Belo Horizonte, 07 de Fevereiro de 2020.

À
COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ/MG

Referente: Parecer de Recurso Administrativo – Gabarito
Provisório. Concurso Público – Edital 01/2019
Prezados Senhores.
Apresentamos a V.Sas. pareceres da banca examinadora sobre recursos de candidatos referentes à
divulgação do Gabarito Provisório das Provas Objetivas de múltipla escolha, referente ao Concurso
Público desta Prefeitura, Edital 01/2019.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01 e 04. QUESTÃO Nº 01. RECURSO INDEFERIDO. A questão reclamada tem
como base um texto do gênero digital MEME. A saber, tal meme pode assumir objetivos distintos,
dependendo do tema e meio específico de circulação. Deve-se ter, portanto, uma visão crítica e
contextual ao avaliar o texto aqui questionado.
A primeira afirmativa está INCORRETA, pois o gênero NÃO é um anúncio, mas sim um MEME como já foi
mencionado. Os memes são gêneros de cunho humorístico que veiculam no meio digital.
A segunda afirmativa está CORRETA, pois o texto possui imagens e palavras.
A terceira afirmativa está INCORRETA, pois os traços faciais das personagens indicam descontentamento.
A quarta afirmativa está CORRETA, pois a palavra “falsiane” foi criada pelos falantes, tendo sua pronúncia
popularizada. À criação de palavras dá-se o nome de neologismo.
A quinta afirmativa está INCORRETA, pois o verbo “chegou”, no contexto do enunciado, indica uma ação
no presente.
Por último, a mais polêmica e questionada das alternativas, também está INCORRETA, pois, apesar de
poder ter o objetivo de alerta às pessoas em algumas situações, pouco se nota de pistas de que seja o
caso do meme analisado. Aqui, o objetivo está mais para entretenimento pelo seu caráter sarcástico. O
que comprova a incorreção desta afirmativa, porém, não é este fato e sim o termo “no espaço público”,
visto que o meio de circulação do meme é digital em sua originalidade. Para ser considerada correta esta
afirmativa, o contexto seria bem específico, como um grupo de pessoas EM UM ESPAÇO PÚBLICO, todas
conectadas de uma só vez e a mensagem circulando quando a pessoa dita “falsiane” estivesse chegando
nesse mesmo espaço.
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PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01 e 04. QUESTÃO Nº 05. RECURSO INDEFERIDO. Toda a manifestação
linguística, assim como as classes de palavras, precisa ser analisada contextualmente. Não se pode isolar
o conceito gramatical de suas práticas. O falante/leitor precisa ser habilidoso ao demonstrar seus
conhecimentos mediante ao contexto de comunicação. Um pronome INDEFINIDO, como o próprio nome
sugere, é o pronome que não pode ser definido. Em um contexto de comunicação em que duas pessoas
estão tratando de uma “menina” identificada pelos dois, há ponto de ser questionado o parentesco, não
pode ser INDEFINIDO, mas sim DEMONSTRATIVO, ou seja, o locutor um MOSTRA, DEMONSTRA de qual
pessoa se fala.
O mesmo não acontece, porém, com a palavra NINGUÉM. Ao enunciar que “NIGUÉM veio me procurar”
há uma generalização da indefinição, não uma determinação.
Dúvidas, consultar quaisquer gramáticas na matéria PRONOMES e suas classificações.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01 e 04. QUESTÃO Nº 06. RECURSO INDEFERIDO. Apesar de não haver um
destaque visual nas frases, a questão não é passível de anulação, pois a estrutura das alternativas é a
mais básica da Língua Portuguesa, geralmente aprendida no primeiro ano do ensino fundamental
(formalmente): sujeito, verbo de ligação, característica.
Notadamente todas as frases possuem apenas um adjetivo e, obviamente, é dele que se trata a questão.
Apenas a alternativa A possui um adjetivo uniforme, ou seja, que possui apenas uma forma para flexão
do masculino e feminino: A blusa é azul / O caderno é azul.
Nas outras três ocorrências há adjetivos que alteram suas formas: vermelha/vermelho;
simpática/simpático; mal-educada/mal-educado.
O conhecimento de ADJETIVO requerido do candidato não sofreu prejuízos.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 01 e 04. QUESTÃO Nº 08. RECURSO INDEFERIDO. Para a gramática
normativa, uma frase é declarativa quando marcada pelo ponto final, tendendo a afirmar algo. Para ser
declarativa negativa, a mesma precisa possuir um advérbio negativo. A saber, JAMAIS é o advérbio
negativo que marca a declaração da alternativa A. Quanto a ser uma declarativa total ou não, não vem ao
caso para classificar a frase. Há, nas frases declarativas negativas uma noção de negação instituída pela
presença do advérbio de negação.

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02. QUESTÃO Nº 19. RECURSO INDEFERIDO. O cálculo de volume consta no
programa de provas. Também, não foi pedido para “calcular pi” e sim considerá-lo como 3.
VOLUME DO CILINDRO =
VOLUME DO CILINDRO =
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VOLUME DO CILINDRO =
VOLUME DO CILINDRO = 48 CM3

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02 QUESTÃO Nº 13 E PROVA DE MATEMÁTICA 05 E QUESTÃO Nº 08.
RECURSO INDEFERIDO. A questão aborda soma e subtração de número naturais, mesmo que o resultado
final seja negativo.
2–3+1–2+4–5=-3

PROVA DE MATEMÁTICA Nº 02 QUESTÃO Nº 15 E PROVA DE MATEMÁTCA Nº 05. QUESTÃO Nº10.
RECURSO INDEFERIDO. Apesar do erro de digitação da palavra “equação” o mesmo não interfere na
resolução da expressão.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 03, QUESTÃO Nº 22 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº
06, QUESTÃO Nº 12. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ ANULADA. A questão realmente trás um
falso fato, pois, o Projeto de Lei 4.002/17 que declara o pão de queijo patrimônio cultural e imaterial do
Estado ainda no presente momento tramita pela assembléia.

PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 07. QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. Conforme previsto
no programa de Provas temos:
Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de autos;
Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos automotivos de
veículos; Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos equipamentos como: leitura
do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc; Diagnósticos de falhas de funcionamento
dos equipamentos; Lubrificação e conservação do veículo; Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de
23 de Setembro de 1997, atualização e Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN.
Desse modo a questão está de acordo com o proposto no programa de provas.

PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 07, QUESTÃO Nº 24. RECURSO INDEFERIDO. No primeiro
momento é importante destacar que o sistema Elétrico é composto por outros circuitos, como o Circuito
de Ignição, Circuito de Partida, Circuito de iluminação, circuito de Recarga.

Página 3 de 14

A questão solicitou do candidato qual o componente não faz parte do CIRCUITO DE IGNIÇÃO, cuja
finalidade é fornecer no tempo pré-estabelecidos a centelha que irá queimar a mistura de combustível
comprimida no cilindro, desse modo vejamos:
[A] Chave de ignição.
VERDADEIRO: A chave de ignição libera a passagem da corrente de baixa tensão da bateria até a
bobina. Obs.: Nos modelos atuais o sistema é eletrônico.
[B] Alternador.
FALSO: o Alternador faz parte do sistema elétrico, mas não do circuito de ignição, ele faz parte do
circuito de recarga.
[C] Condensador.
VERDADEIRO: ele recebe a corrente de alta tensão que vem da bobina, em seguida envia para o
distribuidor, que distribui a corrente no tempo certo para as velas.
[D] Vela.
VERDADEIRO: A Vela de ignição ao receber a corrente elétrica, emite uma centelha elétrica que
queima a massa de combustível.

Entende-se que por se tratar de uma questão relacionada a mecânica básica, não faz sentido direcionar a
cobrança da palavra condensador envolvida na utilização em ar condicionado ou laboratórios, mesmo
através de pesquisa rápida.
A questão foi clara e objetiva, delimitou o que seria cobrado, circuito de ignição, e nesse meio as peças
envolvidas. É consenso entre os reclamantes que o condensador ou capacitor, é utilizado no circuito, e
nesse caso não pediu que a análise fosse relacionada ao que seria dispensável no processo, pois ele
apenas “protegeria” a peça, mas ao sistema por inteiro.
Desse modo, existe apenas uma resposta para a questão que é alternativa “B”.
Acesse:
https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/6713-como-funciona-o-sistema-deignicao-art1342
https://www.maosaoauto.com.br/2015/10/condensador-para-que-serve/

PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 07, QUESTÃO Nº26. RECURSO INDEFERIDO. Conforme previsto
no programa de Provas temos:
Primeiros socorros; Instrumentos e ferramentas; Conhecimentos operacionais de eletricidade de
autos; Noções básicas de: mecânica, operação e manutenção preventiva dos equipamentos
automotivos de veículos; Conhecimento de sistema de funcionamento dos componentes dos
equipamentos como: leitura do painel, nível de óleo, de água, condições de freio, pneus, etc;
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Diagnósticos de falhas de funcionamento dos equipamentos; Lubrificação e conservação do
veículo; Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503, de 23 de Setembro de 1997, atualização e
Legislação Complementar; Resoluções do CONTRAN.
Desse modo a questão está de acordo com o proposto no programa de provas.

PROVA ESPECIFICA DE MOTORISTA Nº 07, QUESTÃO Nº28. RECURSO INDEFERIDO. A questão faz
referencia ao início da sinalização, que nesse caso é em condições normais, visto que em nenhum
momento foi informado condição adversa a pista como neblina, fumaça, chuva, etc.. Desse modo,
levando em consideração a velocidade da via, a sinalização é de 40 passos.

PROVA ESPECIFICA DE OPERADOR DE MÁQUINAS Nº 08, QUESTÃO Nº23. RECURSO DEFERIDO. Houve
equivoco na divulgação da resposta, a alternativa correta para a questão é a Letra “C”, Projeção de
cascalho.

PROVA DE PORTUGUÊS Nº 09 e 36, QUESTÃO Nº 01. RECURSO DEFERIDO. O texto em questão é um
anúncio publicitário (não uma charge) com linguagem verbal e não verbal (imagens e palavras) que visa
persuadir o público a dar credibilidade para seu serviço, a comercialização de impressoras/copiadoras
(imagem abaixo no anúncio e termos geral cópias). Para isso, o anunciante apostou em um desvio
proposital na conjugação verbal (não involuntário), a fim de priorizar a rapidez do produto. O que induz o
leitor a saber não se tratar apenas de serviços de fotocópias é a parte verbal no anúncio que cita a
palavra CÓPIA e enfatiza a premiação internacional da empresa pela qualidade do produto, reforçada
pelas imagens das máquinas no texto. Portanto altera-se para letra “C”.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, 14, QUESTÃO Nº 14 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
16, 37, QUESTÃO Nº 15. RECURSO INDEFERIDO. Analisando a questão temos:
[A] Teoria do Caos.
A teoria do caos foi desenvolvida, em 1960, pelo físico americano Edward Lorenz (1917-2008).
[B] Teoria da Relatividade.
A teoria da Relatividade foi desenvolvida, no inicio do Século XX, pelo físico alemão Albert Einstein
(1879-1955).
[C] Lei da Gravitação Universal.
A lei da Gravitação Universal foi desenvolvida, em meados de 1687, pelo físico Inglês Isaac Newton
(1643-1727).
[D] Teoria da Evolução.
A teoria da Evolução foi desenvolvida, em meados de 1850, pelo Biólogo Britânico Charles Darwin
(1809-1882).
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Das alternativas apresentadas, a única que faz referencia ao Físico Isaac Newton é a alternativa C.
Teoria, no contexto científico, não é mera especulação ou “opinião” sintetizada como diz os recursos
levantados.
A questão refere-se a “Teoria” no sentido estrito da palavra, ou seja, conjunto de regras ou leis, mais ou
menos sistematizadas, aplicadas a uma área específica. Na interpretação da questão a palavra “teoria”
poderia ser substituída a teoria com o sinônimo “raciocínio”. Na alternativa, ainda, refere-se ao estudo do
Fisco como Lei. A alternativa não deixa duvidas.
A nomenclatura usada para a “evolução” de Charles Darwin é “teoria”, porém, é de conhecimento
comum que o processo de evolução é uma Lei, assim como outras teorias não citadas na alternativa
como a “teoria do heliocentrismo” ou “teoria das placas tectônicas” encaixam como tal.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, 14, QUESTÃO Nº 18. RECURSO INDEFERIDO. Tanto a canção
“Águas de Março” quanto “Garota de Ipanema” foram compostas por Antônio Carlos Jobim.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 11, 14, QUESTÃO 24 E PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 16,
37, QUESTÃO Nº 20. RECURSO INDEFERIDO. Todas as alternativas apresentadas apresentavam dois
estilos musicais, e a única opção na qual Tim Maia fez parte foi a opção “B” Soul e Funk.
Quanto ao termo “Soul” ter origem da língua inglesa, os demais estilos musicais tem sua origem
estrangeira, em exceto o “samba”, e o desconhecimento de seus significados não invalida a questão.

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 12, QUESTÃO Nº 26 E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 15, QUESTÃO Nº 06
RECURSO INDEFERIDO. O enunciado destaca claramente o termo AUTENTICIDADE que significa garantir
a identidade de quem está enviando a informação, verifica se a informação é autêntica. Se a informação
precisa ser enviada ela não condiz com a alternativa [C] que fala em criptografar os dados e guarda-los
em locais seguros. Portanto, a única alternativa correta é a [D].

PROVA DE INFORMÁTICA Nº 12, QUESTÃO Nº 30 E PROVA DE INFORMÁTICA Nº 15, QUESTÃO Nº10.
RECURSO INDEFERIDO. Na alternativa [B] descreve que a intranet é a rede mundial de computadores,
essa informação está errada, a intranet está restrita a um local físico, a rede mundial de computadores é
a internet e não a intranet.

PROVA ESPECIFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº17. QUESTÃO Nº25. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO
ESTÁ ANULADA. Perícia pode ser definida como: « exame de caráter técnico especializado », (…) « com a
finalidade de emitir parecer » sobre uma deter minada situação presente na prática profissional. (MIOTO,
2001).

Página 6 de 14

É um instrumento geralmente ligado ao sistema judiciário e à previdência, e implica a realização de todo
o conjunto: estudo social, parecer social e laudo social. Porém, o estudo social e o parecer social não
precisam estar atrelados à perícia, podendo ser utilizados para outros fins, isoladamente.
Perícia como realização de todo o conjunto: estudo social, parecer social e laudo social, não é uma
compreensão unívoca do Serviço Social. Ausência de uma padronização - Damos nomes diferentes para
as mesmas coisas e mesmo nome para coisas diferentes.
O “apenas” realmente gera restrição.
Quando na verdade deveria ter sido usado o termo constantemente.

PROVA ESPECIFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 17, QUESTÃO Nº28. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO
ESTÁ ANULADA. De acordo com Carlos Montaño 2005, é necessário apropriação de estratégias e técnicas
a fim de trabalhar a redução das desigualdades sociais que vem se apresentando ao longo dos anos e
sobre novos contextos. Agora suas expressões estão além do contexto capital versus trabalho; ela é
contradição, miséria, desemprego, fome, pobreza, violência de gênero, de raça, é analfabetismo, violação
de direitos. Com isto o “sempre” gera o fatalismo, o que não está correto.

PROVA ESPECIFICA DE ASSISTENTE SOCIAL Nº 17, QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. O
planejamento é muitas vezes confundido com o plano, programa ou projeto, os quais são apenas os
meios pelos quais o planejamento se expressa. A distinção básica entre plano, programa e projeto está,
portanto, no nível de agregação de decisões e no detalhamento das operações de execução, conforme
(TEIXEIRA, 2009).
Carvalho (1978) torna claro o lugar de cada um no interior do processo geral que pretende concretizar
políticas públicas.
PROGRAMA – É o documento que indica um conjunto de projetos cujos resultados permitem alcançar o
objetivo maior de uma política pública.
A questão traz alternativas com definições do detalhamento de cada meio. O fato do artigo “uma” estar,
não caracteriza ser ele a menor parte do planejamento.
Os artigos indefinidos indeterminam os substantivos, caracterizando-os de forma vaga, imprecisa e
generalizada, sem particularizar e individualizar seres e objetos. Se substituirmos pelo “A” ou outro artigo
ainda assim a questão está incorreta.

PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR Nº18. QUESTÃO Nº24. RECURSO INDEFERIDO. A afirmativa é
verdadeira e apresenta-se escrita literalmente conforme Artigo nº 32 da Lei Complementar 101/2000:
*Seção IV: Das Operações de Crédito: Subseção I: Da Contratação:
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“Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização
de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta
ou indiretamente.”
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm

PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR Nº 18, QUESTÃO Nº25. RECURSO INDEFERIDO. A despesa com
seguros deve ser apropriada ao longo do tempo de vigência do contrato:
(R$15.000 / 12 meses = R$1.250 por mês desde o 1º mês – 11/20X8).
*Obs: Essa é uma conta de resultado, portanto é encerrada ao final do exercício de 20X8, iniciando 20X9
zerada e recebendo o lançamento de 3 meses de apropriação.
A conta de seguros a pagar tem seu saldo baixado de acordo com o pagamento das parcelas:
(R$15.000 / 6 meses = R$2.500 por mês a partir do 2º mês – 12/20X8 por causa da carência obtida).
A resolução da questão é a seguinte:
seguros apropriar
mês 11/20X8
mês 12/20X8
mês 1/20X9
mês 2/20X9
mês 3/20X9

desp seguros

seguros pagar

15000
-1250
-1250
-1250
-1250
-1250
8750

15000

mês 11/20X8
mês 12/20X8
mês 1/20X9
mês 2/20X9
mês 3/20X9

mês 11/20X8
mês 12/20X8
Encerramento
mês 1/20X9
mês 2/20X9
mês 3/20X9

-2500
-2500
-2500
-2500

1250
1250
-2500
1250
1250
1250

5000

3750

PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR Nº 18, QUESTÃO Nº 27. RECURSO INDEFERIDO. Os R$ 435.000,00
apontados pelo candidato referem-se ao Resultado Bruto.
Para a apuração do Resultado Líquido, devem ser consideradas as demais receitas e despesas incorridas
conforme quadro abaixo:
Receita com Vendas
CMV
Resultado Bruto
Despesas Gerais
Receitas Financeiras
Despesa com Juros
Resultado Líquido

-

1.005.000,00
570.000,00
435.000,00
140.000,00
125.000,00
75.000,00
345.000,00

Estoque Inicial de Mercadorias
Compras de Mercadorias
Estoque Final de Mercadorias
CMV

-

195.000,00
750.000,00
375.000,00
570.000,00

Portanto, a resposta correta para o Resultado Líquido é R$ 345.000,00
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PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR Nº 18. QUESTÃO Nº 28. RECURSO INDEFERIDO. Para a obtenção do
Estoque Final de Mercadorias, utilizamos a fórmula ajustada do Custo das Mercadorias Vendidas (CMV =
Estoque Inicial (EI) + Compras (C) – Estoque Final (EF), que passa a ser EF = EI + C – CMV).
No entanto, o candidato precisa estar atento aos demais dados da questão como fretes e seguros, que
devem ser somados ao valor da compra, bem como a devolução de mercadorias, que deve ser abatida do
saldo da conta estoques.
A solução da questão é a seguinte:
Contas
Estoque Inicial
Compras de Mercadorias
Frete s/ Mercadorias
Seguro s/ Mercadorias
Devolução de Mercadorias Adquiridas Custo das Mercadorias Vendidas
Estoque Final de Mercadorias

Valor
78.000,00
200.000,00
1.000,00
5.000,00
7.500,00
175.000,00
101.500,00

PROVA ESPECIFICA DE CONTADOR Nº 18. QUESTÃO Nº 29. RECURSO INDEFERIDO. A questão não se
encontra prejudicada conforme o que foi relatado no recurso do candidato, pois, uma vez que a
nomenclatura da conta não tenha detalhado a qual grupo ela pertence (para o caso do não circulante),
entende-se que seja do grupo de maior liquidez ou exigibilidade (que é o circulante).
Ademais, para a correta resolução da questão, este fator não traria prejuízo ou vantagem alguma para os
candidatos, pois não houve duplicidade de contas com a mesma descrição e que pudessem trazer alguma
confusão para a questão, tal qual exemplificado no recurso do candidato com as contas de Fornecedores
e de Financiamentos.
A solução da questão é a seguinte:
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMONIO LÍQUIDO

Impostos a Recolher
Dividendos a Pagar
Adiantamento de Clientes
Salários a Pagar
Financiamentos
Fornecedores
Contas a Pagar
Reserva Estatutária
Ações em Tesouraria
Capital a Integralizar
Reserva Legal
Capital Social Integralizado

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-R$
R$
R$

2.220,00
3.300,00
5.000,00
9.460,00
20.000,00
22.900,00
25.600,00 R$ 88.480,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00 Redutora
5.000,00
75.000,00 R$ 82.000,00
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PROVA ESPECIFICA DE CONTROLADOR Nº 19. QUESTÃO Nº 21. RECURSO INDEFERIDO. A questão limita
o candidato a responder de acordo com o que está descrito na Lei 4.320/1964.
No capitulo III: Da Despesa: Artigo 12 é demonstrada a classificação da despesa nas categorias
econômicas DESPESAS CORRENTES e DESPESAS DE CAPITAL.
Sendo as DESPESAS CORRENTES segregadas em “Despesas de Custeio” e “Transferências Correntes”.
E sendo as DESPESAS DE CAPITAL segregadas em “Investimentos”, “Inversões Financeiras” e
“Transferências de Capital”.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm

PROVA ESPECIFICA DE ENFERMEIRO Nº21. QUESTÃO Nº28. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA
ANULADA. A partir de 2020, 1.101 novos municípios da região nordeste passarão a ser área com
recomendação da vacina da febre amarela e ela terá um reforço aos 4 anos de idade. As mudanças
passam a valer a partir de 2020 e as datas para início das campanhas serão definidas por cada estado, a
partir do plano de implantação elaborado por cada um. Sendo assim, a QUESTÃO 28 deverá ser
ANULADA, pois a mesma apresenta duas alternativas como resposta.
Link: https://www.romulopassos.com.br/img/uploads/ATUALIZACAO_VACINAL_130_2019.pdf

PROVA ESPECIFICA DE ENGENHEIRO CIVIL Nº 22. QUESTÃO Nº 24. RECURSO DEFERIDO. De fato, o IDC
mede a relação entre o valor previsto (orçado) e o executado e não entre o orçado e o previsto como diz
a frase.
Portanto a assertiva II está errada e a resposta correta é somente a assertiva I letra “A”. Fica alterada a
questão.

PROVA ESPECIFICA DE FARMACÊUTICO Nº 23. QUESTÃO Nº 23. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa A
afirma que se o estabelecimento se propõe a ter um serviço farmacêutico, ele deve ser separado do
restante do estabelecimento. No entanto, a alternativa não afirma que drogarias e farmácias são
obrigadas a ter esse serviço, e consequentemente, espaço para a realização do mesmo. Apenas aquelas
que tiverem serviços de assistência farmacêutica, deverão ter o espaço apropriado para tanto.
Além disso, o enunciado trata de qualquer ambiente destinado à assistência Farmacêutica, podendo ser
em uma unidade básica de saúde, em um hospital, etc. prevalecendo o mesmo raciocínio: não é obrigado
a ter serviço de assistência farmacêutica, mas se tiver, que seja adequado conforme as regras.

PROVA ESPECIFICA DE FARMACÊUTICO Nº23. QUESTÃO Nº26. RECURSO INDEFERIDO. Em relação à
primeira afirmativa, o artigo da lei não precisa constar, na íntegra da questão, para que seu conteúdo seja
considerado correto ou errado. O que está escrito na afirmativa, é verdadeiro independente da
continuidade da frase.
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A Última afirmativa, que o candidato solicita que seja considerada correta, descreve... “diariamente, no
início E no fim da jornada de trabalho”. Este trecho é justamente o que a torna falsa, pois no início e no
fim da jornada de trabalho, é diferente de diariamente, são duas vezes ao dia. Se estivesse escrito “no
início OU no fim da jornada de trabalho”, a banca poderia concordar com o candidato.
Somente a título de exemplo, se considerarmos correta a solicitação do candidato, o procedimento seria
realizado duas vezes ao dia, aumentaria a carga de trabalho e os custos da empresa. Além disso, e o mais
importante, é que no artigo da lei, está escrito diariamente, pois o que se pretende medir é a
manutenção da temperatura ao longo dos dias e não sua variação em um mesmo dia.

PROVA ESPECIFICA DE FISIOTERAPEUTA Nº 24, QUESTÃO Nº 22. RECURSO INDEFERIDO. O candidato esá
equivocado, a resposta publicada no gabarito provisório foi a letra “A”.

PROVA ESPECIFICA DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E TÉCNICO EM EDUCAÇÃO INFANTIL Nº 28,
QUESTÃO Nº27. RECURSO INDEFERIDO. O edital apresenta como item os conteúdos Proposta
Pedagógica na Educação Infantil e Educação Inclusiva.
O documento que fundamenta a política de Educação inclusiva implantada no Brasil desde 1994 é a
Declaração de Salamanca (1994) que é o registro do encontro mundial para a elaboração das diretrizes e
metas, bem como o planejamento de ações para a inclusão dos portadores de necessidades especiais nos
diversos espaços educativos, trazendo à tona a discussão das crianças com necessidades especiais no
ensino regular da Educação Básica.

PROVA ESPECIFICA DE PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E TÉCNICO EM EDUCAÇÃO INFANTIL Nº28,
QUESTÃO Nº29. RECURSO INDEFERIDO. O candidato apresenta como argumento o art.19 da Portaria
50516/2016 alegando não haver resposta para a questão da prova, desconsiderando as demais
informações e seu contexto.
Destacamos que a PORTARIA Nº 5.506, DE 05 DE AGOSTO DE 2016, dispõe sobre diretrizes, normas e
períodos para a realização de matrículas – 2017 na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e na
Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Rede Municipal de Ensino e nas Instituições Privadas de Educação
Infantil da Rede Indireta e Conveniada/Parceira e dá outras providências.
Ainda não identificamos a cidade da referida Portaria, mas está publicada no site do SIDIN – Sindicato do
Educadores da Infância e, o artigo 18 endossa o enunciado da questão da prova:
Os agrupamentos nos CEMEIs e CEIs da Rede Direta e Indireta e as Creches Particulares
Conveniadas/Parceiras deverão ser formados conforme segue:
I. Berçário I – para crianças nascidas a partir de 01/04/16 a 31/12/16 e 2017; [idade de 0 a 1]
II. Berçário II – para crianças nascidas nos períodos de 01/04/15 a 31/03/16; [idade de 2]
III. Mini-grupo I – para crianças nascidas nos períodos de 01/04/14 a 31/03/15; [idade 3]
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IV. Mini-grupo II – para crianças nascidas no período de 01/04/13 a 31/03/14. [idade 4]
Ao compararmos as idades propostas na PORTARIA, indeferimos o recurso interposto pelo candidato.
A mesma pode ser consultada no link:
diretrizes-para-matriculas-2017/

http://sedin.com.br/new/index.php/portaria-no-5-5062016-

PROVA ESPECIFICA DE PROFESSOR REGENTE DE AULAS PEB2 – EDUCAÇÃO FISICA E TREINADOR
ESPORTIVO Nº30, QUESTÃO Nº21. RECURSO INDEFERIDO. A recreação deve ser encarada pelo
praticante como um fim em si mesmo sem que se esperem benefícios ou resultados específicos. Segundo
o Dicionário Prático da Língua Portuguesa (RIOS, 1997, p. 142), recreação pode ser definida como: “(...)
algo que dá diversão, prazer, satisfação e alegria”. Diante do exposto temos que a recreação é a
expressão pelas atividades prazerosas, sem limitação de idade, que traz satisfação, bem estar físico e
mental e alegria. Para HUIZINGA (1993), o jogo é uma atividade de ocupação voluntaria dentro de certos
e determinados limites de tempo e espaço, seguindo regras livremente consentidas, mas absolutamente
obrigatórias, dotados de um fim em si mesmo, acompanhado de sentimentos de tensão e alegria, e
consciência de ser diferente da “vida cotidiana”. Para VYGOTSKY apud FERREIRA (2006) nem sempre o
jogo possui essas características, porque em certos casos “há esforço e desprazer” na busca do objetivo
da brincadeira. Porém o jogo pode ser considerado lazer quando apresenta aspectos lúdicos. Assim, para
que a alternativa C estivesse certa no lugar de “apesar de” teríamos que ter “quando”. Seria correta se a
frase fosse: “o jogo pode ser considerado lazer quando apresentar aspectos lúdicos”.

PROVA ESPECIFICA DE PROFESSOR REGENTE DE AULAS PEB2 – HISTÓRIA Nº 32, QUESTÃO Nº25.
RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA ANULADA. Com o fim do governo do ditador Czar Nicolau II, os
bolcheviques tinham apoio da classe operaria e dos camponeses, a população queria um líder mais
democrático, liderado por Vladimir Lênin, que impôs um governo socialista, o primeiro país socialista
desde de 1917 que durou até 1991. Os bolchevistas eram socialistas.

PROVA ESPECIFICA DE SUPERVISOR ESCOLAR - ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Nº 34. QUESTÃO,
Nº 23. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA ANULADA. A questão apresenta duas alternativas como
possível resposta para o enunciado e pode ser identificada consultando os artigos 208, 210 e 214 da
CF/1988
disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm,
justificando a anulação da questão.
Entretanto, é importante frisar que o Plano Nacional apresenta a seguinte citação: “Art. 10. O plano
plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a
fim de viabilizar sua plena execução.”
Disponível: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm.
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PROVA ESPECIFICA DE SUPERVISOR ESCOLAR - ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Nº34, QUESTÃO Nº
24. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTA ANULADA. A questão apresenta mais de uma resposta para o
enunciado, portanto, deverá ser anulada.
Ver artigo 4, incisos III, IV, VII, IX da LDB/1996 e suas alterações no sitio abaixo:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

PROVA ESPECIFICA DE SUPERVISOR ESCOLAR - ESPECIALISTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Nº34, QUESTÃO
Nº27. RECURSO INDEFERIDO. Na atualidade, especialmente se considerarmos as discussões em torno da
Educação e as reformas propostas e que estão em implantação - BNCC (Base Nacional Curricular Comum),
Educação Infantil, Ensino Médio, EJA – vemos que as competências e habilidades citadas pelas teorias de
aprendizagem estão sendo revisitadas e o “aprender como se aprende” retorna ao topo das publicações
e discussões.
As teorias de aprendizagem que fundamentam as aprendizagens significativas tornam-se essenciais para
entendermos e orientarmos os novos projetos educativos que estão em vigor desde janeiro de 2020.
Assim, indicamos o estudo do ciclo de aprendizagem Kolb e inteligências múltiplas como teorias para
explicar o comportamento de estudantes que apresentam dificuldades em aprender (Educação Inclusiva),
bem como aqueles considerados com repetência escolar recorrente (ex. alto índice de reprovação em
matemática), colocando os educandos em situação de sujeitos da EJA e também como desistentes das
áreas de exatas.
Vale ressaltar que o edital menciona conteúdos como “planejamento”, “teorias de aprendizagem”,
“fracasso escolar”, “educação inclusiva”.
Ver mais em: Teorias de aprendizagem.
Disponivel em: http://proec.ufabc.edu.br/uab/index.php/roteiros/roteiro4/19-fteadinicio/fteadaulas/126aula4
O uso do ciclo de Kolb no planejamento de ensino de Engenharia.
Disponível em http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/16/artigos/NMT436.pdf

PROVA ESPECIFICA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM Nº35, QUESTÃO Nº22. RECURSO INDEFERIDO. A
Somatostatina é, na realidade, um grupo heterogéneo de polipéptidos somatostatina-like e medeia
numerosas ações. As ações fisiológicas da somatostatina, apesar de diversifica das e dependentes dos
locais de ação, são caracteristicamente de tipo regulatório e inibitório’. Sendo este hormônio produzido
em alguns locais do corpo humano. Segundo o autor citado no enunciado da questão ((Porth & Matfin,
2009).), a Somatostatina também é produzida nos rins. A questão 22 não pede os hormônios que são
EXCLUSIVAMENTE produzidos nos Rins, pede quais são hormônios produzidos nos Rins. Com isso, a
resposta correta é a letra B, pois os hormônios Somatostatina; 1,25-Di-hidroxivitamina D; Renina e
Eritropoetina são produzidos nos rins.
Calcitonina – Tireoide
Paratormônio – Paratireóide
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Norepinefrina – Suprarrenais
Adrenalina- Suprarrenais
Cortisol – Suprarrenais
1,25-Di-hidroxivitamina D – Rins
Renina –Rins
Eritropoetina – Rins
Aldosterona – Suprarrenais
Desidroepiandrosterona – Suprarrenais
Androstenediona – Suprarrenais
Noreprinefina - Suprarrenais
Renina – Rins
Epinefrina- Suprarrenais
Hormônio antidiurético – Hipotálamo
Vasopressina - Hipotálamo

É nosso parecer, S.M.J.

Elo Assessoria em Serviços Públicos Ltda.
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