PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO/MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSO SOBRE GABARITO OFICIAL
NOME

ALINE MAGALHÃES ANDRADE

AUGUSTA FERNANDES SILVA BORGES

CRISTIANE BARBOSA

FRANCIELE STEFÂNIA MARIANO

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

QUESTÃO

1

40

18

1

DISCIPLINA

DETALHES

RESPOSTA

-

O candidato não cita no qual o erro na
formulação ou na resposta da questão,
ficando prejudicado a analise, conforme
item 8.6 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."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".

ESPECÍFICA

A palavra "fixar" está escrita erroneamente como "fixas" o que induz ao erro.

O fato de conter erro no enunciado da
questão não prejuida análise, pois existe
alternativa correta, pois não possui erro de
elaboração e nem alternativas sem
resposta. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.

CONHECIMENTOS GERAIS

A questão pergunta qual o objetivo da criação das Áreas de Preservação Permanente.
I- Conservação da biodiversidade.
II- Conservação dos recursos hídricos.
III- Manutenção dos ecosistemas.
IV- Proteção e qualidade ambiental.
Era para assinalar as opções corretas e o gabarito mostra como resposta a opção "D" que todas as
opções acimas estão INCORRETAS.
Creio que todas as opções estejam CORRETAS, porém não havia essa alternativa na prova.

Por erro na formulação da questão
anula-se a questão, por não haver
alternativa correta, aplicando o item 8.11
do Edital de Concurso Pùblico 001.2017.
"8.11. Se do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido."

PORTUGUES

Estou entrando com recurso em relação ao dia da prova, pois após o começo da prova, o Wesley
passou para dizer que era pra deixar os títulos com ele após terminar a prova, uma das candidatas
disse que esqueceu os títulos e pediu pra aplicadora perguntar se ela poderia ir na sua casa
pegar,Wesley disse que poderia sim, acredito que como se trata de um concurso público que todos
temos direito a iguais, se essa candidata pode levar depois do início da prova ela foi favorecida perante
aos demais, não concordo com que aconteceu.

Nem título foi aceito, sem a devida
observação ao que consta do Edital de
Concurso. Os títulos recebidos e atribuídos
aos candidatos foram frecebidos durante e
no local de realização do certame.

PORTUGUES
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A decisão objeto de contestação é em relação à publicação do gabarito oficial preliminar,
especificamente a questão de número 30.
Os argumentos com os quais contesto a referida resposta, são:
No enunciado da questão (30) trata-se do uso do extintor de incêndio, o gabarito considera a alternativa
A como correta, a qual diz que o equipamento "é obrigatório e sua falta é infração de acordo com a
legislação de trânsito".
No entanto, a partir do mês setembro do ano de 2015 o equipamento deixou de ser de uso obrigatório
para veículos comuns, sendo o uso obrigatório apenas para veículos dos seguintes seguimentos:
caminhões, caminhões-tratores, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos
inflamáveis, líquidos, gasosos e para veículos utilizados no transporte coletivo de passageiros.
Conforme consta na nº 556/2015/CONTRAN em seu Art. 1º onde: "Esta norma torna facultativo o uso
do extintor de incêndio, para automóveis, utilitários, camionetas, caminhonetes e triciclos de cabine
fechada [...]" e em seu Art. 4º onde: "É obrigatório o uso do extintor de incêndio para caminhão,
caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis,
líquidos, gasosos e para todo veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros"(CONTRAN,
2015).
JOÃO BATISTA MOREIRA

DEFERIDO

30

ESPECÍFICA

Logo, a alternativa A, não responde de forma correta a questão de número 30.
Havendo ainda, uma dualidade nas respostas disponíveis, sendo que duas das alternativas respondem
em parte ao enunciado da questão.
As quais:

Por erro na formulação da questão
anula-se a questão, por não haver
alternativa correta, aplicando o item 8.11
do Edital de Concurso Pùblico 001.2017.
"8.11. Se do exame de recursos resultar
anulação de item integrante de prova, a
pontuação correspondente a esse item
será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido."

c) Usado apenas para veículos que transportam inflamáveis;
d)Obrigatório apenas para veículos de transporte coletivo, de passageiro e escolar.
Desta forma, solicito cordialmente a revisão do gabarito preliminar oficial no que se refere à questão de
nº30.
Sem mais para o momento, encontro-me a disposição para esclarecimentos diversos.
Assim como, antecipadamente, agradeço a atenção.
Att
João Batista Moreira

JULIA SERAPIÃO SILVA

IMPROCEDENTE

1

PORTUGUES

-

O candidato não cita no qual o erro na
formulação ou na resposta da questão,
ficando prejudicado a analise, conforme
item 8.6 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."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".
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RUBIA ROSALVA REIS

RUBIA ROSALVA REIS

RUBIA ROSALVA REIS

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

37

38

38

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

ESPECÍFICA

O enunciado da questão ao se referir à interdisciplinaridade questionando a estrutura pedagógica
tradicional e "apontando" para... Pode dar um duplo sentido em relação ao verbo apontar como sendo
um caminho, ou seja, o princípio da interdisciplinaridade. Neste sentido a resposta correta seria a letra
B.

O candidato não fundamentou o recurso,
ficando prejudicado a analise, conforme
item 8.6 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."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".

A questão refere-se à exceção do conjunto de características do professor, para que haja boa
organização no processo de ensino. Todas as alternativas de resposta estão coerentes, com exceção
da letra A que faz menção ao controle das ações e comportamento dos alunos, contrariando a essência
das outras alternativas que se referem à estimulação, motivação e participação democrática. Resposta
correta letra A.

O candidato não fundamentou o recurso,
ficando prejudicado a analise, conforme
item 8.6 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."8.6. O recurso deverá ser
individual, por questão, com a indicação
daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, edevidamente 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".

A resposta considerada como correta nesta questão - letra D- não se justifica como sendo exceção na
questão apresentada, pois apresenta-se como argumento coerente para boa organização e disciplina
da classe.

O candidato não fundamentou o recurso,
ficando prejudicado a analise, conforme
item 8.6 do Edital de Concurso Público nº
001/2017."8.6. O recurso deverá ser
individual, por questão, com a indicação
daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, edevidamente 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".
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