PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE-MG
PROCESSO SELETIVO - 004/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
VAGA

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

RECURSO
ABERTO
INSCRIÇÃONOME

529

531

10/04/
2017
16:20

10/04/
2017
16:24

1490

1490

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

SITUAÇÃO DISCIPLINA QUESTÃODETALHES

DEFERI
DO

DEFERI
DO

ESPECIFICA

ESPECIFICA

RESPOSTA

12

Solicito TER COMO CORRETA a ALTERNATIVA “D”.
A alternativa “D” fala que estão corretos os itens “A e
B”.
Segundo a norma de acessibilidade NBR 9050, os itens
“A e B” da ALTERNATIVA “D” estão corretos.
A veracidade desta alternativa pode ser comprovada
através da norma ANBT NBR 9050 e do site
http://acessibilidade.net.br/downloads/informativos/INFO
TEC02-vaga-de-auto.pdf
Com a redação do seguinte texto sobre o tema:
&#8202;1) contar com um espaço adicional de
circulação com no mínimo 1,20 m de largura, quando
afastadas da faixa de travessia de pedestres. Esse
espaço pode ser compartilhado por duas vagas, no
caso de estacionamento paralelo, perpendicular ou
oblíquo ao meio fio;
&#8202;2) estar localizada de forma a evitar a
circulação de pessoas entre veículos;
PEÇO ALTERAÇÃO DO GABARITO PARA TER
COMO CORRETA A ALTERNATIVA “D”.

Recurso Procedente:
Devido a erro na
divulgação do Gabarito e
a NBR 9050, altera-se o
Gabarito para a
alternativa "D".

14

A questão deve ser ANULADA, pois segundo o edital a
prova seria composta por 4 alternativas, onde somente
uma seria a correta.
Como a questão tem somente 3 ALTERNATIVAS, fica
evidente que isso fere o edital e prejudica o candidato.
Assim diz o texto do edital:
5.1.6. As questões das provas escritas e objetivas serão
do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a D)
e uma única resposta correta.
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR FERIR O
EDITAL E CONFUNDIR O CANDIDATO.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

Solicito anulação da “QUESTÃO 18”, pois a questão foi
formulada de maneira incorreta, sendo ambígua,
podendo ter 2 alternativas como corretas.
Segundo a norma ABNT 9050-2015 existem dois tipos
de inclinação, “TRANSVERSAL E LONGITUDINAL”.
A questão NÃO abordou(descreveu) se a INCLINAÇÃO
seria no sentido TRANSVERSAL OU LONGITUDINAL,
isso faz com que existam duas alternativas corretas, as
letras “B e D”.
NORMA ABNT NBR 9050:
MOSTRA DIFERENÇAS DE PORCENTAGENS PARA
CADA TIPO DE INCLINAÇÃO
6.3.3 Inclinação
A inclinação transversal da superfície deve ser de até 2
% para pisos internos e de até 3 % para pisos externos.
1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

533

10/04/
2017
16:35

1490

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

DEFERI
DO

ESPECIFICA

18

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a
anulada-se por erro de
5 %. Inclinações iguais ou superiores a 5 % são
elaboração, aplicando o
consideradas rampas e, portanto, devem atender a 6.6.
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
6.12.1 Inclinação transversal
Seletivo.
A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres não pode
ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de soleira devem
ser executados sempre dentro dos lotes ou, em
calçadas existentes com mais de 2,00 m de largura,
podem ser executados nas faixas de acesso (6.12.3).
6.12.2 Inclinação longitudinal
A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres deve
sempre acompanhar a inclinação das vias lindeiras.
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ESTAR
REDIGIDA DE MANEIRA INCORRETA, COM
SENTIDO AMBÍGUO, TENDO COMO CORRETAS 2
ALTERNATIVAS.
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RECURSOS
Solicito “ANULAÇÃO” da questão “19” por não ter
alternativa CORRETA para o que se pede no
enunciado.
As alternativas “A e D” estão incorretas e “B e C” estão
corretas.
A alternativa “A” esta INCORRETA pois existe
inconsistência com que afirma norma do DINIT.
O texto da alternativa “A” diz o seguinte:
(A)Da indicação de acessos e travessias de pedestres
depende de criteriosa análise da localização desses
pontos...
O texto do DINIT diz o seguinte:
DINIT- a autorização de acessos e travessias de
pedestres só deverá ser concedida após análise
criteriosa da localização desses pontos...
Existe uma divergência no uso das palavras
INDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO, a troca das palavras
com sentidos diferentes torna a alternativa “A” incorreta,
ao mesmo tempo que também torna a alternativa “D”
incorreta por estarem associadas.
1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

534

10/04/
2017
16:42

1490

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

DEFERI
DO

ESPECIFICA

19

Órgão, norma e site onde podem acessar material da
fundamentação da questão.
DNIT - INSTRUÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
DAS FAIXAS DE DOMÍNIO E LINDEIRAS DAS
RODOVIAS FEDERAIS.
Site:
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/docum
entos/713_instrucoes_protecao_ambiental.pdf
PAGINA 48, TEXTO DINIT:

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

A máxima condição de operacionalidade e segurança
de uma via urbana seria conseguida através da
inexistência de acessos e travessia de pedestres,
apesar da ocupação das áreas lindeiras adjacentes. Na
impossibilidade da utilização de tal medida,
preconiza-se o controle de acessos através das
seguintes ações:
a) a autorização de acessos e travessias de pedestres
só deverá ser concedida após análise criteriosa da
localização desses pontos, tendo em vista, as
conveniências da rodovia, as características da malha
viária local e as trajetórias de pedestres;
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR TER
ALTERNATIVA REDIGIDA DE MANEIRA INCORRETA
E NÃO TER COMO RESPOSTA CORRETA NENHUMA
ALTERNATIVA.
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RECURSOS
Solicito ANULAÇÃO da “QUESTÃO 18”, pois a questão
foi formulada de maneira incorreta é NÃO EXISTE
ALTERNATIVA CORRETA para a questão.
A resposta correta para a questão seria: “PROJETO DE
PAISAGISMO”, pois segundo o texto do DINIT, os
“ITENS DE PROJETO”(termo utilizado na questão)
devem ser incorporados ao projeto de paisagismo.
TEXTO DINIT: “Cabe ressaltar ainda, que este item do
componente é materializado através do Projeto de
Paisagismo...”
A fundamentação deste item está em:
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/docum
entos/713_instrucoes_protecao_ambiental.pdf - DINIT,
PÁGINA 7.
A alternativa “C” não pode ser a correta pois o
PROJETO FINAL DE ENGENHARIA , ...” é
apresentado ou sob o sistema modular (projetos-tipo)
ou de representação específica para cada situação
trabalhada...”

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

537

10/04/
2017
16:54

1490

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

DEFERI
DO

ESPECIFICA

18

A fundamentação deste item está em:
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/docum
entos/713_instrucoes_protecao_ambiental.pdf - DINIT,
PÁGINA 9.
TEXTO DINIT:
“ATIVIDADES/AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO
PROJETO
As atividades/ações previstas nesta Instrução de
Arborização e Paisagismo são retratadas através do
Projeto de Paisagismo, que integra o Projeto Final de
Engenharia de obras rodoviárias.
Este projeto é apresentado ou sob o sistema modular
(projetos-tipo) ou de representação específica para
cada situação trabalhada; a opção por uma ou outra
forma de apresentação cabe às Consultoras
contratadas para a elaboração do Projeto de
Engenharia Independente da forma de apresentação,
onde o Projeto de Paisagismo contempla as diretrizes
básicas estabelecidas por esta Instrução ambiental para
as diversas situações presentes nos diferentes
segmentos da rodovia.
Os itens subsequentes referem-se à versão simplificada
de apresentação do projeto, que é estruturado nos
seguintes elementos básicos: ...”

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR NÃO TER
NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA.
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RECURSOS
Solicito ANULAÇÃO da questão pois a redação da
questão está divergente do texto original
(INSTRUÇÃO), ao introduzir o termo “IMPACTOS
AMBIENTAIS” alterou-se o sentido original do texto
(INSTRUÇÃO), prejudicando o entendimento da
questão.
A redação da questão pode ser encontrada nas
INSTRUÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DAS
FAIXAS DE DOMÍNIO E LINDEIRAS DAS RODOVIAS
FEDERAIS – DINIT
http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais/docum
entos/713_instrucoes_protecao_ambiental.pdf página
45 com a seguinte redação.

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

532

10/04/
2017
16:30

1490

AECIO JUNIOR FELIPE DOS
SANTOS

IMPROC
EDENTE

ESPECIFICA

15

RECURSO
IMPROCEDENTE: No
enunciado da questão
pede ao candidato que
"Portanto, os impactos
ambientais negativos
mais significativos que
trata das adversidades
“A presença de uma rodovia em zona urbana tende a
são": O fato de de em
estabelecer um conflito entre o espaço viário e o espaço nenhum momento o
urbano, com sérios impactos negativos para ambos,
texto original descreve os
que afetam o desempenho operacional da rodovia e
termos
provocam a perda da qualidade de vida da população
&ldquo;IMPACTOS
dos núcleos urbanos.
AMBIENTAIS&rdquo; e
As preocupações ambientais presentes nos casos de
&ldquo;IMPACTOS
travessias urbanas, consistem na mitigação ou
AMBIENTAIS
eliminação das adversidades geradas pelo conflito
NEGATIVOS&rdquo;
espaço viário versus espaço urbano, caracterizadas
como foi redigido dentro
pelos seguintes impactos:...”
do texto da questão, não
traz prejuizo para
Em nenhum momento o texto original descreve os
resolução da questão.
termos “IMPACTOS AMBIENTAIS” e “IMPACTOS
AMBIENTAIS NEGATIVOS” como foi redigido dentro do
texto da questão.
PEÇO ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ESTAR
REDIGIDA DE MANEIRA INCORRETA, LEVANDO O
CANDIDATO AO ERRO.

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

19 - SERVIÇOS GERAIS
- NOVA RESENDE-MG

517

526

10/04/
2017
08:04

10/04/
2017
16:12

110

570

ARIANE FURGALA ALVES

DANIEL JOSE DA SILVA

DEFERI
DO

DEFERI
DO

ESPECIFICA

MATEMATICA

14

Há apenas 3 alternativas.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

6

Queria pedir recursos da questão 6 de matemática, pois
acredito que as alternativas que estão da questão não
são o resultado da questão o resultado seria 0 e não a
alternativa D com que esta no gabarito.
resolução da questão: (72÷8-81÷9)÷3
(9-9)÷3
0÷3 = 0

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

A densidade absoluta é definida como sendo a razão
entre a massa de um fluido e o volume ocupado por
este fluido.

3 - ENGENHEIRO CIVIL NOVA RESENDE-MG

527

10/04/
2017
16:14

1280

GETULIO ADÃO DONIZET
RODRIGUES

IMPROC
EDENTE

ESPECIFICA

14

Na questão, a letra A da a entender que Densidade
absoluta é a massa do fluido CONTIDA em uma
unidade de volume, sendo que na verdade densidade
absoluta é a RAZÃO entre a massa de um fluido e o
volume ocupado por esse fluido.
Portando é incorreto afirmar que a letra A esta correta.
A alternativa mais próxima de ser correta é a letra D,
porem ha de ressaltar que peso e massa são conceitos
diferentes.
Por tal justificativa, pede-se o cancelamento dessa
questão.

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
Ressalta-se que o Edital
de Concurso Público nos
itens 6.4 e 6.5, disciplina:
6.4. Os itens das provas
objetivas poderão avaliar
habilidades que vão
além de mero
conhecimento
memorizado,
abrangendo
compreensão, aplicação,
análise, síntese e
avaliação, valorizando a
capacidade de
raciocínio. 6.5. Cada item
das provas objetivas
poderá contemplar mais
de uma habilidade e
conhecimentos relativos
a mais de uma área de
conhecimento.
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RECURSOS

5 - MEDICO
(GINECOLOGISTA/OBST
ETRA) - NOVA
RESENDE-MG

5 - MEDICO
(GINECOLOGISTA/OBST
ETRA) - NOVA
RESENDE-MG

5 - MEDICO
(GINECOLOGISTA/OBST
ETRA) - NOVA
RESENDE-MG

528

530

536

10/04/
2017
16:14

10/04/
2017
16:22

10/04/
2017
16:45

2310

2310

2310

JOAO CAETANO DUARTE
GIUNTI

JOAO CAETANO DUARTE
GIUNTI

JOAO CAETANO DUARTE
GIUNTI

DEFERI
DO

IMPROC
EDENTE

IMPROC
EDENTE

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

NA QUESTAO 11, O CANCER VULVAR NÃO E
CONTRA INDICAÇÃO A REPOSIÇÃO HORMONAL.
NIVEL DE EVIDENCIA D

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

12

SEGUNDO O MINISTERIO DA SAUDE, E REVISOES
LITERARIAS, A PESQUISA DO STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE DEVERA SER REALIZADA DE 35 A 37
SEMANAS, E SEGUNDO O CDC, TODA A CULTURA
POSITIVA, OU SEJA TODA PACIENTE COLONIZADA
DEVERA SER TRATADA COM PENICILIna( 1
escolha), ou clindamicina ou eritromicina. A QUESTAO
RELATA O TRATAMENTO MAS NAO ESPECIFICA O
PERIODO DO PRE NATAL. PORTANTO PODERIA
SER NESTA FASE FINAL, VISTO SER A COLETA
RECOMENDADA NESTE PERIODO

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
candidato não menciona
claramente qual o erro
formal encontra-se na
questão, o que prejudica
a analise do recurso,
conforme item 8.6 e
8.6.1 do Edital de
Seletivo. "8.6. O recurso
deverá ser individual, por
questão, com a
indicação daquilo em
que o candidato se julgar
prejudicado, e
devidamente
fundamentado,
comprovando as
alegações com citações
de artigos, de legislação,
itens, páginas de livros,
nomes dos autores etc.,
e ainda, a exposição de
motivos e argumentos
com fundamentações
circunstanciadas,
conforme supra
referenciado. 8.6.1. O
candidato deverá ser
claro, consistente e
objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou
intempestivo será
preliminarmente
indeferido".

15

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
candidato não menciona
claramente qual o erro
formal encontra-se na
questão, o que prejudica
a analise do recurso,
conforme item 8.6 e
8.6.1 do Edital de
Seletivo. "8.6. O recurso
deverá ser individual, por
questão, com a
indicação daquilo em
que o candidato se julgar
SEGUNDO O PROPRIO SITE DO MINISTERIO DA
prejudicado, e
SAUDE, ATUALMENTE AS MULHERES NO BRASIL
devidamente
SAO MAIS INFECTADAS, EM RELAÇOESS
fundamentado,
HETEROSSEXUAIS. EM 1989 HAVIA 6 HOMENS
comprovando as
PARA CADA MULHER, E E SSE NUMERO CAIU
alegações com citações
PARA 1,7 PARA CADA MULHER, MOSTRANDO UM
de artigos, de legislação,
GRANDE AUMENTO DE CASOS NO SEXO FEMININO
itens, páginas de livros,
EM DECLINIO AO DE HOMENS
nomes dos autores etc.,
e ainda, a exposição de
motivos e argumentos
com fundamentações
circunstanciadas,
conforme supra
referenciado. 8.6.1. O
candidato deverá ser
claro, consistente e
objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou
intempestivo será
preliminarmente
indeferido".

11
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RECURSOS

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

1 - ARQUITETO E
URBANISTA - NOVA
RESENDE-MG

538

539

540

541

10/04/
2017
17:06

10/04/
2017
20:57

10/04/
2017
21:31

10/04/
2017
22:13

3510

3510

3510

3510

MARCELLA VALADARES DOS
SANTOS

MARCELLA VALADARES DOS
SANTOS

MARCELLA VALADARES DOS
SANTOS

MARCELLA VALADARES DOS
SANTOS

DEFERI
DO

DEFERI
DO

DEFERI
DO

DEFERI
DO

ESPECIFICA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

ESPECIFICA

18

Segundo os parâmetros da NBR 9050, atualizada em
2015, a inclinação máxima permitida para calçadas ou
vias exclusivas para pedestres é de 3%, o que
corresponde à alternativa B.
O texto correspondente pode ser encontrado na página
74 da referida norma, no item 6.12., conforme transcrito
a seguir:
"6.12.1 Inclinação transversal
A inclinação transversal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres
não pode ser superior a 3 %. Eventuais ajustes de
soleira devem ser executados sempre dentro dos
lotes ou, em calçadas existentes com mais de 2,00 m
de largura, podem ser executados nas faixas
de acesso (6.12.3).
6.12.2 Inclinação longitudinal
A inclinação longitudinal da faixa livre (passeio) das
calçadas ou das vias exclusivas de pedestres
deve sempre acompanhar a inclinação das vias
lindeiras."

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

14

Na questão não apresenta alternativa B no caderno de
provas. Além de induzir ao erro de se passar a
resposta do candidato errada para a folha de respostas,
pois o posicionamento padrão dos itens foi alterado - C
no lugar de B, e D no lugar de C-, o Edital coloca de
forma explícita o seguinte: "5.1.6. As questões das
provas escritas e objetivas serão do tipo múltipla
escolha, com 4 (quatro) opções (A a D)
e uma única resposta correta."
Assim, a questão 14 está em desacordo com o Edital,
sendo necessária, portanto, a sua anulação.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

19

O enunciado da questão 19 apresenta uma situação
hipotética em que não é possível a inexistência de
acessos e travessias de pedestre em uma via, ou seja,
ela pede que sejam apontadas recomendações para
situação em que é necessário haver travessia de
pedestres.
No entanto, o gabarito coloca como correta a alternativa
"[D] Todas estão corretas", entrando em contradição
com o enunciado, pois a criação de mais pistas laterais,
por si só, não facilita ou torna mais segura a travessia
de pedestres (alternativa C). Pelo contrário, a criação
de pistas laterais demanda maior tempo de travessia e
insegurança aos pedestres. Caso não houvesse
necessidade de travessia, e o enunciado pedisse uma
condição melhor de acesso às edificações adjacentes, a
faixa lateral de tráfego local seria uma alternativa viável,
mas não foi isso que foi pedido. Portanto, a alternativa
apontada entra em contradição com o enunciado e o
gabarito está incorreto, devendo, assim, ser anulada.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

20

Medidas ambientais que visam promover melhorias dos
aglomerados urbanos se dão por meios que não
necessariamente precisam estar incorporados a um
Projeto Final de Engenharia, pois muitas vezes, em
áreas urbanas ambientalmente degradadas, podem ser
feitas melhorias através de itens de Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas. Um plantio de
recuperação de área de mangue em área urbana de
municípios litorâneos, por exemplo, promove melhorias
dos aglomerados urbanos em que estão inseridos, e
não são executados por meio de projeto de engenharia
(alternativa C), mas sim de Projeto de Recuperação de
Áreas Degradadas (alternativa B).
Nem toda execução de melhoria ambiental precisa ser
amparada de projeto de engenharia; por outro lado,
apesar da palavra "ambiental" ser um conceito amplo,
quando falamos de "medidas ambientais", o Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas pode sim, conter os
itens de projeto necessários para sua execução,
detalhamento das técnicas e ações adotadas para
melhoria ambiental em áreas urbanas, inclusive com
cronograma físico-financeiro prevendo as atividades e
insumos.
A questão tem duas alternativas que podem ser
consideradas corretas (B e C), devendo portanto, ser
anulada.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

Link do Guia Prático para Elaboração de Projeto de
Recuperação de Áreas Degradadas do IBAM:
http://www.amazonia-ibam.org.br/images/pqga/arquivos/
003_prad.pdf
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A questão solicita qual o processo de formação da
palavra "infindáveis"
Segundo livros de gramática conceituados, como o
Livro: Nova Gramática da Língua Portuguesa para
Concursos, do autor Rodrigo Bezerra
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Na derivação prefixal e sufixal a retirada de um dos
afixos não inutiliza a palavra. Se retirarmos o prefixo,
apalavra subsiste com o processo de sufixação. Se
retirarmos o sufixo, a palavra subsistirá com o prefixo,
como por exemplo:
2760

NATTANA KAROLYNA
RIBEIRO

IMPROC
EDENTE

PORTUGUES

4

Infelizmente
Felizmente (sem o prefixo)
Infeliz (sem o sufixo)
Já na derivação parassintética a retirada do sufixo ou
prefixo acarretará o desaparecimento da palavra.
Portanto se retirarmos o sufixo da palavra em questão :
"infindáveis", a mesma deixará de existir.
Portanto solicito alteração do Gabarito Oficial para letra
B.

A questão solicita qual o processo de formação da
palavra "infindáveis"
Segundo livros de gramática conceituados, como o
Livro: Nova Gramática da Língua Portuguesa para
Concursos, do autor Rodrigo Bezerra
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Na derivação prefixal e sufixal a retirada de um dos
afixos não inutiliza a palavra. Se retirarmos o prefixo,
apalavra subsiste com o processo de sufixação. Se
retirarmos o sufixo, a palavra subsistirá com o prefixo,
como por exemplo:
2760

NATTANA KAROLYNA
RIBEIRO

IMPROC
EDENTE

PORTUGUES

4

Infelizmente
Felizmente (sem o prefixo)
Infeliz (sem o sufixo)
Já na derivação parassintética a retirada do sufixo ou
prefixo acarretará o desaparecimento da palavra.
Portanto se retirarmos o sufixo da palavra em questão :
"infindáveis", a mesma deixará de existir.
Portanto solicito alteração do Gabarito Oficial para letra
C

Recurso
Improcedente: Algumas
palavras da língua
portuguesa sofrem um
processo de derivação.
Esse processo consiste
na alteração de uma
palavra primitiva através
da junção ou subtração
de itens, com o objetivo
de formar uma nova
palavra. Vejamos quais
os tipos de derivação
que temos:Derivação
prefixal (prefixo + palavra
primitiva). Acontece a
derivação prefixal
quando formamos uma
palavra através da soma
de uma palavra primitiva
(ou seu radical) com um
prefixo. Portanto está
correta a alternativa
divulgada no Gabarito
Oficial. Fonte: http://www
.infoescola.com/portugue
s/derivacao/
Recurso
Improcedente: Algumas
palavras da língua
portuguesa sofrem um
processo de derivação.
Esse processo consiste
na alteração de uma
palavra primitiva através
da junção ou subtração
de itens, com o objetivo
de formar uma nova
palavra. Vejamos quais
os tipos de derivação
que temos:Derivação
prefixal (prefixo + palavra
primitiva). Acontece a
derivação prefixal
quando formamos uma
palavra através da soma
de uma palavra primitiva
(ou seu radical) com um
prefixo. Portanto está
correta a alternativa
divulgada no Gabarito
Oficial. Fonte: http://www
.infoescola.com/portugue
s/derivacao/
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Em expressões numéricas, para resolução das
mesmas, existem algumas regras. No caso da
expressão (72:8-81:9):3=
1- Inicialmente devemos resolver as operações que
estão entre parêntese.
2- Para resolver expressões numéricas a primeira coisa
que devemos saber é a ordem em que devem ser
resolvidas as operações:1) potenciação e radiciação, 2)
multiplicações e divisões e 3) somas e subtrações.

19 - SERVIÇOS GERAIS
- NOVA RESENDE-MG
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390

PATRICIA APARECIDA DA
SILVA

DEFERI
DO

3- Após esse processo de resolver oque está entre
parêntese, dá-se prosseguimento, resolvendo as
operações que estão fora do parêntese, sempre
respeitando as regras descritas no itém 2.
MATEMATICA

6
Dessa forma, ao resolver as operações de divisão que
estão entre parêntese, tem-se o seguinte resultado:
(72:8-81:9):3=

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

(9-9):3=
0:3= 0
Ou seja, como não há nenhuma alternativa com a
resposta Zero, peço anulação da questão 6.
http://www.somatematica.com.br/faq/r8.html
http://www.infoescola.com/matematica/expressao-nume
rica/ por Robison Sá

A questão 19 apresenta DUAS alternativas que podem
ser consideradas como INCORRETAS, sendo elas a
alternativa A e a alternativa D. A alternativa A também é
considerada incorreta, pois não se deve respingar água
no chão e sim, varrer o chão usando um pano úmido.
Em várias literaturas a prática com pano úmido é tida
como correta e não respingar água no chão. Por esse
motivo, peço ANULAÇÃO da questão. Segue abaixo as
literaturas:
http://www.ibam-concursos.org.br/documento/hig-saude
-ita.pdf, página 11, Assad Carla
"Realizar a varredura com pano umedecido em água
limpa, com o auxílio do rodo, ou com o esfregão do
MOP"
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390

PATRICIA APARECIDA DA
SILVA

DEFERI
DO

ESPECIFICA

19

http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/files/protoc
olos/vii-protocolo-manual-de-limpeza.pdf, página 2,
PROTOCOLO 7: MANUAL DE LIMPEZA DA
FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DO CÂMPUS DE ARAÇATUBA –
UNESP
"Deve-se evitar varrer superfícies a seco. O ato de
varrer o piso favorece a dispersão de microorganismos
que podem estar veiculados às partículas de pó, por
isso, recomenda-se a limpeza realizada com mops pó"

Recurso Procedente:
Devido possuir duas
respostas (A e D) nas
alterativas apresentas,
na questão, anulada-se
por erro de elaboração,
aplicando o disposto no
item 8.11 do Edital de
Processo Seletivo.

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/-01VACINA/ma
nual_procedimentos_2014.pdf, página 35,Manual de
Normas e
Procedimentos para Vacinação, Secretaria de Vigilância
em Saúde
Departamento de Vigilância das Doenças
Transmissíveis
"Limpar o chão com esfregão ou rodo envolvidos em
pano umedecido em solução desinfetante e,
em seguida, passar pano seco.
Nota:
• Não se deve varrer o chão para evitar a dispersão do
pó e a contaminação do ambiente. "
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1080

RODRIGO FRANCISCO
GONÇALVES

DEFERI
DO

MATEMATICA

6

NÃO TEM RESPOSTA CERTA PARA ESSA
QUESTÃO.
o resultado seria 0 ,e não tem essa opção.

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

NO GABARITO DIZ QUE O ALONGAMENTO DO AÇO
É LIMITADO A 1%, PORÉM, O ALONGAMENTO DO
AÇO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
SÃO LIMITADOS EM 10%
CONFORME A PAGINA 5 DO ANEXO 1:
"Nas peças sob esforços de momento fletor e força
normal, a armadura tracionada tem a deformação
de alongamento limitada ao valor de 10 % (10 mm/m),
para evitar fissuração exagerada no concreto.
Desprezando o alongamento do concreto tracionado, o
valor corresponde a uma fissuração de 1 mm de
abertura para cada 10 cm de comprimento da peça. "
CONFORME PÁGINA 8 DO ANEXO 2:
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VINICIUS AUGUSTO
PEDROSO

DEFERI
DO

ESPECIFICA

15

" Os alongamentos (&#949;s) são limitados a 10% e os
encurtamentos a 3,5%, no
caso de flexão simples ou composta, e a 2%, no caso
de compressão simples.
Esses encurtamentos são fixados em função dos
valores máximos adotados para o
material concreto."

Recurso Procedente:
Devido a não possuir
respostas nas alterativas
apresentas, na questão,
anulada-se por erro de
elaboração, aplicando o
disposto no item 8.11 do
Edital de Processo
Seletivo.

Aço para concreto armado ESPECIFICAÇÕES – NBR
7480/07 • Comprimento e tolerância • O comprimento
de fornecimento das barras e fios retos deve ser de
12,0m e a tolerância de ± 1%. • Pode ser acordado
entre o consumidor e fornecedor outros comprimentos
mantendo-se a tolerância de 1%.
>>>Ou seja 1% é no comprimento e não no
alongamento (es) que é 10%.
Sendo assim peço revisão do gabarito nessa questão.
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VINICIUS AUGUSTO
PEDROSO

IMPROC
EDENTE

ESPECIFICA
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NO EDITAL NÃO FOI CITADO QUE TERIA
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE FÍSICA, NA ÁREA DE
MECÂNICA DOS FLUÍDOS.
O CONTEÚDO DESSA QUESTÃO NÃO FOI CITADO
NO EDITAL.
NA PARTE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, FICOU
CLARO QUE O CONTEÚDO SERIA REFERENTE AS
ÁREAS DA ENGENHARIA QUE ENVOLVEM A
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARTINDO DO PROJETO,
INDO PARA CANTEIRO DE OBRAS, TODA A FASE
DA CONSTRUÇÃO, ALVENARIA, COBERTURA ETC,
PEDINDO SEMPRE OS TIPOS E TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS.
APENAS ESSE CONTEÚDO NA ÁREA DA FÍSICA
(MECÂNICA DOS MATERIAIS) FOI CITADO NO
EDITAL:
"Conceitos de Tensão e Deformação"
CONSIDERANDO QUE A "LEI DA CONSERVAÇÃO
DA MASSA" "PRESSÃO SOBRE UM FLUÍDO"
VERSAM EM ÁREAS QUE NÃO FORAM CITADAS NO
EDITAL, PEÇO PARA QUE A MESMA SEJA
CANCELADA.

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
Ressalta-se que o Edital
de Concurso Público nos
itens 6.4 e 6.5, disciplina:
6.4. Os itens das provas
objetivas poderão avaliar
habilidades que vão
além de mero
conhecimento
memorizado,
abrangendo
compreensão, aplicação,
análise, síntese e
avaliação, valorizando a
capacidade de
raciocínio. 6.5. Cada item
das provas objetivas
poderá contemplar mais
de uma habilidade e
conhecimentos relativos
a mais de uma área de
conhecimento.
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NO EDITAL NÃO FOI CITADO QUE TERIA
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE FÍSICA, NA ÁREA DE
MECÂNICA DOS FLUÍDOS.
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O CONTEÚDO DESSA QUESTÃO NÃO FOI CITADO
NO EDITAL.
NA PARTE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, FICOU
CLARO QUE O CONTEÚDO SERIA REFERENTE AS
ÁREAS DA ENGENHARIA QUE ENVOLVEM A
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARTINDO DO PROJETO,
INDO PARA CANTEIRO DE OBRAS, TODA A FASE
DA CONSTRUÇÃO, ALVENARIA, COBERTURA ETC,
PEDINDO SEMPRE OS TIPOS E TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS.
3290

VINICIUS AUGUSTO
PEDROSO

IMPROC
EDENTE

ESPECIFICA

14

APENAS ESSE CONTEÚDO NA ÁREA DA FÍSICA
(MECÂNICA DOS MATERIAIS) FOI CITADO NO
EDITAL:
"Conceitos de Tensão e Deformação"
CONSIDERANDO QUE O CONTEÚDO DA QUESTÃO
"densidade absoluta de um fluído" ENQUADRA EM
UMA ÁREA QUE NÃO FOI CITADA NO EDITAL, PEÇO
PARA QUE A MESMA SEJA CANCELADA.
EM ANEXO COLOCAREI UM ARQUIVO DE UMA
AULA QUE TIVE, ONDE É ABORDADO O CONTEÚDO
DESSA QUESTÃO, E ALI SE COMPROVA O QUE EU
DISSE EM RELAÇÃO A QUESTÃO SER DA ÁREA DE
MECÂNICA DOS FLUÍDOS E QUE NÃO FOI CITADO
NO EDITAL.

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
Ressalta-se que o Edital
de Concurso Público nos
itens 6.4 e 6.5, disciplina:
6.4. Os itens das provas
objetivas poderão avaliar
habilidades que vão
além de mero
conhecimento
memorizado,
abrangendo
compreensão, aplicação,
análise, síntese e
avaliação, valorizando a
capacidade de
raciocínio. 6.5. Cada item
das provas objetivas
poderá contemplar mais
de uma habilidade e
conhecimentos relativos
a mais de uma área de
conhecimento.

NO EDITAL NÃO FOI CITADO QUE TERIA
QUESTÕES ESPECÍFICAS NA ÁREA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO.
O CONTEÚDO DESSA QUESTÃO NÃO FOI CITADO
NO EDITAL.
NA PARTE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
PARA O CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, FICOU
CLARO QUE O CONTEÚDO SERIA REFERENTE AS
ÁREAS DA ENGENHARIA QUE ENVOLVEM A
CONSTRUÇÃO CIVIL, PARTINDO DO PROJETO,
INDO PARA CANTEIRO DE OBRAS, TODA A FASE
DA CONSTRUÇÃO, ALVENARIA, COBERTURA ETC,
PEDINDO SEMPRE OS TIPOS E TÉCNICAS
CONSTRUTIVAS DE UMA CASA/PRÉDIO, ETC.
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CONSIDERANDO QUE NO EDITAL QUANDO SE
FALOU DE PAVIMENTAÇÃO, ESPECIFICOU E
DELIMITOU - SE O CONTEÚDO ENTRE
PARENTESES (PISOS):
3290

VINICIUS AUGUSTO
PEDROSO

IMPROC
EDENTE

ESPECIFICA

13

"Pavimentação (pisos) – tipos e técnicas de execução,
juntas e arremates."
E A QUESTÃO FALAVA SOBRE PAVIMENTAÇÃO
FLEXÍVEL, QUE É UMA OBRA RODOVIÁRIA, FEITA
PARA VEÍCULOS.
"Um pavimento flexível é aquele que tem revestimento
asfáltico e camada de base granular. A
distribuição das tensões e deformações, geradas na
estrutura pelas cargas de roda do tráfego,
se dá de modo que as camadas de revestimento e base
aliviem as tensões verticais de
compressão no subleito por meio da “absorção” de
tensões cisalhantes. "

RECURSO
IMPROCEDENTE: O
Ressalta-se que o Edital
de Concurso Público nos
itens 6.4 e 6.5, disciplina:
6.4. Os itens das provas
objetivas poderão avaliar
habilidades que vão
além de mero
conhecimento
memorizado,
abrangendo
compreensão, aplicação,
análise, síntese e
avaliação, valorizando a
capacidade de
raciocínio. 6.5. Cada item
das provas objetivas
poderá contemplar mais
de uma habilidade e
conhecimentos relativos
a mais de uma área de
conhecimento.

COMO FALA NO EDITAL JUNTAS E ARREMATES
FICA CLARO QUE NÃO SE TRATA DE UMA OBRA
RODOVIÁRIA, ENTÃO PEÇO O CANCELAMENTO
DESSA QUESTÃO POR FALTA DE CLAREZA NO
EDITAL / CONTEÚDO NÃO SOLICITADO.
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