID
O

26

Candidata. Sabes muito bem
que o regulamento máximo
do certame é o Edital. O
regramento nele contigo é
função obrigatória e máxima
da empresa em cumpri-lo.
Nos seus recursos
interpostos na fase do
gabarito preliminar não
atenderam as exigencias
editalicias. O edital do
certame é a lei máxima e
soberana. É crime de
resposabilidade trangredi-lo.
Portanto , cumprimos
rigorosamente o estabelecido
no edital. Caso não fosse
assim, a empresa
responderia por não cumprir
o edital. Isto posto, sua
manifestação não procede e
é intempestiva.

INDEFERID
O

17

Candidato. Suas
considerações foram aceitas
pela Banca Examinadora.
Talvez tenha ocorrido erro de
dgiutação.
Deferido

DEFERIDO

17

Candidato. A Banca confirma
que na questão 17 a
alternativa registrada é a letra
"E".
A solicitação de cópia do
cartão resposta dos
candidatos concorrentes não
está contemplado nas regras
do edital e nem na fese de
recursos, salvo melhor juizo.

DEFERIDO

18

Recurso deferido de acordo
com a análise da Banca
Examinadora

DEFERIDO

Bom dia,

470

19290

RENI FRANCISCO

O gabarito definitivo não alterou o gabarito preliminar da questão 17 para a
alternativa ´´E´´ pois fiz o recurso e a banca examinadora deferiu. Devido esse
equívoco, está incorreta a classificação preliminar de todos os candidatos. Em
anexo recurso deferido da questão 17 de matemática:

Boa noite,

481

478

19290

19797

RENI FRANCISCO

ROSELI DIAS DE SIQUEIRA

Saiu o gabarito definitivo retificado e ainda continua com o erro, a questão
17 deve ser alterada para alternativa ´´E´´ conforme recurso já deferido pela
banca examinadora. Também gostaria de saber porque a nota do primeiro
colocado de técnico em contabilidade no resultado preliminar retificado não
alterou, pois a minha nota alterou. Havendo alteração no gabarito, é
obrigatório a pontuação aumentar ou diminuir, jamais ficar igual. Para melhor
transparência e credibilidade desse concurso, gostaria a visualização do
gabarito do primeiro colocado em técnico em contabilidade, ambos os lados.
Fico no aguardo da resposta. Obrigado.
A alternativa correta da questão nº 18, de acordo com o deferimento do meu
Recurso sob protocolo nº 0000000443 (feito em 19/02/2020) é a "a", e não a
alternativa "c", como consta no Gabarito Definitivo. Portanto, solicito a
alteração da alternativa correta desta questão no Gabarito Definitivo, bem
como revisão de minha nota e classificação.
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471

479

19394

19594

SUSANE KARINE KERCKOFF MACHADO

Prezados, deixo destacado a questão 21 apenas para fins de preenchimento
obrigatório para continuidade da interposição. No entanto, como perceberão
na fundamentação, não se trata de uma questão específica. Att, Susane.

VILSO MIGUEL DEVISE

Consta no Gabarito Definitivo que a alternativa correta da questão nº 18 é a
"c"; entretanto, considerando o Deferimento de meu Recurso sob protocolo nº
0000000458, de 20/02/2020, solicito que seja alterada a alternativa correta
desta questão, ficando como correta alternativa "a"; solicito ainda, uma revisão
de minha nota e classificação.

21

Candidata. Após análise
criteriosa da Banca
Examinadora, considerou-se
erra na leitura do seu
gabarito oficial(cartão
resposta). Entretanto está
solucionado pelo técnico da
plataforma digital.
Portanto, seu recurso
prosperou e foi deferido.

DEFERIDO

18

Deferido. A banca
examinadora considereouo
suas podenrações válidas.
Por considerar erro de
digitação.

DEFERIDO
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RECURS
O

482

INSCRIÇ
ÃO

19155

NOME

DETALHES

LUCIANA KUHL

De acordo com o gabarito definitivo retificado, a questão 17 está correta e não
foi processada a nota. Peço que corrijam minha prova novamente.

QUESTÃ
O

17

RESPOSTA

-

SITUAÇÃO
AGUARDAN
DO
DEFERIMEN
TO
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