28/02/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Solicitado em: 26/02/2019 -13:56

Recurso:
PORTUGUES - ADI - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Questão 7

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:51

RECURSO IMPROCEDENTE: O candidato não menciona qual o objeto do recurso, o que impossibilta a análise.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/

1/13

28/02/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: PROFESSOR (PEDAGOGIA)

Solicitado em: 25/02/2019 -09:59

Recurso:
A Gleba Suia Missu fica entre esses municipios, os mesmos são localizados na mesorregião Nordeste e microrregião Norte,
entao a resposta q se enquadra é a letra C .
Mas no gabarito está afirmando q a B é a correta noroeste, A afirmativa do gabarito esta incorreta.
Pode ter ocorrido falha na digitação do caderno.
Anexo(s):

Data do envio

Screenshot_20190225-111421_Chrome.jpg

25/02/2019 12:17

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSOR PEDAGOGIA

Questão 22

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -12:48

RECURSO PROCEDENTE: A gleba Suiá Missú, está localizada na Mesorregião 128, Microrregião 527 - Norte Araguaia.
Nordeste mato-grossense. Gabarito alterado para a alternativa "C".
Fonte de Consulta: http://www.portalmatogrosso.com.br/municipios/alto-boa-vista/dados-gerais/geografia-de-alto-boa-vista/670

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: PROFESSOR (PEDAGOGIA)

Solicitado em: 25/02/2019 -09:50

Recurso:
Esta incorreta a resposta, 56+8%= 60,48, preço original era de 60,48 então a resposta é a letra C. Mas no gabarito esta q a
resposta é a letra A, então esta incorreta a resposta do gabarito.
MATEMATICA - PROFESSOR PEDAGOGIA

Questão 13

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:47

INDEFERIDO: Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a questão trata de descontos envolvendo porcentagem, portanto
para iniciar sua resolução é necessário recordar que o preço aplicado neste caso não é o total e sim o valor final após 8% de
desconto. Com isso, para encontrar o valor original de cada peça de roupa é necessário considerar esse desconto, ou seja, ao
sofrer um desconto de 8% o produto passou a custar 92% do valor original. Segue a resolução: 8% de desconto = temos
subtração. 100 – 8 = 92%. Portanto, R$ 56,00 corresponde a 92% do valor original. 92% são 56. 56*100 = 5600. 5600/92 = R$
60,87. Fonte: https://www.infoescola.com/matematica/porcentagem/. "Porcentagem" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da
Informação, 1998-2019. Consultado em 27/02/2019 às 18:32. Disponível na Internet
em https://www.somatematica.com.br/fundam/porcent.php. "Porcentagem – fator multiplicativo" em Só Matemática. Virtuous
Tecnologia da Informação, 1998-2019. Consultado em 27/02/2019 às 18:32. Disponível na Internet
em https://www.somatematica.com.br/fundam/porcent2.php

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: PROFESSOR (PEDAGOGIA)

Solicitado em: 25/02/2019 -12:09

Recurso:
A questão 18 é de Fisica, pois o q estuda movimento é Cinemática que faz parte de Fisica.
Esta questão 18 não pertence a Matemática.
Anexo(s):

Data do envio

Screenshot_20190225-111534_Chrome.jpg

25/02/2019 12:18

MATEMATICA - PROFESSOR PEDAGOGIA

Questão 18

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:49

INDEFERIDO: Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a questão foi contextualizada em uma temática existente no estudo
da física, porém sua resolução não é realizada apenas neste campo de estudos. Como são comparadas duas grandezas
(velocidade e tempo), e não houve alteração de cenário que justificasse a resolução desta questão por uma lei da física, a
mesma deveria ser resolvida por regra de três simples com grandezas inversamente proporcionais, conteúdo previsto no edital
deste certame. Segue resolução: 4cm/s -------- 1 min. 4+6cm/s ---- x. Inversamente proporcional, pois quanto mais rápido anda a
partícula menor o tempo necessário para cumprir a trajetória. 10x = 4. X = 4/10. X = 0,4 minutos. 0,4*60 = 24
segundos. Fonte: https://www.regradetres.com.br/regra-de-tres-simples.html/. https://www.infoescola.com/matematica/regra-detres-simples-e-composta/. "Regra de três simples" em Só Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2019.
Consultado em 27/02/2019 às 18:22. Disponível na Internet em https://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: PROFESSOR (EDUCADOR FÍSICO)

Solicitado em: 25/02/2019 -17:47

Recurso:
A alternativa B está correta, porém a alternativa A também, pois não se separa sujeito do verbo com virgula fonte portanto
solicito Anular a questão
PORTUGUES - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 2

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:41

DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO: Presença de duas respostas corretas (A e B). Dessa forma, questão anulada.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Solicitado em: 25/02/2019 -12:05

Recurso:
Para essa questão existe 2 respostas corretas, o examinador apenas utilizou uma forma interpretativa do assunto, levando o
candidato ao erro. Para essa questão o gabarito oficial marca na alternativa A, sendo que a alternativa C também está de acordo
com a lei. Vide abaixo os itens II e V.
LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;
[X] II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
[X] V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica.
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação dada pela Lei nº 12.013, de
2009)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério
Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento do percentual permitido em lei.
(Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001)
VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta
por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019)
IX - promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a
intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018)
X - estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Incluído pela Lei nº 13.663, de 2018).
Desta forma, a questão devera ser anulada por duplicidade de respostas.
ESPECIFICA - ADI - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Questão 36

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:50

INDEFERIDO: Recurso não assiste ao recorrente, visto que a alternativa correta é “A”. De acordo com a Lei 9.394/96, os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: A)
Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. As alternativa “B” e “C” estão incorretas, pois referem-se as
incumbências dos docentes. A alternativa “D” está incorreta, pois refere-se a incumbência da União. REFERÊNCIA: Lei
9.394/96. Cabe ao candidato no uso de seus conhecimentos realizar o entendimento da questão. Conforme o apresentado e por
não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca Examinadora mantém a questão e seu gabarito inalterados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Solicitado em: 25/02/2019 -07:58

Recurso:
A resposta do gabarito (A), está incorreta,pois a resposta certa é a resposta (B).
Quantidade do quadro menos total 644-500= 144 é a resposta certa letra (B).
MATEMATICA - ADI - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Questão 14

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:45

INDEFERIDO: Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a resolução desta questão é realizada através do principio de
conjuntos. Portanto é necessário retirar do valor total as intersecções (ou seja, os praticantes de dois ou mais esportes) para que
a contagem não seja acumulativa (contando duas ou mais vezes a mesma pessoa). Segue resolução: Total = 500
pessoas. Sempre retirar o valor das intersecções (quem pratica mais de um esporte): Natação, Musculação e Artes marciais = 46
pessoas. Natação e Musculação = 50 – 46 = 4 pessoas. Natação e Artes marciais = 72 – 46 = 26 pessoas. Musculação e Artes
marciais = 65 – 46 = 19 pessoas. Musculação = 299 – 46 – 4 – 19 = 230 pessoas. Artes marciais = 112 – 46 – 26 – 19 = 21
pessoas. Total, sem a natação = 346 pessoas. Natação = 500 – 346 = 154
pessoas. Fonte: https://www.todamateria.com.br/operacoes-comconjuntos/. https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/operacao-comconjuntos.htm - https://www.infoescola.com/matematica/conjuntos-numericos/exercicios/. "Teoria dos conjuntos" em Só
Matemática. Virtuous Tecnologia da Informação, 1998-2019. Consultado em 27/02/2019 às 18:38. Disponível na Internet
em https://www.somatematica.com.br/emedio/conjuntos.php. DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. 2. ed.
Vol 1. São Paulo: Ática, 2013.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Solicitado em: 25/02/2019 -08:13

Recurso:
A resposta certa é a letra "C", pois a palavra "temperatura não tem digrafo, (tem-pe-ra-tu-ra),o gabarito está incorreto afirmando
a letra "D".
Dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema. Também chamado de digrama, há dois tipos de
dígrafos: dígrafo consonantal e dígrafovocálico.
Lembre-se! Dígrafo vem de di, que é o mesmo que dois e grafo, que é o mesmo que escrever. Assim, escreve-se duas letras,
mas o som é apenas de uma.
Dígrafo consonantal
Encontro de duas letras que representam um fonema consonantal. Os principais são: ch, lh, nh, rr, ss, sc, sç, xc, gu e qu.

PORTUGUES - ADI - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Questão 9

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:40

INDEFERIDO: Recurso não assiste ao recorrente, pois, segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para
Concursos): Chama-se dígrafo (ou digrama) o agrupamento de consoantes o qual representa apenas um som. Mais uma vez, é
fundamental não confundir com encontro consonantal. Neste, temos consoantes que representam mais de um fonema; naquele,
temos consoantes que representam um único fonema. São dígrafos: ch, lh, nh = chapéu, malha, palha, ninho, rainha, pilha,
alho, trabalho, lhama, sonho, lenha. rr, ss = carro, interromper, terremoto, cassado, massa, passado, ressurgir, prorrogar. gu, qu
(antes de “e” e “i”) = guerra, que, quatorze, equipagem, distinguir. sc, sç, xc = fascinar, desça, piscina, excelência,
excêntrico. Observação: Há também em nossa língua os chamados dígrafos vocálicos, isto é, os que são formados por “am, an,
em, en, im, in, om, on, um, un (que representam vogais nasais)”. Na realidade, temos a formação de uma sílaba nasal pela
junção de uma vogal inicial ou medial, seguida de “m” antes de “p” e “b”, e “n” antes de qualquer outra consoante. Portanto, as
sílabas abaixo sublinhadas representam dígrafos vocálicos: - limpo, campo, também, santo, mentira, tumba, longe. Dessa forma,
gabarito correto e mantido.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI)

Solicitado em: 25/02/2019 -08:24

Recurso:
A questão foi mal formulada,pois existe duas resposta certa "A" e "B", porquê Sergipe faz divisa tanto com Rio São Francisco
quanto com estado da Bahia e Alagoas.
Anexo(s):

Data do envio

3RIO.jpg

25/02/2019 08:37

CONHECIMENTOS GERAIS - ADI - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Questão 24

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -12:57

RECURSO IMPROCEDENTE: O rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Com cerca de 2.800 km de extensão, esse
rio nasce na Serra da Canastra, em São Roque de Minas (MG) e escoa no sentido Sul-Norte pela Bahia e Pernambuco, quando
altera seu curso para o Sudeste, chegando até sua foz no Oceano Atlântico na divisa entre Alagoas e Sergipe, abrangendo
assim cinco estados. Ao longo de seu percurso, o rio se divide em quatro trechos: o Alto São Francisco, que vai das cabeceiras
até Pirapora (MG); o Médio, de Pirapora até Remanso (BA); o Submédio, de Remanso até Paulo Afonso (BA); e o Baixo, de
Paulo Afonso até a Foz. O clima varia entre os trechos. No curso alto o clima é úmido, com bom índice de chuvas. À medida que
penetra na região semiárida (cursos médio e submédio) a pluviosidade é baixa, a evaporação é elevada e o clima torna-se cada
vez mais seco. Na região da foz o clima torna-se úmido novamente, com maior quantidade de chuvas. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
Fonte: https://www.infoescola.com/hidrografia/rio-sao-francisco/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: PROFESSOR (EDUCADOR FÍSICO)

Solicitado em: 25/02/2019 -14:28

Recurso:
Município de São Félix do Araguaia
Bandeira indisponível Brasão indisponível
Hino
Aniversário
13 de maio
Fundação 13 de maio de 1976
Gentílico
sãofeliscense
Lema
Escrevendo uma nova História
Prefeito(a)
Janailza Taveira Leite (SD)
(2017 – 2020)
Localização
Localização de São Félix do Araguaia em Mato Grosso
São Félix do Araguaia
Localização de São Félix do Araguaia no Brasil
11° 37 01" S 50° 40 08" O
Unidade federativa
Mato Grosso
Mesorregião
Nordeste Mato-Grossense IBGE/2008 [1]
Microrregião
Norte Araguaia IBGE/2008 [1]
Municípios limítrofes Querência, Alto Boa Vista, Serra Nova Dourada e Novo Santo Antônio, ao sul; São José do Xingu,
Canabrava do Norte e Luciara, ao norte; a Ilha do Bananal, a leste e o Parque do Xingu, a oeste
Distância até a capital
1 159 km
Características geográficas
Área
16 848,221 km² [2]
Distritos
Vila São Sebastião, Espigão do Leste, Pontinópolis
População
10 531 hab. estimativa IBGE/2017[3]
Densidade
0,63 hab./km²
Altitude
195 m
Clima
Tropical
Fuso horário
UTC−4
Indicadores
IDH-M
https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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0,668 médio PNUD/2010 [4]
PIB
R$ 140 822,982 mil IBGE/2008[5]
PIB per capita
R$ 12 690,18 IBGE/2008[5]
Página oficial
Prefeitura
http://www.saofelixdoaraguaia.mt.gov.br/
Referente a questão 22 nem uma das alternativas nem uma está correta, com base no município de São Felix do Araguaia que
um dos municípios sitados, os municípios se na região Nordeste do Estado de Mato Grosso.
Anexo(s):

Data do envio

Município de São Félix do Araguaia.docx

25/02/2019 14:29

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 22

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -12:49

RECURSO PROCEDENTE: A gleba Suiá Missú, está localizada na Mesorregião 128, Microrregião 527 - Norte Araguaia.
Nordeste mato-grossense. Gabarito alterado para a alternativa "C".
Fonte de Consulta: http://www.portalmatogrosso.com.br/municipios/alto-boa-vista/dados-gerais/geografia-de-alto-boa-vista/670
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIGIA)

Solicitado em: 25/02/2019 -16:43

Recurso:
Creio que o gabarito esteja errado para essa questão, pois se na referida questão estivesse pedindo a alternativa "incorreta",
seria essa resposta, mas a questão pedia para assinalar a alternativa "correta". Solicito a anulação da questão.
ESPECIFICA - AGENTE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 38

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:53

RECURSO PROCEDENTE: Questão anulada, por erro na formulação. No enunciado faltou citar a alternativa incorreta, tornando
sem resolução da questão.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO/MT
Processo Seletivo - 001/2019
RECURSOS DIVULGAÇÃO GABARITO PROVA OBJETIVA
Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VIGIA)

Solicitado em: 25/02/2019 -19:14

Recurso:
Resposta do gabarito incorreta, afirmando ser a letra "C"...sendo que a resposta correta é letra "B".
Devemos sim remover pingos de oleo ou de qualquer líquido q estiver no para evitar possíveis quedas ao escorregar...portanto a
resposta do gabarito está errada.
ESPECIFICA - AGENTE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 38

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 28/02/2019 -14:54

RECURSO PROCEDENTE: Questão anulada, por erro na formulação. No enunciado faltou citar a alternativa incorreta, tornando
sem resolução da questão.

https://www.w2consultores.com.br/admin/concursos/155/relatorios/inscricoes/recursos/html/

13/13

