PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA/MG
PROCESSO SELETIVO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
RECURSOS SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL
NOME

ANDRÉIA LUIZA CUSTÓDIO

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORDISLÂNDIA

QUESTÃO

5

DETALHES

RESPOSTA

Bom dia, Gostaria de rever as questoes de português, pq acertei 3 e no resultado da prova está que
acertei 2, então gostaria de rever o meu gabarito. Andréia Cordislândia.

RECURSO IMPROCEDENTE: A
candidata obteve o seguinte
desempenho: 02 acetos (Português) x 4
pontos valor cada questão = 8
pontos;03 acetos (Matemática) x 4
pontos valor cada questão = 12
pontos;06 acetos (Específica) x 6
pontos valor cada questão = 36 pontos;
totalizado 56 pontos. O cartão resposta
da candidata encontra-se para retirada
junto a comissão de concurso.

"Veja como colocar a Lixeira na área de trabalho no Windows 10:
Selecione o botão Iniciar &#65279; e escolha Configurações &#65279;.
Escolha Personalização > Temas > Configurações dos Ícones da Área de Trabalho.
Marque a caixa de seleção Lixeira > Aplicar.

MARCO APARECIDO DE BRITO

IMPROCEDENTE

AGENTE ADMINISTRATIVO - CORDISLÂNDIA

16

Observações
Para acessar as configurações dos ícones da área de trabalho no &#65279;Windows 8.1, passe o dedo
a partir da borda direita da tela e escola Pesquisar. Digite ícones da área de trabalho na caixa de
pesquisa e escolha Mostrar ou ocultar ícones comuns na área de trabalho.
Para acessar as configurações dos ícone da área de trabalho no Windows 7, selecione o botão Iniciar,
digite ícones da área de trabalho na caixa de pesquisa e escolha Mostrar ou ocultar ícones comuns na
área de trabalho."

O recurso já foi devidamente analisado
na etapa anterior.

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/15057/windows-show-hide-recycle-bin
Logo, de acordo com as informações descritas na fonte (microsoft) a lixeira pode ser colocada na área
de trabalho, então originalmente ela não está. Onde esta é a qual se refere tal pergunta. Além, da
referente questão, não especificar em qual SO (ou seja, qual Windows) ela está se referindo.
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MARIA GABRIELA SANTANA DA CRUZ

IMPROCEDENTE

AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORDISLÂNDIA

18

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso/questionamento se da pelo resultado
da questão Especifica de N°18 da prova objetiva escrita para provimento do cargo de "Auxiliar
Administrativo", na analise mais detalhada da questão acima citada, tende-se a seguinte pergunta:
"Para se descobrir a quantidade de palavras ou linhas de um documento de Word, o operador com o
documento aberto e o trecho selecionado deverá acessar que menu abaixo:"
a-) Arquivo
b-) editar
c-) Ferramentas
d-) Formatar
No GABARITO PROVAS OBJETIVAS publicado no dia 27/05/2019, a letra indicada como correta foi a
letra "C" "Ferramentas", o questionamento acontece quando da realização de recurso que se deu um
dia útil após a divulgação do gabarito que anulou a questão de número 18 da respectiva prova,
alegando não ter constado no edital a versão do Microsoft Word e tendo a bancada deferido a questão
impetrada pelo apelante, peço que examine novamente a questão, pois a falta de atenção na
elaboração do edital e o deferimento acima citado, acaba que prejudica outros interessados, pois
mesmo não tendo sido dito qual a versão do Word seria utilizada, na barra de rodapé de qualquer Word
elenca a contagem de palavras do documento.
Ante o exposto peço com mui veemência a análise desse recurso, pois agasalha alguns e deixa
descoberto outros participantes.
Convicto do entendimento dessa bancada, peço deferimento.

Recurso Improcedente: Microsoft Office
Word 2007: Com o documento aberto,
selecione a aba &ldquo;Revisão&rdquo;
e clique na opção &ldquo;Contar
Palavras&rdquo;. Em seguida surgirá
uma janela com diversas estatísticas
sobre o documento aberto. Nela você
pode conferir o número de páginas,
palavras, caracteres (com e sem
espaços), parágrafos e linhas. Para
contar apenas uma parte do
documento, selecione o texto desejado
e execute o mesmo procedimento
descrito acima. Microsoft Office 2003:
No Office 2003, o procedimento é um
pouco diferente. No menu
&ldquo;Arquivo&rdquo;, selecione a
opção &ldquo;Propriedades&rdquo; .
Em seguida, surgirá uma janela com as
propriedades do documento, clique na
aba &ldquo;Estatísticas&rdquo; para
saber quantas palavras foram digitadas.
Maioria das versões do Word à medida
que você digita o Word
automaticamente conta o número de
páginas e palavras para você e as exibe
na barra de status na parte inferior da
área de trabalho. Para ver o número de
palavras em seu documento, basta
conferir a barra de status no canto
inferior esquerdo da janela do Word.
Para obter uma contagem de palavras
parcial, selecione apenas o texto que
você deseja contar. A barra de status
mostra os totais para seleção e para o
documento inteiro. No Word 2016
consta do lado esquerdo no final do
rodapé o contador de palavras. Portanto
conclui que a questão induz o candidato
ao erro, bem como supriu elemento
(qual o ano do Word) o que impede a
análise e resolução da questão. Diante
dos argumentos supracitados,
considera-se o argumento do recurso
DEFERIDO, mantendo a anulação da
questão.
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(RECURSO PARA ANULAÇÃO DE QUESTÕES ESPECIFICAS - OBJETIVAS – PROCESSO
SELETIVO 001-2019 - Prefeitura Municipal de Cordislândia)

MIRKA HELENA CARVALHO PEREIRA

IMPROCEDENTE

PSICÓLOGO - CRAS - CORDISLÂNDIA

11

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser pela ANULAÇÃO das
questões especificas aplicadas ao cargo de PSICÓLOGO DO CRAS, constante no Item 1, sub-item
1.1“DA DENOMINAÇÃO - REFERÊNCIA - EXIGÊNCIA MÍNIMA - VAGAS - INSCRIÇÃO VENCIMENTO INICIAL”, se observarmos no ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS
PROVAS ESCRITAS E OBJETIVAS, as matérias são direcionadas ao atendimento e acompanhamento
psicológico da área da Saúde, com toda vênia a bancada realizadora do certame, o cargo prevê a vaga
para Psicólogo do CRAS. Nesse sentido, a elaboração das questões especificas perpetrado pela
banca encontra-se completamente fora do sentido e da exigência à ocupação do cargo acima citado, e
também frente a legislação da Lei 8.069/90 ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), Lei 10.471
(Estatuto do Idoso) e Lei 12.051 (Lei Maria da Penha) não se compatibiliza com as assertivas propostas
e muito menos com os gabarito preliminares, lesando assim a participação dos candidatos a vaga. O
próprio edital em si nas atribuições do cargo não se compatibilizam com a função, não há
admissibilidade no atendimento do Profissional em Psicologia do CRAS em clinica de Saúde,
deslegitimando o certame. O entendimento do próprio Conselho Federal de Psicologia é que o
profissional atue na “promoção da vida”, prevenção de situações de risco, e situações de
vulnerabilidade emocional e social atuando como fortalecedor dos vínculos familiares. Por fim,
destaque-se que o conceito atual também não se amolda com a opção trazida pela questão, qual seja:
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação das questões objeto do presente recurso face a
incompatibilidade das questões com a atribuição do cargo pretendido e, por conseguinte, inviabilização
de compatibilização da realidade normativa com as opções concedidas pela banca.
Termos que peço deferimento.

Recurso Improcedente: As questões
objetivas (11 a 20) foram elaboradas
tendo em vista o conteúdo
programático, previsto no Anexo II do
Edital Normativo: ESPECÍFICA PARA A
FUNÇÃO DE PSICÓLOGO (CRAS):
Psicopatologia: diagnóstico diferencial
entre neurose e psicose, semiologia dos
transtornos mentais. Relações Grupais
e Institucionais. Avaliação Psicológica
Aplicada ao Hospital Geral: exame
psíquico e avaliação do estado
emocional do doente hospitalizado.
Ética profissional. Psicologia Hospitalar:
A criança hospitalizada, urgência
psicológica, o idoso no hospital,
assistência à família e ao doente
hospitalizado. Psicossomática e
Psicologia da Dor. Psicologia e Saúde
Pública: a inserção do psicólogo na
saúde pública. 8. Legislação e
Resoluções do Conselho Federal de
Psicologia (CFP) e Conselho Regional
de Psicologia (CRP). Saúde Pública:
Organização dos serviços de saúde no
Brasil. Organização e princípios do
SUS. Modelo Assistencial e
Financiamento. Planejamento e
programação local de saúde. Política
Nacional de Humanização. Sistema
Único de Saúde &ndash; Princípios,
Diretrizes e Controle Social. Política
Nacional de Atenção Básica no SUS.
Sistemas de Informação em Saúde. O
programa de saúde da família no Brasil.
Sistemas de Informação em Saúde. O
programa de saúde da família no Brasil.
Proteção social básica e proteção social
especial. Conhecimento das ações
desenvolvidas no âmbito do Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social &ndash; CREAS.
Serviço de Proteção e atendimento
especializado a Família e Indivíduos.
&ldquo;O edital é a lei do concurso
público&rdquo;. Essa máxima
consubstancia-se no princípio da
vinculação ao edital, que determina, em
síntese, que todos os atos que regem o
processo seletivo devem ser seguidos.
O edital não é apenas o instrumento
que convoca os candidatos
interessados em participar do certame,
mas é também onde constam todas as
regras que poderão ser aplicadas a
determinada seleção. Diante dos
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argumentos supracitados, tendo em
vista as questões específicas estarem
dentro do conteúdo programático
previsto no Edital Normativo,
mantém-se as questões e o Gabarito.
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