PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA-MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Recursos Prova Objetiva
NOME

SITUAÇÃO

QUESTÃO

DETALHES

A resposta dada como certa é que a infração gravíssima acarreta ao infrator 6 pontos (letra C).
ADENILSON LINO

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

36

22

27

Mas de acordo com o CTB a infração mencionada acarreta em 7 pontos, onde o correto, no gabarito, é
a letra B.

RESPOSTA
Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.

De acordo com a literatura, "a Antártida é o mais alto dos CONTINENTES, pois sua cota altimétrica é
superior aos 2.000 metros. Devido ao clima glacial, nela, praticamente, muito poucas pessoas a
habitam. É um CONTINENTE que se encontra em isolamento; o cabo Horn, extremidade sul da
América do Sul, a 1.000 quilômetros de distância, é o ponto de um (outro) continente que se encontra
mais próximo da Antártida. Uma enorme barreira de gelo cerca o litoral da Antártica".PORTANTO, NÃO
HÁ OPÇAO DE RESPOSTA NA QUESTÃO 22

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

De acordo com a literatura, Minas Gerais é o quarto estado mais extenso do brasil, portanto a opção
certa seria "D"

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

IMPROCEDENTE

29

Abrolhos, fica localizado ao sul da Bahia e norte do Espirito Santo, portanto há 2 opçoes de resposta,
anulando a questão 29

Recurso
improcedente:Abrolhos.Abrolhosé um
arquipélago costeiro localizado no
Oceano Atlântico, a cerca de 65
quilômetros do litoral sul do estado
brasileiro da Bahia. É constituído por
cinco ilhas, estando a trinta e seis
milhas náuticas da costa de
Caravelas.Formado por cinco ilhas, o
Arquipélago de Abrolhos pertence ao
estado da Bahia e é tido como uma das
paisagens naturais mais encantadoras
do Brasil.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/ar
quipelago-de-abrolhos/

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

DEFERIDO

32

Na opção "D" no caderno de provas está escrito Diabetes Mellitus tipo 2.7.e não existe este tipo de
diabetes, portanto, não há resposta certa

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

DEFERIDO

34

Na opção "B" dada como certa, tem a palavra supervisionar escrita 2 vezes e não está correto nos
passos da administração de enfermagem, portanto a questão deve ser anulada

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.
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ADINEIA APARECIDA DE LIMA

ADINEIA APARECIDA DE LIMA

ALINE VIANA

ALINE VIANA

ALINE VIANA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Levando em consideração o volume da solução infundida no soro, daria quase 3 ampolas, anulando a
questão

Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019"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".

38

O uso de betabloqueadores, pode aumentar ou reduzir a glicemia, depende do fármaco e da resposta
do paciente, fato comprovado em várias literaturas, portanto não há resposta na questão.

Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019"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".

19

Prezado examinador, peço a anulação da questão 19, pois o conteúdo de probabilidade não constava
no conteúdo programático do edital para cargo de ensino médio completo.
No edital constava o conteúdo de análise combinatória simples, que segundo Giovanne e Bonjorno
(2005) eles descrevem que análise combinatória é área da matemática que trata de problema de
contagem, que por sua vez envolve arranjo, permutação e combinação. Já probabilidade segundo os
mesmos autores são possibilidades, chances de algo acontecer, estudos de fenômenos aleatórios.

Recurso improcedente:Em casa
questão ele tem ¼ de chance, assim:
1/4 +1/4 +1/4 = 3/4.

12

Prezado examinador, a questão número doze trata-se de duas fonte luminosas: a fonte A que pisca a
cada dois segundos e a fonte luminosa B que pisca a cada três segundos. Se em um certo momento
elas piscarem simultaneamente, elas voltarão a piscar novamente juntas no sexto segundo.
Nenhumas das alternativas é divisível por dois e três ao mesmo tempo, não havendo resposta entre as
alternativas. Então, peço a anulação da questão.

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

11

Prezado examinador, ao fazer a leitura da questão onze, não consegui identificar o que a questão
pretendia, pois no primeiro período da questão trata-se de pacote e produto como sinônimos. Na
segunda oração pede para calcular a mesma quantidade de produtos com o mínimo de pacote então,
não teria uma resposta entre as alternativas, pois segundo a interpretação do primeiro período da
questão essas duas variáveis são sinônimos (mesmo significado). Nesta questão foi identificado duas
variáveis produtos (pacotes) e unidades. E as alternativas teriam que ser de maneira sucessiva como
números de pacotes de A e números de pacotes de B. Então peço a anulação desta questão por não
haver resposta entre as alternativas.

Recurso improcedente:O MMC de 15 E
20 equivale a60. Mantém-se o gabarito
já divulgado.

36
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Prezado examinador, a questão 37 explica o que é o protocolo IP (internet protocol) e pergunta o
conjunto de octetos. Mas o protocolo IP tem duas versões o IPV4 e o IPV6.
IPv4 e IPv6 são versões diferentes do protocolo IP. A diferença principal é o formato do número IP.
IPv4:
Formato: 4 grupos de 8 bits cada = 32 bits de tamanho
ALINE VIANA

IMPROCEDENTE

37

IPv6:
Formato: 8 grupos de 16 bits cada = 128 bits de tamanho
Ou seja, se você dobrar o número de grupos e o tamanho de cada grupo do IPv4 você chega no IPv6.
Então, qual a versão da questão? pois como não especificou a versão do protocolo IP temos duas
respostas.
Peço a anulação da questão 37

Os dispositivosperiféricos podem ser
externosouinternos. ... Para um
computador desktop, um teclado e um
monitor são
consideradosperiféricos&ndash;
vocêpodefacilmente conectá-los e
desconectá-los e
substituí-los,senecessário.
Umdispositivo periféricoou,
simplesmente,periféricoé "um
dispositivo auxiliar usado para enviar ou
receber informações do
computador".Na computação, o termo
"periférico" aplica-se a qualquer
equipamento ou acessório que seja
ligado à CPU(unidade central de
processamento), ou, em um sentido
mais amplo, ao computador.

ANDRÉIA BÓCOLI MENEZES

DEFERIDO

27

A questão 27 consta que Minas Gerais é o terceiro maior Estado do Brasil. Sendo que a alternativa
correta é a letra D, que consta que ele é o quarto maior.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

ANDRESSA MARIA ALVES SILVA

DEFERIDO

32

Duas alternativas corretas.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

Não consta esse autor no conteúdo programático.

Recurso improcedente: O item6.2 do
Edital Normativo nº 001/2019, menciona
"O ANEXO II - CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
ESCRITAS E OBJETIVAS, integrante
deste Edital contempla apenas o
Conteúdo Programático, o qual poderá
ser buscado em qualquer bibliografia
sobre o assunto solicitado". Portanto a
questão está de acordo com o Edital
Normativo.

ANDRESSA MARIA ALVES SILVA

IMPROCEDENTE

38
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ANDRESSA MARIA ALVES SILVA

ANDRESSA MARIA ALVES SILVA

CAROLINA APARECIDA SILVA DE LIMA

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

DEFERIDO

26

27

27

Existe uma outra bacia que não foi citada em nenhuma das alternativas.

Recurso improcedente:As grandes
bacias hidrográficas do país têm suas
origens no territóriomineiro, como é o
caso das bacias do São Francisco, do
Paraná e a do Leste. ... A bacia do rio
Paraná banha parte do oeste, o
TriânguloMineiroe o Sul deMinas, e é
composta das sub-bacias dos rios
Paranaíba e Grande.A bacia do rio São
Francisco tem como principais
componentes os rios São Francisco,
das Velhas e Paracatu. O rio São
Francisco, considerado como o rio da
integração nacional, nasce na Serra da
Canastra e desempenha papel
fundamental na vida de milhões de
brasileiros, percorrendo grande
extensão do território mineiro, e partes
dos Estados da Bahia, Pernambuco e
Alagoas, onde deságua no oceano
atlântico.A bacia do rio Paraná banha
parte do oeste, o Triângulo Mineiro e o
Sul de Minas, e é composta das
sub-bacias dos rios Paranaíba e
Grande.
Fonte:http://www.descubraminas.com.br
/MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=18
04

Minas é o quarto estado e não terceiro.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

Minas Gerais possui extensão territorial de 586,5 mil quilômetros quadrados, sendo o maior estado da
Região Sudeste e do Brasil o QUARTO maior, e não o terceiro, conforme o gabarito. Portanto, a
alternativa correta é a letra D, e não C.
Referências: https://listafatos.com/15-maiores-estados-brasileiros/
https://www.maioresemelhores.com/maiores-estados-do-brasil/

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/
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CAROLINA APARECIDA SILVA DE LIMA

DEFERIDO

39

Questão mal formulada.
Segundo o gabarito a resposta correta é a letra D, porém discordo com essa informação, pois se o
aluno possui inteligência superior aos demais estudantes, o que pode acontecer é que ele se
sobressairá sobre os demais, e isso compreende sim a avaliação do professor em sala de aula, uma
vez que o professor deve avaliar todos os alunos, preferencialmente de maneira formativa.
Se a alternativa trouxesse que o aluno possui superdotação (o que deixa subentendido), o professor
também deveria avaliá-lo. A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 9394/96 traz no
Capítulo V- Da Educação Especial, artigos que tratam da superdotação e altas habilidades. O Art. 59
traz que: "Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas
necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o
programa escolar para os superdotados;". Assim sendo, compreende-se que o aluno com inteligência
acima da média compreende sim a avaliação do professor em sala de aula. De acordo com o inciso 2º
do Art. 58., quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, o
atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados. O inciso 3º
complementa que a oferta de Educação Especial estende-se ao longo da vida.
Diante disso, a única resposta cabível para a pergunta seria a alternativa C: "Professor utiliza recurso
didático adequado", porém o professor deve avaliar também a sua prática pedagógica, e se ele utiliza
recursos didáticos adequados, terá eficácia em sua atuação profissional e os alunos terão um bom
desempenho, não podendo ser essa alternativa a correta também.

Recurso procedente: Questão anulada,
por erro na formulação.

Referência: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

CAROLINA APARECIDA SILVA DE LIMA

DEFERIDO

22

Todas as alternativas trazem nomes de continentes.
Segundo o gabarito, a resposta certa é a letra D- Antártida (ou Antárctica), porém a Antártida é sim
considerada um continente. "O continente antártico, localizado no hemisfério sul, está centrado
assimetricamente ao redor do Polo Sul e a maior parte a sul do Círculo Polar Antártico".
Os continentes da Terra são: África, América, Antártica, Ásia, Austrália / Oceania e Europa. Pela
maioria dos padrões, há um máximo de sete continentes – África, Antártida, Ásia, Austrália / Oceania,
Europa, América do Norte e América do Sul.
O Ártico não é considerado um continente porque não possui rochas abaixo da camada de gelo
existente na região,contudo a questão não apresenta essa alternativa.

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

Referências:https://www.estudokids.com.br/os-continentes-da-terra/
https://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/continentes
https://escolakids.uol.com.br/geografia/antartida.htm
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A questão número 22 da prova tem como tema os continentes terrestres.
De acordo com o gabarito divulgado a afirmativa "D" é considerada como a correta para a questão,
afirmando que
a Antártica não chega a ser considerada como continente.
No entanto, segundo o artigo
http://www.unieuro.edu.br/sitenovo/revistas/revista_hegemonia10/Lais%20Franco%20(6).pdf

CLÁUDIA CÂNDIDO

CLÁUDIA CÂNDIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

22

32

(FRANCO,Laís Ferreira. Antártica e as formas de
cooperação que ocorrem no continente envolvendo o
Meio Ambiente.Hegemonia-Revista Eletrônica de Relações Internacionais do Centro Universitário
UNIEURO. UNIEURO,Brasília,v.10,p.92-126,2012.) " A região polar antártica, no extremo sul do
planeta, é formada pelo continente e pelo oceano Austral. No total, a região compreende 45,6 milhões
de km2 onde já foram registradas temperaturas de -89ºC e ventos de 327 km/h². O continente antártico
é o único sem divisão geopolítica e seus 14 milhões de quilômetros quadrados representam cerca de
10% da terra emersa."
Verifica-se, ainda, que no artigo "Continentes" publicado na página " Mundo Educação"
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/continentes.htm são considerados como continentes
da terra: África, América, Antártica, Ásia, Europa e Oceania o que corrobora com o artigo citado para
tornar nula a questão.
O que espera deferimento.

A questão número 32 da prova tem como tema Projetos didáticos, pedindo para marcar a alternativa
incorreta.
De acordo com o gabarito divulgado a afirmativa "D" é considerada como a única opção incorreta. No
entanto, a questão possui duas afirmativas incorretas ( "D", "A").
De acordo com a alternativa "A" Projetos didáticos devem ser adotados porque estão em voga.
Conforme se pode verificar em (SAMPAIO, Maria Claudia Santos. A importância de trabalhar com
projetos no ensino fundamental. 2012. 44p. Monografia -FACECAP/CNEC.) Parágrafo 4°, página 10 e
parágrafo 3° ,página 9.
"Segundo Hernandez(1998), o tema do projeto pode surgir com base nas ações e atitudes
apresentadas pelos alunos e o professor, atento às manifestações dos alunos,conseguirá identificar o
problema e sugerir um projeto. O aluno deve interagir com o projeto, estar por dentro de todo o assunto
e se sentir livre para opinar, desenvolver, planejar, se posicionar diante dele, favorecendo o
desenvolvimento da autonomia."
"O trabalho com projetos, se bem elaborado, discutido e conduzido, pode envolver operações
essenciais para aquisição do saber, gerando uma transformação qualitativa e quantitativa no
desenvolvimento do aluno tanto na parte cognitiva quanto social. Para tanto, é necessário haver um
propósito, o professor precisa estar ciente com o que vai trabalhar e, principalmente, que conceitos,
procedimentos e atitudes pretende que o aluno desenvolva trabalhando com o projeto."
De acordo com Nilbo Nogueira http://nilbonogueira.com.br/pedagogia-dos-projetos-equivocos/
" Talvez por conta de um “modismo”* que hoje temos em torno da Pedagogia dos Projetos, qualquer
planejamento de aula ou planejamento docente passa a ser chamado de projeto.
Presenciamos um momento em que qualquer ação planejada isoladamente pelo professor e depois
praticada em sala de aula é chamada de Pedagogia dos Projeto, mesmo que esta não tenha nascido
das necessidades e interesses dos alunos, ou pior ainda, mesmo que não exista uma problematização."
Assim podemos concluir que a questão 32 possui duas afirmativas incorretas tornando-a nula.
O que espera deferimento.

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.
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CLOVIS VIDONI

CRISLAINE GRAZIELLA DOS SANTOS

CRISLAINE GRAZIELLA DOS SANTOS

DEFERIDO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

39

revisar a questão , pois não vejo coerencia na resposta dada

Recurso procedente: Por haver mais de
uma alternativas na questão, anula-se
por erro na formulação.

22

PREZADA BANCA EXAMINADORA, conforme será comprovado a questão 22 diz respeito à divisão do
espaço terrestre e surgimento dos continentes do mundo. A banca considerou a letra "D" no entanto, de
acordo com publicações e revisão todas as alternativas da questão estão corretas. Podemos encontrar
a seguinte informação: "Por isso, hoje o nosso planeta possui seis continentes, sendo estes: Ásia,
América, África, ANTÁRTICA, Europa e Oceania." FONTE:
https://escolaeducacao.com.br/os-continentes-da-terra/
"... Considera-se que o planeta Terra possui seis continentes: América, África, Ásia, Europa, Oceania e
Antártida... continua A definição do termo continente NÃO É UM CONSENSO ENTRE OS
GEOGRÁFOS. Pelo menos três versões podem ser consideradas. A PRIMEIRA E MAIS UTILIZADA
CONSIDERA QUE NO PLANETA HÁ SEIS CONTINENTES..."
FONTE: https://mundoeducacao.bol.uoal.com.br
Sendo assim, pede-se anulação da referida questão (22).

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

38

ILUSTRÍSSIMA BANCA EXAMINADORA,solicito revisão da questão 38 cujo enunciado e alternativas
estão a seguir:
(Questão 38) Com relação à interferência de medicamentos no perfil glicídico, podemos afirmar que os
betabloqueadores:
(A)diminuem a secreção de insulina levando à hiperglicemia.
(B)Aumentam a mobilização do glicogênio levando a hiperglicemia.
(C)Diminuem a mobilização do glicogênio levando a hipoglicemia.
(D)Aumentam a sensibilidade tecidual à insulina levando a hipoglicemia.
O artigo que tem sua fonte detalhada no final da citação descreve que: "...Betabloqueadores de primeira
e segunda geração podem acarretar também intolerância à glicose, induzir ao aparecimento de novos
casos de diabetes, hipertrigliceridemia com elevação do LDL-colesterol e redução da fração
HDL-colesterol. O impacto sobre o metabolismo da glicose é potencializado quando os
betabloqueadores são utilizados em combinação com diuréticos. O efeito sobre o metabolismo lipídico
parece estar relacionado à dose e à seletividade, sendo de pequena monta com o uso de baixas doses
de betabloqueadores cardiosseletivos.
Diferentemente, betabloqueadores de terceira geração, como o carvedilol e o nebivolol, têm impacto
neutro ou até podem melhorar o metabolismo da glicose e lipídico, possivelmente em decorrência do
efeito de vasodilatação com diminuição da resistência à insulina e melhora da captação de glicose pelos
tecidos periféricos.
FONTE: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-28002010000500008
"...Agentes de primeira geração são não seletivos inibindo receptores beta 1 e beta 2 (ex.:propranolol);
agentes de segunda geração são relativamente beta 1 seletivos, apesar desta seletividade diminuir com
doses elevadas (p. ex. metoprolol ou atenolol); e agentes de terceira geração possuem propriedades
vasodilatadoras adicionais (p. ex. carvedilol que possui atividade bloqueadores dos receptores alfa e
beta). ..."
FONTE:
https://pbmed.com.br/betabloqueadores-particularidades-para-as-quais-nao-nos-atentamos-no-dia/
Vale ressaltar que conforme revisão conclui-se ainda que Os betabloqueadores podem ser
diferenciados em três categorias de acordo com sua seletividade sendo sua farmacologia e
farmacocinética particulares de cada categoria.
FONTE: https://cardiopapers.com.br/betabloqueadores-quais-os-mecanismos-de-acao/
Conclui-se portanto que betabloqueadores de Terceira geração possivelmente em decorrência do efeito
de vasodilatação com diminuição da resistência à insulina e melhora da captação de glicose pelos
tecidos periféricos, podem ocasionar hipoglicemia o que também torna a resposta D da referida questão
correta.

Recurso improcedente: No enunciado
da questãonão cita"...Betabloqueadores
de primeira e segunda geração podem
acarretar também intolerância à glicose,
induzir ao aparecimento de novos casos
de diabetes, hipertrigliceridemia com
elevação do LDL-colesterol e redução
da fração HDL-colesterol". Portanto não
é objeto do enunciado da questão.
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RECURSOS

DÉBORA CRISTINA PASCOAL ANTÔNIO DA SILVA

IMPROCEDENTE

26

No enunciado a palavra "basicamente", foi confusa.

Recurso improcedente:As grandes
bacias hidrográficas do país têm suas
origens no territóriomineiro, como é o
caso das bacias do São Francisco, do
Paraná e a do Leste. ... A bacia do rio
Paraná banha parte do oeste, o
TriânguloMineiroe o Sul deMinas, e é
composta das sub-bacias dos rios
Paranaíba e Grande.A bacia do rio São
Francisco tem como principais
componentes os rios São Francisco,
das Velhas e Paracatu. O rio São
Francisco, considerado como o rio da
integração nacional, nasce na Serra da
Canastra e desempenha papel
fundamental na vida de milhões de
brasileiros, percorrendo grande
extensão do território mineiro, e partes
dos Estados da Bahia, Pernambuco e
Alagoas, onde deságua no oceano
atlântico.A bacia do rio Paraná banha
parte do oeste, o Triângulo Mineiro e o
Sul de Minas, e é composta das
sub-bacias dos rios Paranaíba e
Grande.
Fonte:http://www.descubraminas.com.br
/MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=18
04

DÉBORA CRISTINA PASCOAL ANTÔNIO DA SILVA

IMPROCEDENTE

16

Acredito que a resposta certa seja 9, e esta alternativa não existe.

Recurso improcedente: Dados os dias
da semana, temos:dom - seg - ter - qua
- qui - sex - sab - dom.logo, temos as
seguintes possibilidades, sabendo que
duas aulas não podem ser em dias
consecutivos:aula 1 - dom.ter - qui.ter sex. qua - sex.aula 1 - seg.qua sex.qua - sab.qui - sab.aula 1 - ter.qui sab.a partir daí, os dias passam a se
repetir, logo, há 7 modos de fazer essas
aulas.

DÉBORA CRISTINA PASCOAL ANTÔNIO DA SILVA

DEFERIDO

32

Margem para duas respostas.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

Página 8 de 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA-MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS
Cara banca examinadora,

DÉBORAH PEDROSA

DEFERIDO

22

solicito avaliação da questão 22, uma vez que não há resposta para a mesma, pois todas as
alternativas são consideradas continentes.
Em 1915, o deslocamento dos continentes foi apresentado como tese científica (a teoria da deriva
continental) por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener (1880-1930). Ele propôs que há
cerca de 200 milhões de anos teria existido apenas um continente, a Pangeia (“toda a terra”), que em
determinado momento começou a fragmentar-se.Ele considerava que a Pangeia se dividiu
primeiramente em dois grandes continentes, a Laurásia, no Hemisfério
Norte, e Gonduana, no Hemisfério Sul, que continuaram a fragmentar-se originando os continentes
atuais - América, África, Ásia, Europa, Oceania e Antártida.
(as ilustrações a seguir mostram essa sequência- anexo)

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

Referência: Geografia geral e do Brasil, volume 1: espaço
geográfico e globalização. Eustáquio de Sene, João Carlos Moreira. - 1.a edição São Paulo: Scipione,
2012.

Cara banca examinadora,

DÉBORAH PEDROSA

DEDIANA APARECIDA RAFANTE GOMES

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

31

21

solicito avaliação da questão 31, em relação a Doença Ulcerosa Péptica. Não foi especificado na
segunda frase a qual tipo de úlcera o texto fazia menção, uma vez que as úlceras pépticas, duodenal e
gástrica, apresentam manifestações clínicas diferentes. A dor abdominal epigástrica, em queimação,
que ocorre 2-3h após as refeições e à noite, que pode ser aliviada pelo uso de antiácidos ou pelo
alimento, é o sintoma mais característico da úlcera duodenal. Na úlcera gástrica, por outro lado, os
sintomas costumam ser DESENCADEADOS pelo alimento e alguns pacientes perdem peso.

A pergunta não especificou o tipo de mosquito e todas as respostas são doenças transmitidas por
mosquito, mas no verão tanto a dengue quanto a febre amarela tem aumento de casos, segundo o
ministério da saúde, no entanto que a campanha é intensificada até mais para a as duas doenças.
Fonte: www.saude.gov.br

Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019"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".
Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.
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RECURSOS

DEDIANA APARECIDA RAFANTE GOMES

DEDIANA APARECIDA RAFANTE GOMES

DEFERIDO

DEFERIDO

32

33

Nesta pergunta o gabarito informa como correta a letra (A), onde sugere que a Bota de Unna deve ser
aplicada preferencialmente no período da manhã.
Mas em nenhum site, livro ou artigo foi encontrado a resposta que o gabarito coloca como correta, e sim
especificações do material a ser usado e preparado, assepsia da ferida, tipos de feridas que seja
Recurso procedente: Questão anulada,
indicadas e técnicas para aplicação.
por falta de fundamentação técnica e
Fonte: Feridas Crônicas Prevenção e Tratamento
bibliografia a ser indicada.
Fonte: BVS Atenção Primária em Saúde
Fonte: lojadomedico.com.br/bota-de-unna-tratamento-de-feridas/p

Nessa pergunta a resposta correta segundo o gabarito foi a letra (c) Com motociclos, mas a letra (B)
Com veículos automobilísticos, também está correta. Veículos automobilísticos são:"Todo e quaisquer
veículos e/ou máquinas de locomoção de pessoas com motor de propulsão autônoma. Exemplo: carros,
motos, caminhões, embarcações, aviões, trem, jericos e outros que se enquadrarem no especificado. A
pergunta não citou a lesão, perguntou o mecanismo da lesão que pode ser as duas respostas,até
porque "motociclos" também é um veículo automobilístico.

Recurso procedente: Por haver duas
alternativas na questão, anula-se por
erro na formulação.

Fonte: www.dicionarioinformal.com.br
Fonte: PHTLS 7º Edição-Capitulo 4-Biodinêmica do Trauma
Fonte: www.ph.uff.br/artigos/cinemática.pdf

DEDIANA APARECIDA RAFANTE GOMES

DIOGO JOSÉ SALOMÃO

DIOGO JOSÉ SALOMÃO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

39

A resposta correta segundo o gabarito é a letra (B) Deixar que apenas o médico tenha a liberdade de
esclarecer ao paciente ou familiares, dúvidas existentes antes de administrar o medicamento. A
pergunta é sobre a preparação de bandeja de medicamentos na qual todas as respostas estão corretas
(A), (B) e (C), exceto a (B), pois também é de responsabilidade da enfermagem esclarecer duvidas
Recurso procedente: Por haver mais de
existentes antes de administrar o medicamento e não apenas do médico, pois é a enfermagem que
uma alternativas na questão, anula-se
prepara a bandeja.
por erro na formulação.
Fonte: Protocolo para preparo de medicações-Portal da Educação www.portaleducação.com.br
Fonte: Cuidados na Administração de medicamentos
passidireto.com/arquivo/5885667/cuidados-na-administração-de-medicamentos
Fonte: docsity.com/pt/cuidados-em-administração-de-medicamentos/4786935/

12

Ilustríssima banca organizadora, o gabarito preliminar da questão objeto número (12), deve ser alterada
de: c)10 segundos, para: b)5 segundos.
Segundo o enunciado a fonte luminosa A “pisca” 30 vezes por minuto, como o minuto possui 60
segundos, logo esta fonte luminosa “pisca” uma vez a cada 2 segundos, pois:
60 segundos /30 “piscadas” = 1 piscada a cada 2 seg.
Usando do mesmo raciocínio a fonte luminosa B “pisca” uma vez a cada 3 segundos, pois:
60 segundos /20 “piscadas” = 1 piscada a cada 3 seg.
Sabendo que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, logo no sexto segundo elas “piscarão” juntas
novamente, ou seja 5 segundos após a primeira vez que elas piscaram juntas.

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

1

Cara banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto número um (1) deve ser alterado de:
“c) trata-se conto humorístico sobre os critérios policiais, para: “a) trata-se de crônica comprobatória das
mazelas da segurança pública.”
O texto apresentado trata-se de uma crônica uma vez que este, é um texto que retrata acontecimentos
do cotidiano, com um caráter crítico sobre comportamentos sociais. Outro fator que o caracteriza como
crônica é a presença de ironia e tom humorístico, características muito marcantes das crônicas e que
são facilmente encontradas no texto principalmente no seu desfecho.
OBS: Outro fato que vale levar em consideração para ter-se certeza que o texto é uma crônica é sua
fonte: www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-veríssimo, ou seja, o texto é baseado
nas crônicas de Veríssimo.
Concluo assim que o gabarito correto seria a assertiva A.
Referência:
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/02/07/generos-textuais-cronica-e-suas-principais-caracteristicas/

Recurso procedente, altera-se o
gabarito para a alternativa "A".
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DIOGO JOSÉ SALOMÃO

ÉDER RIBEIRO ALVES

DEFERIDO

DEFERIDO

21

36

“Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser
alterado de “B)Febre Amarela para: “ C)Dengue”.
A assertiva dada como correta colide com o entendimento de que no próprio site saúde.gov.br, pois
segundo o site do governo federal, a principal época de transmissão da dengue é o verão, ou seja,
nessa época o maior destaque quem leva é a dengue. Outros dois fatos que contradizem a assertiva é
que a febre amarela pode ser transmitida em qualquer época do ano, não ganhando destaque apenas
no verão, além de que no Brasil, no período de 1990 a 2010, ocorreram 587 casos da doença, com 259
óbitos; sendo o maior número de registros no estado de Minas Gerais, onde foram confirmadas 104
mortes por febre amarela, seguido do Maranhão, com 90; Goiás, com 88; Pará, com 84; e Amazonas,
com 43, assim as regiões mais afetadas são a região sudeste, nordeste e norte, não trazendo-se
referência a região Sul como a questão cita.
Concluo assim que a alternativa correta seja C.
Referências:
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/29163-ms-alerta-para-doencas-do-verao
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/verao-e-propicio-para-alta-de-casos-de-dengue-chikun
gunya-e-zika-veja-como-se-prevenir.shtml

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

Conforme o código de Trânsito Brasileiro, a infração de natureza gravíssima, acarretará ao infrator 7
pontos e não 6 pontos conforme indica a resposta do gabarito.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.
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RECURSOS
HOUVE ERRO DE FORMULAÇÃO DA QUESTÃO, VISTO QUE CABE MAIS DE UMA OPÇÃO DE
RESPOSTA ALÉM DO QUE O PREPARO DA BANDEJA DE MEDICAMENTOS É REALIZADA PELO
TÉCNICO SEM A PRESENÇA DO MEDICO E TAIS DUVIDAS(A RESPOSTA DO GABARITO) JÁ
FORAM ESCLARECIDAS NA PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO (REALIZADO PELO MÉDICO).
SEGUE ABAIXO:
Protocolo para preparo de medicações
01. Lave as mãos antes e após o preparo e administração de medicamentos;
02. Preparar o medicamento em ambientes com boa iluminação;
03. Evitar distrações (conversas, rádio, celular), diminuindo o risco de erro;
04. Realizar o preparo somente quando tiver certeza do medicamento prescrito, dose e via de
administração;
05. Verificar período de validade, alterações no aspecto e informações do fabricante para preparar o
medicamento, não administrá-lo sem estes cuidados prévios;
06. Observar no preparo do medicamento a dose correta, técnica asséptica e diluição;
07. Ler e conferir o rótulo do medicamento três vezes: ao pegar o frasco, antes de colocá-lo no
recipiente próprio para administração e ao recolocar na prateleira;
08. Verificar a integridade dos invólucros que protegem a seringa e a agulha;

ELIANA APARECIDA VALENTIM CARDOSO

DEFERIDO

39

09. Conectar a agulha na seringa com cuidado, evitando contaminar a agulha, o êmbolo, a parte interna
do corpo da seringa e sua ponta;

Recurso procedente: Por haver mais de
uma alternativas na questão, anula-se
por erro na formulação.

10. Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool a 70% e no caso de frasco-ampola,
levantar a tampa metálica e desinfetar a borracha;
11. Proteger os dedos com o algodão embebido em álcool ao destacar o gargalo da ampola ou retirar a
tampa metálica do frasco-ampola;
12. Aspirar a solução da ampola para a seringa (no caso do frasco-ampola introduzir o diluente e
homogeneizar o pó com o líquido, sem sacudir);
13. Proteger a agulha com o protetor próprio e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro;
14. As medicações devem ser administradas mediante prescrição médica, mas em casos de
emergência é aceitável fazê-las sob ordem verbal; as medicações usadas devem ser prescritas pelo
médico e checadas pelo profissional de enfermagem que fez as aplicações;
15. Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, número do leito, nome da
medicação, via de administração e horário;
16. Deixar o local de preparo da medicação limpo e em ordem, utilizando álcool a 70% para desinfetar a
bancada;
17. Utilizar bandeja ou carrinho de medicação devidamente limpos e desinfetados com álcool a 70%;
18. Quando da preparação de medicamentos para mais de um paciente, é conveniente organizar a
bandeja, dispondo-os na sequência de administração.
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ELINA JUSTIMIANO

DEFERIDO

32

oi boa noite.
A questão 32 do concurso para professor encontra-se om duas alternativas erradas(a e d, peço a
gentileza a verificação.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

ELINA JUSTIMIANO

DEFERIDO

32

oi boa noite.
A questão 32 do concurso para professor encontra-se om duas alternativas erradas(a e d, peço a
gentileza a verificação.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

ELINA JUSTIMIANO

DEFERIDO

22

tambem peço a gentileza de olhar a questão 22, pois todas são continentes . obrigada .

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

Resposta correta Dengue ?

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

FERNANDA REIS

DEFERIDO

21
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RECURSOS
Aos ilustres examinadores, venho através deste solicitar revisão com anulação da questão 27 pois a
mesma está com a resposta errada, prejudicando a mim e aos meus concorrentes, informo que a
resposta correta é que Minas Gerais está em quarto lugar em extensão territorial e não em terceiro
como a banca propôs.
Dados retirados de :www.geografiaopinativa.com.br
ESTADO
ÁREA (1.000 Km²)
Amazonas
1570,7
Pará
1247,6
Mato Grosso
903,3
Minas Gerais
587,5
Bahia
564,6
Mato Grosso do Sul
357,1

FRANCIELE ALVES DE LIMA MATOS

DEFERIDO

27

Dados retirados de : Wikipédia
Minas Gerais é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o quarto estado com a maior área
territorial e o segundo em quantidade de habitantes, localizada na Região Sudeste do país. Limita-se ao
sul e sudoeste com São Paulo, a oeste com Mato Grosso do Sul, a noroeste com Goiás e Distrito
Federal, a norte e nordeste com a Bahia, a leste com o Espírito Santo e a sudeste com o Rio de
Janeiro. Seu território é subdividido em 853 municípios, a maior quantidade dentre os estados
brasileiros.
Dados retirados de :escolaeducacao.com.br/
Por isso, listamos aqui os 10 maiores estados do Brasil. Confira:
10º Tocantins
9º Rio Grande do Sul
8º Maranhão
7º Goiás
6º Mato Grosso do Sul
5º Bahia
4º Minas Gerais
3º Mato Grosso
2º Pará
1º Amazonas

GEOVANA EDUARDA RIBEIRO BUENO SALES

GILMAR DOS REIS GASPAR

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

DEFERIDO

34

Resposta B, pelo gabarito seria esta alternativa entretanto, possui a palavra supervisionar duas vezes.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

IMPROCEDENTE

11

bom dia acredito ser a letra C a resposta correta.45 pacotes. agradecido
atenciosamente.

Recurso improcedente: O MMC de 15 E
20 equivale a 60. Mantém-se o gabarito
já divulgado.
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RECURSOS
Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto número um (1) deve ser
alterada de: “c) trata-se conto humorístico sobre os critérios policiais , para: “a) trata-se de crônica
comprobatória das mazelas da segurança pública.” A questão trata-se de uma crônica, ou seja, uma
compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo. Ela apresenta
situação e reflexões da vida social, política, costumes e cotidiano. A crônica também utiliza-se de ironia
e sarcasmo, o que foi utilizado para encerrar o texto, que revela as mazelas da segurança pública.

GUILHERME NASCIMENTO MARSON BICALHO

DEFERIDO

1

Obs: Vale ressaltar que o texto ainda possuí como fonte :
www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-veríssimo, ou seja, tem como base uma
crônica do escritor.

Recurso procedente, altera-se o
gabarito para a alternativa "A".

A assertiva correta em minha opinião seria a letra A e não a letra C.
Fontes:
https://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-textos-narrativos/
Att,
Guilherme Marson

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser
alterado de “B)Febre Amarela para: “ C)Dengue” como será demonstrado a seguir. A assertiva dada
como correta colide com o entendimento de que no próprio site saúde.gov.br o período do verão é o
mais propício à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, por causa das chuvas, e consequentemente a
época de maior risco de infecção pela doença causadora da dengue.
A assertiva correta em minha opinião é a letra C e não a letra B.
GUILHERME NASCIMENTO MARSON BICALHO

DEFERIDO

21
Fontes:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/verao-e-propicio-para-alta-de-casos-de-dengue-chikun
gunya-e-zika-veja-como-se-prevenir.shtml
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes?fbclid=IwAR1sR4_BSk_-w-iJy1nKqw4zAAjSg
OhDxpbXqoPefwE_wcpGZSXNtIxwuOA

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.
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RECURSOS
Ilustrissima banca organizadora, o gabarito preliminar da questão objeto número (12)cde matemática,
deve ser alterada de: c)10 segundos, para: b)5 segundos.
Segundo o enunciado a fonte luminosa A “pisca” 30 vezes por minuto, como o minuto possui 60
segundos, logo esta fonte luminosa “pisca” uma vez a cada 2 segundos, pois:
60 segundos /30 “piscadas” = 1 piscada a cada 2 seg.
Usando do mesmo raciocínio a fonte luminosa B “pisca” uma vez a cada 3 segundos, pois
segundos /20 “piscadas” = 1 piscada a cada 3 seg.
GUILHERME NASCIMENTO MARSON BICALHO

IMPROCEDENTE

12

60

Sabendo que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6, logo no sexto segundo elas “piscarão” juntas
novamente, ou seja 5 segundos após a primeira vez que elas piscaram.

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

Acredito que o gabarito esteja equivocado e deva ser alterado de letra C)10 segundos para letra B)5
segundos.
Att,
Guilherme Marson

Ilustríssima banca examinadora, acredito que a questão 39 da prova de conhecimentos específicos
deva ser anulada pelo seguinte fundamento:

GUILHERME NASCIMENTO MARSON BICALHO

IMPROCEDENTE

39

De acordo com o edital, os brownsers a serem estudados são o Internet Explorer, Firefox e Chrome.
Tomando como base que o OPERA é um Browsers a questão só podia ser realizada através de
"eliminação" de outras alternativas, porém, ela fere os princípios da coerência tendo em vista que se
não estava no edital não pode ser cobrado, mesmo que as outras alternativas estavam implícitas no
LINUX.
Infelizmente se torna impossível a resposta da questão solicitada.
Att,
Guilherme Marson

Recurso improcedente: A questão
encontra-se dentro do conteúdo
programático, previsto no anexo I do
Edital Normativo nº 001/2019,
poisOOperaé umnavegador. Mas isso
não significa carência de recursos ou
instabilidade "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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RECURSOS

HEDER WILLIAN CHAGAS

DEFERIDO

21

a questão número 21 o nome do povoado de Juruaia em seu início era São Sebastião da Barra Mansa
então sendo a questão letra "b"

Recurso procedente:O ano de 1898 foi
marcado pelo início de uma história, o
começo de um povoado de Barra
Mansa. A primeira construção foi à
capela dedicada ao Santo Padroeiro,
nosso querido São Sebastião, e logo
foram surgindo casas ao redor da
capela. O nome São Sebastião da
Barra Mansa surgiu em homenagem ao
padroeiro e também em virtude do
encontro de dois pequenos rios na
região, que são lentos e mansos.
Altera-se o gabarito para a alternativa
"B".
Fonte:https://juruaia.mg.gov.br/historia

Página 17 de 46

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA-MG
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

HEDER WILLIAN CHAGAS

HEDER WILLIAN CHAGAS

DEFERIDO

DEFERIDO

23

36

o maior desastre socioambiental da história do Brasil aconteceu em Mariana e não em Brumadinho
porém sendo a questão certa a letra "a"

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".O acidente de
Mariana é o maior dosdesastres
ambientaisenvolvendo barragens do
mundo inteiro. No dia 5 de novembro de
2015, o rompimento da barragem de
Fundão, na unidade industrial de
Germano, provocou uma onda de lama
que devastou os municípios próximos,
sendo o de Bento Rodrigues o mais
atingido. Foram 62 milhões de metros
cúbicos de rejeitos, formados por restos
de minério provenientes de operações
da empresa Samarco, controlada pela
Vale.A lama atingiu a bacia do Rio
Doce, que abastece diversas cidades
de MG, e atingiu cerca de 80
quilômetros do leito d&rsquo;água na
região. Houve alterações significativas
nos padrões de qualidade da água,
causando a mortandade de animais
terrestres e aquáticos. Além disso,
diversas espécies de vegetação foram
atingidas, devido ao assoreamento dos
rios e à contaminação do solo pela alta
quantidade de ferro e uma
concentração de mercúrio, encontrados
a partir de amostras.A Samarco,
responsável pelas atividades de
mineração na região, recebeu diversas
multas do Ibama, totalizando um valor
aproximado de 250 milhões de reais,
além de ser obrigada a arcar com todos
os custos indenizatórios individuais e
coletivos dos moradores dos municípios
atingidos e ainda com a recuperação
ambiental da área impactada que, além
que difícil, possui um tempo imprevisível
de incansável trabalho de órgãos
ambientais.
Fonte:https://etica-ambiental.com.br/des
astres-ambientais-do-brasil/

Na questão número 36 a infração gravíssima acarretará ao infrator 7 pontos e não 6 sendo exata a
questão "B"

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.
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RECURSOS
Senhoras e senhores da Banca Examinadora, boa tarde!

HENRIQUE LENO AGOSTINHO DE LUCENA

DEFERIDO

1

Conforme eu pude interpretar a respeito da questão de número um (1), de Língua Portuguesa, e de
acordo com a fonte abaixo anexada, o texto em questão "trata-se de uma crônica comprobatória das
mazelas da segurança pública.” e não de "um conto humorístico sobre os critérios policiais". A questão
trata-se de uma crônica, ou seja, uma compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem de
sucessão no tempo. Ela apresenta situação e reflexões da vida social, política, costumes e cotidiano. A
crônica também utiliza-se de ironia e sarcasmo, o que foi utilizado para encerrar o texto, que revela as
mazelas da segurança pública.
Obs: Vale ressaltar que o texto ainda possuí como fonte :
www.refletirpararefletir.com.br/4-cronicas-de-luis-fernando-veríssimo, ou seja, tem como base uma
crônica do escritor.
Diante disso, venho, respeitosamente, solicitar que o gabarito da questão um (1) seja alterado de letra
"C" para a letra "
A".

Recurso procedente, altera-se o
gabarito para a alternativa "A".

Fontes:
https://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-textos-narrativos/
Atenciosamente,
Henrique de Lucena
Senhoras e senhores da Banca Examinadora, boa tarde!

Venho, através desta, solicitar que a questão trinta e um (21) de conhecimentos gerais tenha o seu
gabarito preliminar alterado de letra "B - Febre Amarela" para letra "C - Dengue", pois, em minha
opinião e segundo será demonstrado a seguir, a alternativa que melhor preenche o enunciado do texto
é a resposta "C - Dengue".
A assertiva dada como correta colide com o entendimento de que no próprio site saúde.gov.br o
período do verão é o mais propício à proliferação do mosquito Aedes Aegypti, por causa das chuvas, e,
consequentemente, a época de maior risco de infecção pela doença causadora da dengue.
HENRIQUE LENO AGOSTINHO DE LUCENA

DEFERIDO

21
Fontes:
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/01/verao-e-propicio-para-alta-de-casos-de-dengue-chikun
gunya-e-zika-veja-como-se-prevenir.shtml
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/combate-ao-aedes?fbclid=IwAR1sR4_BSk_-w-iJy1nKqw4zAAjSg
OhDxpbXqoPefwE_wcpGZSXNtIxwuOA
Atenciosamente,

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

Henrique de Lucena
A grafia da questão está mal elaborada, dando a entender que é 5º e não 5 elevado a zero.
IAGO CÉSAR PIZZA INO

IMPROCEDENTE

15

A dupla interpretação dá a entender outra resposta.

Recurso improcedente: Todo número
elevado a zero equivale a 1.

Peço cancelamento da questão ou que considere certa as opções B e C.
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RECURSOS

Pesquisando a resposta, encontrei na biblioteca do IBGE que o nome dado a Juruaia era São
Sebastião da Barra Mansa.
A biblioteca do IBGE é documento oficial e portanto serve de base.
IAGO CÉSAR PIZZA INO

DEFERIDO

21
Peço cancelamento da questão ou que considere como certa as opções B e C.
Acessado em 22/01/2020:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/juruaia.pdf

Recurso procedente:O ano de 1898 foi
marcado pelo início de uma história, o
começo de um povoado de Barra
Mansa. A primeira construção foi à
capela dedicada ao Santo Padroeiro,
nosso querido São Sebastião, e logo
foram surgindo casas ao redor da
capela. O nome São Sebastião da
Barra Mansa surgiu em homenagem ao
padroeiro e também em virtude do
encontro de dois pequenos rios na
região, que são lentos e mansos.
Altera-se o gabarito para a alternativa
"B".
Fonte:https://juruaia.mg.gov.br/historia

À W2 AUDITORES E CONSULTORES:

IEDA MARA BUENO

IMPROCEDENTE

37

Dado o devido respeito, a questão DEVE SER ANULADA, pois a grafia "compreensão" foi digitada com
erro, o que na verdade deveria ser "compressão", o que levou o candidato a erro e dúvidas, haja vista
que compreensão significa "perceber o significado de algo", segundo o dicionário da língua portuguesa.
"Compressão" é uma pressão exercida por uma força sobre um corpo, tendendo a aproximar as partes
que o compõem. Assim, por ter a grafia errada confundido o candidato no momento da escolha,
REQUER seja a questão ANULADA.

Recurso improcedente: O erro na
digitação não impede o candidato na
resolução da questão.

À W2 AUDITORES E CONSULTORES:

Dado o devido respeito, a questão deve ser anulada, pois o gabarito trouxe como correta a alternativa
que não se enquadra à correta interpretação do que pediu o enunciado, pois veja:

IEDA MARA BUENO

IMPROCEDENTE

40

a questão foi: "NÃO SÃO" atitudes que o servidor "DEVE EVITAR"...
o gabarito: letra "A" - "sinta sempre superior" "É UMA ATITUDE QUE ELE DEVE EVITAR"
ou seja: O candidato deveria então marcar a alternativa em que contém uma atitude que o servidor
"NÃO DEVE EVITAR", ou, em outras palavras, "DEVE FAZER"..

Recurso improcedente: No enunciado
da questão "NÂO, seria não pode ser
uma atitude. O servidor não pode-se
sentir superior aos demais no ambiente
do trabalho. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.

partindo desse pressuposto, a alternativa única e correta seria a "D";
Assim, por ter o gabarito escolhido resposta que não trouxe correta a alternativa que reponde o que o
enunciado da questão pede, REQUER seja anulada a questão.

ISADORA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO

DEFERIDO

27

A resposta do gabarito está errada. Minas Gerais é o quarto Maior Estado Brasileiro, resposta D. O
gabarito oficial marcou a C, terceiro Estado.

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/
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A infração gravíssima acarretará ao infrator quantos pontos?

JACKSON MICHAEL LINO MESSIAS

DEFERIDO

36

Resposta Serta é 7 pontos de acordo com o Detran de
minas Gerais .
No gabarito tá que a resposta é a letra (C) 06 pontos e de acordo com o Detran de Minas Gerais, não
existe infração de 6 pontos .Por favor verifiquem .

JACKSON MICHAEL LINO MESSIAS

JAQUELINE DA SILVA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.

12

A questão 12 diz o seguinte a fracao 25/100 é o mesmo que ? A resposta Serta é 0,25% pois
Recurso improcedente: O MDC de 20 e
devemos dividir o denominador e o numerador por 25,assim teremos 1/4 ,ou seja 1 dividido por 4 é igual 30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
a 0,25%.
divulgado.

35

De acordo com os “PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS”:
Página 31: “No final dos anos 70 e início dos 80, a abertura política decorrente do final do regime militar
coincidiu com a intensa mobilização dos educadores para buscar uma educação crítica a serviço das
transformações sociais, econômicas e políticas, tendo em vista a superação das desigualdades
existentes no interior da sociedade. Ao lado das denominadas teorias crítico-reprodutivistas, firma-se no
meio educacional a presença da “pedagogia libertadora” e da “pedagogia crítico-social dos conteúdos”,
assumida por educadores de orientação marxista.”
Página 32:
“Nessa proposta, a atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e em ações
sobre a realidade social imediata; analisam-se os problemas, seus fatores determinantes e organiza-se
uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política.”
“No final dos anos 70, pode-se dizer que havia no Brasil, entre as tendências didáticas de vanguarda,
aquelas que tinham um viés mais psicológico e outras cujo viés era mais sociológico e político; a partir
dos anos 80 surge com maior evidência um movimento que pretende a integração entre essas
abordagens. Se por um lado não é mais possível deixar de se ter preocupações com o domínio de
conhecimentos formais para a participação crítica na sociedade, considera-se também que é necessária
uma adequação pedagógica às características de um aluno que pensa, de um professor que sabe e
aos conteúdos de valor social e formativo. Esse momento se caracteriza pelo enfoque centrado no
Recurso improcedente: O recurso do
caráter social do processo de ensino e aprendizagem e é marcado pela influência da psicologia
candidato não se refere a questão.
genética.”
Página 34, último parágrafo: “Um ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir
criticamente na realidade para transformá-la.”
O artigo A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO, AUTÔNOMO E PARTICIPATIVO
dos autores Lurdes Thomaz e Rita de Cássia Oliveira, 2009, considera o seguinte: “No entanto,
sabe-se que mudanças concretas conseguem-se a médio e longo prazo, a semente foi lançada e com o
envolvimento conquistado, acredita-se que o trabalho terá sequência e com isso a garantia na melhoria
da qualidade da educação ministrada pela escola pública, que estará contribuindo para a formação do
cidadão crítico, autônomo e participativo tão necessário para as transformações que a sociedade atual
precisa.”
Com todas essas citações, e com as ideias do grande educador Paulo Freire em suas diversas obras,
pode-se afirmar que a alternativa D dessa questão também é considerada incorreta, pois ao lermos
esses fragmentos percebemos que desde a década de 70 que o professor tem o dever de educar o
aluno para que este seja inserido na sociedade, porém com pensamento crítico, reflexivo e
transformador e não apenas se integrar ao modelo social vigente. Podemos ainda nos referir que esse
pensamento de se enquadrar no modelo social vigente remete ao fato de que aquele aluno que tem
uma realidade estar em uma classe menos favorecida tenha que se contentar com essa realidade e
assim viver. Sabemos que esse não é o intuito e nem é característica da educação.
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JAQUELINE DA SILVA

JAQUELINE DA SILVA

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

32

26

De acordo com o mini DICIONÁRIO AURÉLIO da editora positivo, 8ª edição, página 788, temos que o
significado da palavra VOGA é “1. Ato de vogar. 2. Divulgação. 3. Grande aceitação; popularidade. 4.
Uso atual; moda. 5. Remada. 6. Remador que, sentado na popa, guia os demais.
Esclarecendo, ainda na página 788, a palavra VOGAR é “1. Deslocar-se sobre as águas impelindo
sobre a força de remos. 2. Navegar (embarcação). 3. Remar. 4. Deslizar.
Desse modo a alternativa A desta questão também é considerada incorreta. Projetos didáticos não
devem ser adotados porque estão em voga e sim por serem considerados de grande relevância, isso é
comprovado ao vermos inúmeras citações nos PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, na
BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM, entre outras leis que regem a educação em nosso país.

Acredito que esta questão não possui alternativa correta, pois a bacia do Atlântico Leste não foi
mencionada em nenhuma alternativa. A própria Agência Nacional de Águas considera que essa bacia
também faz parte da rede hidrográfica de Minas Gerais. A seguir o que se fala no site da Agência:
A Região Hidrográfica Atlântico Leste ocupa 3,9% do território do país, abrangendo quatro Estados
(Bahia, Minas Gerais, Sergipe e Espírito Santo). Grande parte de sua área está situada na região
semiárida, que possui períodos de prolongadas estiagens. A RH Atlântico Leste possui a segunda
menor disponibilidade hídrica, dentre as doze regiões hidrográficas brasileiras.
O mapa a seguir está disponível no site da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, ele nos
mostra o tamanho da abrangência dessa bacia no Estado de Minas Gerais.
Referências:
https://www.ana.gov.br/as-12-regioes-hidrograficas-brasileiras/atlantico-leste
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=331&evento=5

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

Recurso improcedente:As grandes
bacias hidrográficas do país têm suas
origens no territóriomineiro, como é o
caso das bacias do São Francisco, do
Paraná e a do Leste. ... A bacia do rio
Paraná banha parte do oeste, o
TriânguloMineiroe o Sul deMinas, e é
composta das sub-bacias dos rios
Paranaíba e Grande.A bacia do rio São
Francisco tem como principais
componentes os rios São Francisco,
das Velhas e Paracatu. O rio São
Francisco, considerado como o rio da
integração nacional, nasce na Serra da
Canastra e desempenha papel
fundamental na vida de milhões de
brasileiros, percorrendo grande
extensão do território mineiro, e partes
dos Estados da Bahia, Pernambuco e
Alagoas, onde deságua no oceano
atlântico.A bacia do rio Paraná banha
parte do oeste, o Triângulo Mineiro e o
Sul de Minas, e é composta das
sub-bacias dos rios Paranaíba e
Grande.
Fonte:http://www.descubraminas.com.br
/MinasGerais/Pagina.aspx?cod_pgi=18
04

JAQUELINE DA SILVA

IMPROCEDENTE

19

Acredito que essa questão deve ser anulada porque as habilidades exigidas para resolvê-la.
Porcentagem e teoria de conjuntos, não faz parte do conteúdo programático especificado no edital.

Recurso improcedente:100% - ( 5 + 5+
15 + 1 + 10 + 10 + 20) = 20%.

JOAO BATISTA DOS SANTOS

IMPROCEDENTE

19

Na pergunta em questão como se tratava de escolher entre as letras A,B,C e D a probabilidade de ele
acertar era de 1/4

Recurso improcedente:Em casa
questão ele tem ¼ de chance, assim:
1/4 +1/4 +1/4 = 3/4.
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JOAO BATISTA DOS SANTOS

DEFERIDO

32

em nenhum manual de técnica de aplicação da bota de unna fala-se que ela deve ser aplicada
preferencialmente de manha.como descrito a seguir:
Lave e seque a extremidade inferior.
Avalie a ferida. Decida se um curativo deverá ser colocado sobre a ferida ou se somente a Bota de
Unna deverá ser utilizada. Às vezes, um hidrocolóide, espuma, ou um curativo de alginato ajudam a
diminuir a dor do paciente.
Aplique loção hidratante ou vaselina à pele ressecada da perna.
Peça ao paciente para manter o pé em um ângulo de 90 graus em relação à perna. Ele não deve
manter o pé em posição de bailarina. O ângulo de 90 graus fará com que o curativo seja mais
confortável durante o caminhar.
Comece a enrolar a Bota de Unna logo acima dos dedos na região metatársica e continue até que
chegar a 3 cm abaixo do joelho. Envolva com 75% de sobreposição em cada fileira. O curativo pode ser
dobrado ou cortado para evitar rugas. Alise a cobertura conforme você avança.
Não estique ou puxe a Bota de Unna. Ela se tornará rígida durante o processo de secagem. Se houver
muita tensão na aplicação, ela ficará rígida demais após a secagem e o paciente sentirá desconforto.
Quando os curativos estão muito apertados, os pacientes tendem a removê-los e podem não retornar
ao atendimento.
Se houver sobras da atadura da Bota de Unna quando esta chegar ao joelho, a atadura poderá ser
cortada e reaplicada do tornozelo para cima.
Aplique um material para absorver a secreção ou exsudato sobre a Bota de Unna e uma atadura
elástica para fazer a compressão.
A Bota de Unna é trocada semanalmente, porém trocas mais ou menos frequentes podem ser feitas,
dependendo da quantidade de secreção. Para pacientes com grande volume de secreção, pode ser
necessário trocá-la 2 vezes por semana.
O paciente precisa ser orientado em relação ao cuidados com a Bota de Unna:
a. Oriente o paciente para elevar a perna quando estiver sentado. Ele deve ser estimulado a caminhar.
Deve ser desencorajado a permanecer de pé em um único lugar ou sentado durante longos períodos
com as pernas dependuradas
b. A Bota de Unna deve ser mantida seca. Para tomar banho, a perna deve ser embrulhada em plástico
para que não haja contato com a água. O plástico que envolve o pé ficará escorregadio; a pessoa
deverá tomar cuidado para não escorregar e cair no banheiro.
c. Se a pessoa precisar remover a Bota em casa, ela deverá ser desenrolada. Se a perna for colocada
na água (no banho de chuveiro ou bacia), A Bota amolecerá e a sua remoção será facilitada.
d. Não é recomendado cortar a Bota de Unna para remoção em casa. Se tesouras caseiras ou uma
faca for utilizada e a pessoa se cortar, existe o risco de iniciar uma outra úlcera e de infecção.
e. Oriente o paciente para observar os sinais/sintomas de insuficiência arterial: dedos pálidos ou
azulados; inchaço severo acima do curativo; dor ou falta de sensibilidade nos dedos dos pés.
f. Instrua o paciente para observar os sinais/sintomas de infecção: dor crescente, vermelhidão se
espalhando pelas pernas acima ou aos dedos dos pés, sensação de calor nas pernas ou aumento de
temperatura ao toque, aumento de odor, etc.

Recurso procedente: Questão anulada,
por falta de fundamentação técnica e
bibliografia a ser indicada.

Bibliografia
Úlceras venosas e doenças venosas: tratamento [Internet]. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto –
USP [citado 2010 Fev 10]. Disponível em: http://www.eerp.usp.br/projetos/feridas/tratven.htm Acesso
em 19 jul 2010.

JOAO BATISTA DOS SANTOS

DEFERIDO

33

Veiculo Altomobilistico é Todo e quaisquer veiculos e/ou máquinas de locomoção de pessoas com
motor de propulsão autônoma. Exemplo de uso da palavra Automotivo: Carros, Motos, Caminhões,
Embarcações, Aviões, Trem, Jericos e outros que se enquadrarem no especificado.
https://www.dicionarioinformal.com.br/www.dicionarioinformal.com.br › diferenca-entre › automotivo ›
veículo

Recurso procedente: Por haver duas
alternativas na questão, anula-se por
erro na formulação.
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JOAO BATISTA DOS SANTOS

JOÃO PEDRO MARTINS DOS SANTOS

JUCIMARA APARECIDA DA SILVA

DEFERIDO

DEFERIDO

DEFERIDO

39

21

22

na pergunta acho que faltou a palavra exceto no final,já que todas as demais alternativas estão
corretas(A,C e D)menos a letra D pois também podemos esclarecer duvidas do paciente sobre medição
que vamos administrar .

Recurso procedente: Por haver mais de
uma alternativas na questão, anula-se
por erro na formulação.

No site da prefeitura o nome da cidade de JURUAIA era São Sebastião da Barra mansa.
O nome São Sebastião da Barra Mansa surgiu em homenagem ao padroeiro e também em virtude do
encontro de dois pequenos rios na região, que são lentos e mansos.
https://juruaia.mg.gov.br/historia

Recurso procedente:O ano de 1898 foi
marcado pelo início de uma história, o
começo de um povoado de Barra
Mansa. A primeira construção foi à
capela dedicada ao Santo Padroeiro,
nosso querido São Sebastião, e logo
foram surgindo casas ao redor da
capela. O nome São Sebastião da
Barra Mansa surgiu em homenagem ao
padroeiro e também em virtude do
encontro de dois pequenos rios na
região, que são lentos e mansos.
Altera-se o gabarito para a alternativa
"B".
Fonte:https://juruaia.mg.gov.br/historia

Na questão 22 face-se a pergunta:
Não chega a ser considerado como um continente ?
Dentre as quatro opções dadas,ao qual pelo gabarito a resposta correta seria a letra D Antártida ou
Antártica,não condiz com a realidade, pois a Antártida é sim um continente, entre várias fontes de
pesquisa sobre o assunto segue a fonte que me embasei.

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

FREITAS, Eduardo de. "A Antártida"; Brasil Escola. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/a-antartida.htm. Acesso em 23 Janeiro 2020.

JUCIMARA APARECIDA DA SILVA

DEFERIDO

32

Na questão 32 a pergunta sobre
Planejamento de Projetos didático, para marcar a resposta incorreta.
Marquei a alternativa A,mas no gabarito a resposta correta seria a alternativa D,essa questão ficou com
duas alternativas possíveis. Através de pesquisas em dicionários a palavra Voga quer dizer Moda (o
que está na moda) e um planejamento de projetos pedagógico não deve ser embasado em algo que
está na moda, dessa forma considero esta correção inadequada .
https://www.dicio.com.br/voga/
https://dicionario.priberam.org/voga
Na referida questão, solicita-se qual das alternativas não chega a ser considerado como um continente,
considerada como alternativa correta no gabarito a letra D "Antártida", porém através de pesquisas
realizadas o mesmo é sim considerado um continente.

KAREN GONÇALVES DE SOUZA

DEFERIDO

22

https://conhecimentocientifico.r7.com/saiba-tudo-sobre-a-antartida-o-continente-gelado-no-extremo-sulda-terra/

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.

https://escolakids.uol.com.br/geografia/continentes.htm

KATIA REGINA VIEIRA BENASSI

DEFERIDO

32

Na questão 32 pede-se para ser marcada uma alternativa incorreta a respeito do planejamento de
projetos didáticos, onde a resposta incorreta no gabarito corrigido é a alternativa de letra "D", mas a
letra "A" também é incorreta pois nela diz que: "Projetos didáticos devem ser adotados porque estão em
voga". Pesquisei muito para entrar com o recurso e não existe nenhum documento que diz que
devemos adotar projetos didáticos por estarem em voga , ou seja na moda.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.
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Solicito anulação da Questão 25, cujo teor versa sobre crises na América do Sul, a questão pergunta
sobre qual pais teve inicio as manifestações em decorrência do fim do subsidio e do preço do
combustível. O gabarito apresenta como resposta [B] Bolívia.

KLAYTON BUENO PRINCE

DEFERIDO

25

Justificativa: Bolívia não é a resposta correta, uma vez que as manifestações na Bolívia são em
decorrência da eleição presidencial, fato teve inicio em 2016 quando “EVO MORALES” convocou um
referendo para acabar com os limites das reeleições e assim conseguir sua 4 reeleição e mesmo sob a
derrota invocou convenções internacionais de Direitos Humanos, com nova eleição em Outubro de
2019 “EVO MORALES” foi eleito, oposição convocou Manifestação de Rua, “EVO MORALES” disse
que iria fazer uma Auditoria Vinculantes nas eleições, O resultado da auditoria da OEA -Organização
dos Estados Americanos- apontou irregularidades e manipulações nas eleições, “EVO MORALES”
Aceita e convoca novas eleições. Lembrando que houve em decorrência desta crise política o
sequestro de uma Deputada, incêndios em casa de pessoas ligadas ao governo, aumento no preço do
combustível e o comandante das forças armadas sugeriu renuncia do “EVO MORALES”.
Fonte:
Entenda a crise na Bolívia pós renuncia de Evo Morales ,G1 Disponível em
:http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/t/videos/v/entenda-a-crise-na-bolivia-pos-renu
ncia-de-evo-morales/8078871/ Acesso em 21/01/2020

Recurso procedente, Gabarito alterado
para a alternativa "C".O Equador
assinou um acordo de ajuste fiscal com
o FMI para melhorar as finanças
públicas. Pelos termos, no começo de
outubro, o governo de Lenín Moreno
eliminaria um programa de subsídios a
combustíveis fósseis.
Fonte:https://g1.globo.com/mundo/notici
a/2019/12/26/queda-de-presidente-recu
os-de-medidas-constituinte-veja-resulta
dos-dos-protestos-na-america-do-sul-e
m-2019.ghtml

Evo renuncia à presidência: veja a cronologia da crise na Bolívia, G1 Disponível
em:https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/10/evo-convoca-eleicoes-veja-a-cronologia-da-crise-nabolivia.ghtml Acesso em 21/01/2020
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Solicito anulação da Questão 21, cujo teor versa sobre alerta do ministério da saúde sobre chegada do
verão e maior ocorrências de doenças transmitidas por mosquito, para a região sul e sudeste do país,
após afirmações foi perguntado qual a doença mereceu enfoque do alerta. Resposta do gabarito letra
[B] Febre Amarela
Justificativa: Febre Amarela não foi a única doença dentro das possíveis resposta, com alerta para a
região sul e sudeste do país.
Febre amarela - foi notificada para a região sul e sudeste na data de 15 de janeiro de 2020, quatro dias
antes da realização da prova. Casos de Febre Amarela geram alerta devido 34 mortes de primatas no
Paraná no ano de 2019.
Dengue – foi notificado alerta pelo Ministério da saúde com estimativa de surto em 2020 para 11
estados dos quais enquadra a região sul e sudeste do pais, exemplo o estado de Santa Catarina na
região sul com risco para varias cidades e Minas Gerais na região Sudeste que já chega a uma media
de 48 casos de dengue por dia em 2020, inclusive com o estado do Espirito Santo e Rio de janeiro,
sendo monitorado pelo Ministério da Saúde.
KLAYTON BUENO PRINCE

DEFERIDO

21

Fonte:
Ministério da Saúde alerta Sul e Sudeste sobre febre amarela. BRASIL. Disponível em: . Acesso em
21/01/2020

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

Dengue em 2020: Ministério da Saúde estima que 11 estados terão surto; BARRETO, Clara Disponível
em: . Acesso em 21/01/2020
SC tem 11 municípios com alto risco de transmissão de dengue, diz Dive, G1. Disponível em: . Acesso
em 21/01/2020
Minas tem 48 casos de dengue por dia em 2020, BESSAS, Alex Disponível em: . Acesso em
21/01/2020
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Solicito anulação da Questão 28, cujo teor versa sobre o Acordo de Paris, para frear emissão de CO2,
após afirmativa foi feito a pergunta referente ao nome do país que “RECENTEMENTE COMUNICOU” a
saída do acordo. Resposta do gabarito letra [B] Estados Unidos
Justificativa: Os Estados Unidos não comunicou a saída recentemente, o anuncio foi feito há mais de 2
anos, mais precisamente em Maio de 2017, com publicação na mídia nacional em Junho, ressalta-se
que recentemente em Novembro de 2019 os EUA “NOTIFICOU” oficialmente a ONU sobre sua
intenção, grifo porém que já havia comunicado de forma pretérita.

KLAYTON BUENO PRINCE

IMPROCEDENTE

28

Vale ressaltar o uso da expressão “comunicou” na pergunta, sendo um verbo cujo significado e o
mesmo que, avisou, falou, discursou, participou, conversou, transmitiu, ligou, uniu, propagou.

Fonte:
Trump anuncia saída dos EUA do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas, G1. Disponível em:
https://g1.globo.com/natureza/noticia/trump-anuncia-saida-dos-eua-do-acordo-de-paris-sobre-mudancas
-climaticas.ghtml . Acesso em 21/01/2020

Recurso improcedente:Hoje, os Estados
Unidos iniciaram o processo de saída
do Acordo de Paris. Seguindo os
termos do Acordo, os Estados Unidos
enviaram uma notificação formal de sua
saída às Nações Unidas. A saída
entrará em vigor um ano após a entrega
da notificação.
Fonte:https://br.usembassy.gov/pt/sobre
-a-saida-dos-estados-unidos-do-acordode-paris/

EUA notificam a ONU e confirmam saída do Acordo de Paris, G1. Disponível em
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/04/eua-notificam-a-onu-e-confirmam-saida-do-acordo-deparis.ghtml Acesso em 21/01/2020

LAIS MARIS DA SILVA BAQUIÃO

LAIS MARIS DA SILVA BAQUIÃO

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

8

21

Gostaria que analisassem a questão 8, pois não acredito que a frase D esteja correta !

Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019 "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".

Gostaria que analisassem a questão 21, creio que a resposta correta seja ‘dengue’ e não febre amarela
!

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.
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LARISSA FÉLIX LEITE

LARISSA FÉLIX LEITE

LAURA NOGUEIRA SILVA

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

39

30

31

A resposta esta incorreta, pois o certo seria a letra C, segundo o PROTOCOLO DE SEGURANÇA NA
PRESCRIÇÃO,
USO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS*, todas as duvidas devem ser esclarecidas com a
supervisão de enfermagem, prescritor ou
farmacêutico previamente à administração do medicamento, não somente com o medico como
descreve a letra b.
FONTE
>https://www.sbahq.org/resources/pdf/defesaprofissional/artigos/protocolos_seguranca_prescricao_uso
_e_adm_medicamentos.pdf

Recurso procedente: Por haver mais de
uma alternativas na questão, anula-se
por erro na formulação.

A questão possui 2 respostas pois, Clarice Lispector também é brasileira, escreveu romances e atuou
como jornalista.
FONTE > https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/literatura/vida-obra-cecilia-meireles.htm

Recurso improcedente:
Clarice Lispector (1925-1977) foi uma
escritora e jornalista brasileira, de
origem judia, foi reconhecida como uma
das mais importantes escritoras do
século XX.Fez parte do Terceiro Tempo
Modernista, que com seu romance
inovador e com sua linguagem
altamente poética, põe em cheque os
modelos narrativos tradicionais. "A Hora
da Estrela" foi seu último romance,
publicado em vida. Mantém-se o
gabarito já divulgado.

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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LAURA NOGUEIRA SILVA

LAURA NOGUEIRA SILVA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

32

33

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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LAURA NOGUEIRA SILVA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

34

35

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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LAURA NOGUEIRA SILVA

LAURA NOGUEIRA SILVA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

36

37

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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LAURA NOGUEIRA SILVA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

38

39

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".
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LAURA NOGUEIRA SILVA

IMPROCEDENTE

40

Venho por meio deste requerer a revisão das questões 31 à 40, pois como consta no edital, a matéria
elencada como especifica para o cargo em questão – Fiscal de Tributos e Posturas – é apontada
igualmente em todos os outros cargos de nível médio, porém, nos outros cargos, observa-se a matéria
específica de estudo em questão, tal como legislação pertinente ao cargo entre outras. Podemos
observar que as questões apresentadas na área específica é direcionada somente a área de comandos
e conhecimentos estritos da área da informática, não sendo de conhecimento geral. O cargo de fiscal
de tributos e posturas é para a área de tecnologia de informação? Assim, pede-se revisão para as
questões 31 à 40, por não conter matéria pertinente ao cargo em questão.

No prova a questão 36 pergunta
Quantos pontos perde um infrator que
Comete uma multa gravíssima

LAURO JOSELITO DE MELO

DEFERIDO

36

Respostas
A 8 pontos
B 7 pontos
C 6 pontos
D 5 pontos
Marquei resposta B 7 pontos
No gabarito saiu c 6 pontos
E não existe nem um tipo de multas com 6 pontos
Portanto minha resposta está certa

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.
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SEGUE ABAIXO O PROTOCOLO PARA PREPARO DE MEDICAÇÃO
01. Lave as mãos antes e após o preparo e administração de medicamentos;
02. Preparar o medicamento em ambientes com boa iluminação;
03. Evitar distrações (conversas, rádio, celular), diminuindo o risco de erro;
04. Realizar o preparo somente quando tiver certeza do medicamento prescrito, dose e via de
administração;
05. Verificar período de validade, alterações no aspecto e informações do fabricante para preparar o
medicamento, não administrá-lo sem estes cuidados prévios;
06. Observar no preparo do medicamento a dose correta, técnica asséptica e diluição;
07. Ler e conferir o rótulo do medicamento três vezes: ao pegar o frasco, antes de colocá-lo no
recipiente próprio para administração e ao recolocar na prateleira;
08. Verificar a integridade dos invólucros que protegem a seringa e a agulha;
09. Conectar a agulha na seringa com cuidado, evitando contaminar a agulha, o êmbolo, a parte interna
do corpo da seringa e sua ponta;
10. Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool a 70% e no caso de frasco-ampola,
levantar a tampa metálica e desinfetar a borracha;

LÍVIA RAQUEL CUSTÓDIO

DEFERIDO

39

11. Proteger os dedos com o algodão embebido em álcool ao destacar o gargalo da ampola ou retirar a
tampa metálica do frasco-ampola;

Recurso procedente: Por haver mais de
uma alternativas na questão, anula-se
por erro na formulação.

12. Aspirar a solução da ampola para a seringa (no caso do frasco-ampola introduzir o diluente e
homogeneizar o pó com o líquido, sem sacudir);
13. Proteger a agulha com o protetor próprio e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro;
14. As medicações devem ser administradas mediante prescrição médica, mas em casos de
emergência é aceitável fazê-las sob ordem verbal; as medicações usadas devem ser prescritas pelo
médico e checadas pelo profissional de enfermagem que fez as aplicações;
15. Identificar o medicamento preparado com o nome do paciente, número do leito, nome da
medicação, via de administração e horário;
16. Deixar o local de preparo da medicação limpo e em ordem, utilizando álcool a 70% para desinfetar a
bancada;
17. Utilizar bandeja ou carrinho de medicação devidamente limpos e desinfetados com álcool a 70%;
18. Quando da preparação de medicamentos para mais de um paciente, é conveniente organizar a
bandeja, dispondo-os na sequência de administração.
VISTO ACIMA DURANTE O PREPARO DA BANDEJA TEMOS A PRESCRIÇÃO DA MEDICAÇÃO EM
MÃOS, O PACIENTE JÁ PASSOU POR CONSULTA ONDE FORAM ESCLARECIDAS TODAS AS
DUVIDAS PERTINENTES À MEDICAÇÃO, NÃO ESTANDO PRESENTE DURANTE TAL PREPARO.
PORTANTO, ACREDITO QUE HOUVE ERRO NA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO, VISTO QUE A
ÚNICA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS RESPOSTAS É A OPÇÃO B. PEÇO REAVALIAÇÃO
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LUCIANA MARIA DA SILVA SOUZA

LUCIANA MARIA DA SILVA SOUZA

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

12

Para resolver a questão deve-se fazer o MMC dos números 30 e 20, ao fazermos isso encontramos a
fatoração com os números: 2, 2, 3 e 5, com isso o MMC fica 60, portanto 60 minuto, assim, 1 hora.
Poderia enviar a resolução da mesma?

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

18

Ao colocar que uma loja (A), vende 600 peças por mês, e abre-se outra loja (B) após 3 meses, vendeu
800 peças por mês. E pede-se quando a Loja (B) venderá a mesma quantia de peças, após quantos
meses, da loja (A). Gostaria da resolução da questão.

Recurso improcedente:600 reais por
mês -Após 3 meses.600n + 1800 =
800n.600n &ndash; 800n = 1800.-200n = - 1800 (x-1).200n =
1800.n = 1800/2.n = 9 meses.

o Ministério da Saúde e vigilância epidemiológica, estão advertindo desde 2018, sobre possível
epidemia de DENGUE para 2020.
LUCIANA MARIA DA SILVA SOUZA

DEFERIDO

21

não se falou nada ainda sobre FEBRE AMARELA
O GABARITO ESTÁ correto?

LUIZ AUGUSTO DE REZENDE

DEFERIDO

22

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

Observação:Todas as opções estão corretas, principalmente a opção (D) .
A definição física de maior disseminação considera a divisão em quatro continentes: América,
Eurafrásia, Austrália e Antártida.Mas, seguindo-se critérios tanto culturais como políticos, costumam-se
considerar como continentes a Europa, a Ásia, a África, a América, a Antártida e a Oceania
Fonte:https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

Recurso procedente: Por haver
bibliográfias que tratam Antártida como
continente, bem como não considera,
anula-se a questão.
Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019"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".
Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

LUIZ AUGUSTO DE REZENDE

IMPROCEDENTE

39

Observação: o item II diz que a bomba de insulina não esta indicada a pacientes que estiverem com
dificuldades para manter esquemas de multiplas aplicaçoes ao dia ou que , mesmo usando estes
esquemas , ainda nao consigam controle adequado;
Acaso não há uma contradiçao, pois se o paciente está usando estes esquemas corretamente e ainda
não conseguiu um controle adequado, ele nao estaria apto para o uso da bomba de insulina ?

LUIZ AUGUSTO DE REZENDE

DEFERIDO

34

Observaçao : em relacao ao item (b) a duplicidade da palavra supervisionar não poderia induzir ao erro
?
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Segundo o Ministério da Saúde 2009, sabemos que o Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica de
origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção
do metabolismo da glicose e a falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e,
conseqüentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de
forma permanente.
MARCELA SOUZA DA SILVA

DEFERIDO

32
Logo, o Diabetes Mellitus tipo 2 aparece com o decorrer da vida, devido hábitos de alimentação
inadequada, obesidade, sedentarismo, stress entre outros fatores.
Porém, há um nítido erro nas alternativas de escolha. Na alternativa letra "D" o Diabetes Mellitus está
classificado como tipo 2.7.e este tipo de Diabetes Mellitus não existe na literatura. Tornando assim,
todas as alternativas erradas.
Pede-se, portanto, respeitosamente, que esta questão seja anulada.
Segundo o Ministério da Saúde 2009, sabemos que o Diabetes Mellitus é uma síndrome metabólica de
origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer
adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção
do metabolismo da glicose e a falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e,
conseqüentemente, diabetes. Caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de
forma permanente.

MARCELA SOUZA DA SILVA

DEFERIDO

32
Logo, o Diabetes Mellitus tipo 2 aparece com o decorrer da vida, devido hábitos de alimentação
inadequada, obesidade, sedentarismo, stress entre outros fatores.
Porém, há um nítido erro nas alternativas de escolha. Na alternativa letra "D" o Diabetes Mellitus está
classificado como tipo 2.7.e este tipo de Diabetes Mellitus não existe na literatura. Tornando assim,
todas as alternativas erradas.
Pede-se, portanto, respeitosamente, que esta questão seja anulada.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

De acordo com a lei nº 7.498/86, Regulamentação do Exercício Profissional, o enfermeiro exerce todas
as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente:
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
MARCELA SOUZA DA SILVA

DEFERIDO

34

Há um nítido erro na alternativa letra "B", considera certa pelo gabarito, onde a palavra supervisionar
aparece repetidamente, com isso, a resposta se tornou confusa e errada.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

Logo, sugiro, respeitosamente, que essa questão seja anulada.
De acordo com a lei nº 7.498/86, Regulamentação do Exercício Profissional, o enfermeiro exerce todas
as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente:
planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
MARCELA SOUZA DA SILVA

DEFERIDO

34

Há um nítido erro na alternativa letra "B", considerada certa pelo gabarito, onde a palavra supervisionar
aparece repetidamente, com isso, a resposta se tornou confusa e errada.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

Logo, sugiro, respeitosamente, que essa questão seja anulada.
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MARCELO BORBA

MARCELO BORBA

MARCOS AURÉLIO BUENO DE LIRA

DEFERIDO

23

A resposta certa seria questão A,,,,o maior desastre socioambientais aconteceu em Mariana e não em
brumadinho

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".O acidente de
Mariana é o maior dosdesastres
ambientaisenvolvendo barragens do
mundo inteiro. No dia 5 de novembro de
2015, o rompimento da barragem de
Fundão, na unidade industrial de
Germano, provocou uma onda de lama
que devastou os municípios próximos,
sendo o de Bento Rodrigues o mais
atingido. Foram 62 milhões de metros
cúbicos de rejeitos, formados por restos
de minério provenientes de operações
da empresa Samarco, controlada pela
Vale.A lama atingiu a bacia do Rio
Doce, que abastece diversas cidades
de MG, e atingiu cerca de 80
quilômetros do leito d&rsquo;água na
região. Houve alterações significativas
nos padrões de qualidade da água,
causando a mortandade de animais
terrestres e aquáticos. Além disso,
diversas espécies de vegetação foram
atingidas, devido ao assoreamento dos
rios e à contaminação do solo pela alta
quantidade de ferro e uma
concentração de mercúrio, encontrados
a partir de amostras.A Samarco,
responsável pelas atividades de
mineração na região, recebeu diversas
multas do Ibama, totalizando um valor
aproximado de 250 milhões de reais,
além de ser obrigada a arcar com todos
os custos indenizatórios individuais e
coletivos dos moradores dos municípios
atingidos e ainda com a recuperação
ambiental da área impactada que, além
que difícil, possui um tempo imprevisível
de incansável trabalho de órgãos
ambientais.
Fonte:https://etica-ambiental.com.br/des
astres-ambientais-do-brasil/

DEFERIDO

36

A infração gravíssima acarretará ao infrator ,a resposta certa é a B,sete pontos, conforme as leis de
trânsito, não existe infração com 6 pontos como vcs fizeram que seria a questão com resposta na
C,,,,ou seja a questão correta e a B....

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.

IMPROCEDENTE

14

Resultado errado

Recurso improcedente: Grandezas
inversamente proporcionais são: 25X =
40 -X = 40/25 -X = 1,6 DIAS.
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MARCOS AURÉLIO BUENO DE LIRA

MARCOS AURÉLIO BUENO DE LIRA

MARÍLIA GABRIELA PRADO CHAGAS

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE

DEFERIDO

16

37

21

Falta informações na questão quanto ao número de veículos produzidos

Recurso improcedente: Uma função do
2o grau, basta substiutuit o valor de M
por 3.V(m) = 2m2 + 6m.V(3) = 2.32 +
6.3.V(3) = 2.9 + 18.V(3) = 18 + 18.V(3)
= 36 MIL.

Resposta A está errada são 8 octetos

Recurso improcedente: As questões 31
a 40 trata de informática, devidamente
previsto no conteúdo progrmatico Anexo II - "Conceitos básicos do
hardware e periféricos de um
microcomputador. Browsers Internet
Explorer, Firefox e Chrome.
Ferramentas e aplicações de
informática. Ambiente Windows. Linux.
Correio eletrônico. Procedimento para a
realização de cópia de segurança
(backup). Microsoft Office. Conceitos de
organização de arquivos e métodos de
acesso. Conceitos e tecnologias
relacionados à Internet e Intranet.
Segurança Virtual. Malwares. Antivírus.
Firewall. Redação Oficial. Relações
humanas no trabalho. Ética no Serviço
Público".

Juruaia no ano de 1898 chamava-se
SÃO SEBASTIÃO DA BARRA MANSA, sendo
correta a questão de letra "B".

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.
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MARINÊS DA FONSECA PEREIRA

DEFERIDO

27

Bom dia!
Entendo que há equívoco no gabarito da questão 27 em virtude da opção correta ser a D e não a C
como se apresentou.
Segundo o IBGE(https://ibge.gov.br), Minas Gerais é o quarto maior estado em extensão territorial do
país, visto que;
1-Amazonas 1.559.168,117 Km²
2-Pará 1.245.759,305 Km²
3-Mato Grosso 903.206.997 Km²
4-Minas Gerais 586.521.121 Km²
Baseado nessas informações solicito a mudança do gabarito.
Atenciosamente,
Marinês da Fonseca Pereira

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

Ilustríssima banca examinadora;
Solicito respeitosamente, por meio deste recurso, a anulação da questão 32 da prova de
conhecimentos específicos, por provável erro de digitação ou erro de impressão em uma das
alternativas da questão; na ocasião a minha escolha como resposta foi a alternativa “C” e a
divulgada em gabarito alternativa “D”.
A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que representa a doença crônica descrita no
enunciado da questão.

MILLA TORRES ROCHA SILVA

DEFERIDO

32

A alternativa divulgada como correta é a letra "D" Diabetes Mellitus tipo 2.7. Porém os únicos tipos de
diabetes descritos na literatura, e inclusive pela sociedade brasileira de diabetes são: Diabetes tipo 1;
diabetes tipo 2 e diabetes gestacional; não tendo sido encontrado material algum sobre diabetes
mellitus tipo 2.7, o que indica para provável erro de digitação da prova na intenção de redigir "diabetes
mellitus tipo 2"

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

Importante ressaltar que o erro gráfico pode induzir o candidato a marcar erroneamente outra
alternativa, uma vez que, comprovadamente, não existe diabetes tipo 2.7.
Envio arquivo de diretrizes da sociedade brasileira de diabetes 2017-2018 como referência para
embasar a minha argumentação.
Certa da atenção de vocês agradeço e aguardo retorno.

MILLA TORRES ROCHA SILVA

IMPROCEDENTE

14

O enunciado cita um QUADRADO de vertices ABCD e dá as coordenadas de 2 dos vértices, porém é
impossível traçar um quadrado com esses vértices. O que temos é um RETANGULO de base 4 e altura
3.
Isso poderia levar o candidato a achar que estava desenhando o quadrado de forma errada. Poderia
ainda fazer com que ele tentasse desenhar um quadrado rotacionado que passasse pelos vertices
citados. Esse quadrado teria lado 5 e não existe opção para a resposta do tamanho dessa diagonal.

Recurso improcedente: Basta aplicar o
teorema de pitagoras nesse triângulo
formado pelos vértices.
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NÁDIA MARIA DA SILVA

DEFERIDO

27

Venho, através deste, solicitar que revisem a questão 27, pois segundo o IBGE, o estado do Amazonas
apresenta uma extensão territorial de 1.559.168,117 km²; Pará 1.245.759,305 km²; Mato grosso
903.206,997 km²; e Minas Gerais 586.521,121 km², portanto Minas gerais é o QUARTO maior estado
do Brasil.
Disponível em: . Acesso em: 22/01/2020.

A questão correta e a de letra a)
Pois o maior desastre socioambiental ocorreu em 5 de novembro de 2015 em Mariana ..no rompimento
da barragem da samarco
Há 3 anos, rompimento de barragem de Mariana causou maior desastre ambiental do país e matou 19
pessoas
Tragédia de Mariana aconteceu no dia 5 de novembro de 2015.
Por G1, em São Paulo
PABLO MARLLON ROSA DA SILVA

DEFERIDO

23

25/01/2019 13h28 Atualizado há 11 meses
Bento Rodrigues foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão — Foto: Raquel Freitas/G1
Bento Rodrigues foi destruído pelo rompimento da barragem de Fundão — Foto: Raquel Freitas/G1
Há mais de três anos, no dia 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão, da
mineradora Samarco, deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que inundou várias casas no
distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais.
Mais detalhes no site g1.com fonte da tese ..
Mediante isso solicito a nulidade ..da questão..

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/
Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".O acidente de
Mariana é o maior dosdesastres
ambientaisenvolvendo barragens do
mundo inteiro. No dia 5 de novembro de
2015, o rompimento da barragem de
Fundão, na unidade industrial de
Germano, provocou uma onda de lama
que devastou os municípios próximos,
sendo o de Bento Rodrigues o mais
atingido. Foram 62 milhões de metros
cúbicos de rejeitos, formados por restos
de minério provenientes de operações
da empresa Samarco, controlada pela
Vale.A lama atingiu a bacia do Rio
Doce, que abastece diversas cidades
de MG, e atingiu cerca de 80
quilômetros do leito d&rsquo;água na
região. Houve alterações significativas
nos padrões de qualidade da água,
causando a mortandade de animais
terrestres e aquáticos. Além disso,
diversas espécies de vegetação foram
atingidas, devido ao assoreamento dos
rios e à contaminação do solo pela alta
quantidade de ferro e uma
concentração de mercúrio, encontrados
a partir de amostras.A Samarco,
responsável pelas atividades de
mineração na região, recebeu diversas
multas do Ibama, totalizando um valor
aproximado de 250 milhões de reais,
além de ser obrigada a arcar com todos
os custos indenizatórios individuais e
coletivos dos moradores dos municípios
atingidos e ainda com a recuperação
ambiental da área impactada que, além
que difícil, possui um tempo imprevisível
de incansável trabalho de órgãos
ambientais.
Fonte:https://etica-ambiental.com.br/des
astres-ambientais-do-brasil/
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PATRÍCIA ELAINE DIAS

DEFERIDO

27

De acordo com o gabarito da prova objetiva a questão aponta o Estado de Minas Gerais como o
terceiro maior estado brasileiro em extensão territorial. Segundo informações retiradas do site do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o gabarito está incorreto, posicionando o estado mineiro
em quarto lugar em extensão territorial.
Amazonas - 1.559.168,117 Km2
Pará - 1.245.759,305 Km2
Mato Grosso - 903.206,997 Km2
Minas Gerais - 586.521,121 Km2
Bahia - 564.722,611 Km 2
Fonte:
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados.html?

PATRÍCIA ELAINE DIAS

PATRÍCIA ELAINE DIAS

PAULA FRANCINI RIBOLI

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "D".Oquarto maior
estado brasileiroé localizado na região
sudestee conta com uma área de cerca
de 586 milhões de km², e
aproximadamente 2,5 mil km² de área
urbana, sendo a densidade
populacional em torno de 33 habitantes
por km². O estado em sua totalidade
corresponde a 6,89% do território
brasileiro.
Fonte:https://escolaeducacao.com.br/m
aiores-estados-do-brasil/

32

De acordo com o Dicionário Online de Português a palavra voga remete ao significado de "moda",
mania temporária etc. Significado de Voga
substantivo feminino
Mania passageira; animação momentânea que está em destaque no momento presente; mania: a
música eletrônica está em voga agora.
[Por Extensão] Ritmo demonstrado ou contido em quaisquer ações.
[Marinha] Movimento ritmado das remadas.
Ação ou efeito de vogar, de divulgar, de estar na moda.
Podemos considerar a alternativa "a" como incorreta também, dando dois gabaritos à questão: "a" e "d",
pois entendemos que os projetos didáticos não devem ser adotados somente porque estão na moda,
mas sim porque eles trabalham a interdisciplinaridade, a autonomia dos alunos, valoriza a diversidade
de saberes, promove o uso de diferentes linguagens inclusive o uso das tecnologias, conforme
indicado nas 10 Competências Gerais da BNCC.

Recurso procedente: Questão anulada
por erro na formulação.

IMPROCEDENTE

38

Nessa questão temos uma citação de Vasconcellos (1997). De acordo com o Conteúdo Programático
não foi indicado nenhum autor específico para estudo, ou seja, os temas foram apresentados de
maneira ampla, dificultando a preparação dos candidatos para a prova.
&#8594;ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – I: Teoria e
Prática da Educação - Conhecimentos
Político Pedagógico - Função social e política da escola: perspectiva crítica e perspectiva neoliberal;
gestão democrática e
autonomia na organização do trabalho escolar; colegiados escolares; projetos político-pedagógicos. A
educação básica no
Brasil: acesso; permanência; inclusão e fracasso escolar. A organização da educação básica: LDB Lei
Federal no 9394/96;
princípios e fins da educação nacional; diretrizes curriculares para o ensino fundamental e para a
educação Infantil;
parâmetros curriculares nacionais. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB. Conhecimentos da Prática de Ensino: processos e conteúdos do
ensino e da
aprendizagem; conhecimento na escola; a organização do tempo e do espaço e a avaliação escolar;
projetos de trabalho e
a interdisciplinaridade; cotidiano escolar: relações de poder na escola; currículo e cultura; tendências
pedagógicas na
prática escolar.

Recurso improcedente: O item6.2 do
Edital Normativo nº 001/2019, menciona
"O ANEXO II - CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO DAS PROVAS
ESCRITAS E OBJETIVAS, integrante
deste Edital contempla apenas o
Conteúdo Programático, o qual poderá
ser buscado em qualquer bibliografia
sobre o assunto solicitado". Portanto a
questão está de acordo com o Edital
Normativo.

DEFERIDO

32

A questão está com erro de digitação na resposta.
Letra D) DM 2.7, que no caso é a resposta correta.
Com esse erro de digitação a resposta ficou confusa.
Me sinto lesada se não for avaliada essa questão.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

DEFERIDO
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PAULA FRANCINI RIBOLI

DEFERIDO

34

A resposta da letra B está com um erro de digitação, repete a palavra supervisionar duas vezes.
Deixando a reposta bastante confusa, uma vez que se trata da reposta correta. Aguardo avaliação
dessa questão.

Recurso procedente: Por erro de
digitação anula-se a questão.

PRISCILA TATIANA SILVEIRA

DEFERIDO

1

onde a resposta correta seria letra A,no gabarito esta letra C.

Recurso procedente, altera-se o
gabarito para a alternativa "A".

Onde a resposta seria C , no gabarito ta letra B.

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

PRISCILA TATIANA SILVEIRA

SERGIO JOSÉ MARQUES

SILVANIA APARECIDA MATIAS

VAGNER ROBERTO SANTOS SILVA

DEFERIDO

21

DEFERIDO

36

Pesquisei na internet uma infração gravíssima acarretará ao infrator 7 pontos na carteira e não 6 pontos
como está no gabarito de vocês infrações de 6 pontos não existe ve oque vocês podem fazer por nós
muito obrigado e boa tarde

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.

IMPROCEDENTE

37

A palavra compressão foi redigida errada.

Recurso improcedente: O fato de haver
erro na digitação na alternativa "C" não
interfere na resolução da questão.

12

QUESTÃO DAS FONTES LUMINOSAS
O CORRETO É FAZER MMC DOS SEGUNDOS QUE CADA LUMINOSA PISCA
EX: A - PISCA 30X A CADA 60 SEGUNTOS, ENTÃO A CADA 2 SEGUNTOS 1 PISCA.
B - PISCA 20X A CADA 60 SEGUNDOS, ENTÃO A CADA 3 SEGUNDOS 1 PISCA.
MMC DE 2,3=6
A RESPOSTA CORRETA SERIA 6
NÃO TEM ESTA RESPOSTA.

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

IMPROCEDENTE

O servidor não deve evitar se sentir superior?

VANESSA PAULA PIZZA LINO

IMPROCEDENTE

40

Acredito que há um erro no gabarito ou na formulação da pergunta, uma vez que o correto seria o
candidato não evitar ajudar os colegas, num sentimento de cooperação e crescimento mútuo para a
entidade ou órgão em que trabalha.
Sendo que a opção dada como certa é exatamente contrária a esse modelo de cooperação.

Recurso improcedente: No enunciado
da questão "NÂO, seria não pode ser
uma atitude. O servidor não pode-se
sentir superior aos demais no ambiente
do trabalho. Mantém-se o Gabarito já
divulgado.
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WELITON LUIS FILHO

WELITON LUIS FILHO

DEFERIDO

IMPROCEDENTE

23

30

O maior desastre socioambiental da história do Brasil aconteceu em Mariana.
O maior desastre socioambiental com vítimas fatal ,que foi em Brumadinho

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "A".O acidente de
Mariana é o maior dosdesastres
ambientaisenvolvendo barragens do
mundo inteiro. No dia 5 de novembro de
2015, o rompimento da barragem de
Fundão, na unidade industrial de
Germano, provocou uma onda de lama
que devastou os municípios próximos,
sendo o de Bento Rodrigues o mais
atingido. Foram 62 milhões de metros
cúbicos de rejeitos, formados por restos
de minério provenientes de operações
da empresa Samarco, controlada pela
Vale.A lama atingiu a bacia do Rio
Doce, que abastece diversas cidades
de MG, e atingiu cerca de 80
quilômetros do leito d&rsquo;água na
região. Houve alterações significativas
nos padrões de qualidade da água,
causando a mortandade de animais
terrestres e aquáticos. Além disso,
diversas espécies de vegetação foram
atingidas, devido ao assoreamento dos
rios e à contaminação do solo pela alta
quantidade de ferro e uma
concentração de mercúrio, encontrados
a partir de amostras.A Samarco,
responsável pelas atividades de
mineração na região, recebeu diversas
multas do Ibama, totalizando um valor
aproximado de 250 milhões de reais,
além de ser obrigada a arcar com todos
os custos indenizatórios individuais e
coletivos dos moradores dos municípios
atingidos e ainda com a recuperação
ambiental da área impactada que, além
que difícil, possui um tempo imprevisível
de incansável trabalho de órgãos
ambientais.
Fonte:https://etica-ambiental.com.br/des
astres-ambientais-do-brasil/

Qual cidade não foi capital de Minas Gerais?
Resposta do gabarito:D ( Mariana)
Mas Mariana foi a primeira capital.
Resposta que eu acredito estar certa seria a resposta:C ( Belo Horizonte) porque ela não foi capital ela
ainda e capital

Recurso improcedente:Minas
Gerais.Vila Rica (1720&ndash;1821)
&mdash; sede da Capitania deMinas
Gerais. Ouro Preto (1821&ndash;1889)
&mdash; sede da província deMinas
Gerais. Ouro Preto (1889&ndash;1897)
&mdash; sede doestado de Minas
Gerais. Belo Horizonte
(1897&ndash;atual) &mdash; sede
doestado de Minas Gerais. Portanto a
única a alternativa a única a não ser
capital do Estado foi Mariana alternativa "D".
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WELITON LUIS FILHO

DEFERIDO

36

A infração gravíssima acarretará ao infrator:
Resposta do gabarito:C (06 pontos)
Resposta correta seria letra:B ( 07 pontos)

Recurso procedente: Gabarito alterado
para a alternativa "B".Penalidades
dasinfraçõesgravíssimas.Ovalorbase da
multa porinfração gravíssima, de acordo
com o artigo 258, I, é R$ 293,47 e
cometê-la implica a soma de7 pontosà
habilitação. O que acontece com
asinfraçõesgravíssimas é que existe um
fator multiplicador.

WILLIANS JOSÉ DOS REIS MAGALHÃES DE OLIVEIRA

DEFERIDO

1

onde a resposta correta seria a letra A, no gabarito está letra C.

Recurso procedente, altera-se o
gabarito para a alternativa "A".

onde a resposta seria letra C, e no gabarito está letra B.

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

WILLIANS JOSÉ DOS REIS MAGALHÃES DE OLIVEIRA

DEFERIDO

21

Fonte A pisca 30 vezes/min ou a cada 2 seg.
Fonte B pisca 20 vezes/min ou a cada 3 seg.
MMC 2,3 = 6 (aos 6 seg seria o PRIMEIRO momento simultâneo em que as luzes piscam).
o exercício quis saber quanto tempo depois deste primeiro piscar simultâneo, as luzes VOLTARÃO a
piscar juntas?
WILSON ROBERTO EVANGELISTA JÚNIOR

IMPROCEDENTE

12
R: será no tempo 12 seg.

Recurso improcedente: O MDC de 20 e
30 equivale a10. Matém-se o gabarito já
divulgado.

do primeiro momento até o segundo momento, ou seja do segundo 6 até o segundo 12 são 5 segundos
até piscar novamente.
porque no segundo 12 já piscam juntas.
a resposta certa seria alternativa B - 5 segundos.
Na questão, a pessoa teria que Chutar 3 questões com 4 alternativas cada.
ou seja ele teria 12 opções de resposta.
e apenas 3 respostas certas.
WILSON ROBERTO EVANGELISTA JÚNIOR

IMPROCEDENTE

19

a razão seria de 3 simplificando por 3 = 1
12
4

Recurso improcedente:Em casa
questão ele tem ¼ de chance, assim:
1/4 +1/4 +1/4 = 3/4.

Resposta correta alternativa B
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RECURSOS
Segundo o site Saúde.gov.br no ano 2020 há 38 casos confirmados de morte de macacos com o vírus
da febre amarela.
segundo o portal de notícia G1 da globo, apenas na primeira quinzena de 2020 foram registradas só no
estado de MG, região sudeste, 670 casos de Dengue.
um número muito mais expressivo que os casos de febre amarela.
sobre o fato de a questão se referir a um alerta do ministério da saúde, a revista exame da editora Abril
publicou o seguinte em 15 jan 2020:
"Onze estados podem ter surto de dengue em 2020 segundo o ministério da saúde".
a matéria cita por nome, dois estados da Região Sudeste.
WILSON ROBERTO EVANGELISTA JÚNIOR

DEFERIDO

21
https://exame.abril.com.br/brasil/onze-estados-podem-ter-surto-de-dengue-em-2020-diz-ministerio-da-s
aude/;
Embora as duas doenças sejam motivos de alerta pelo MS, o problema maior e mais expressivo na
região Sul e sudeste é a Dengue.
Resposta correta: C

Recurso procedente: Causa. Afebre
amarelaé causada por um vírus, do
gênero flavivírus,transmitido por
mosquitospertencentes às espécies
Aedes (principalmente Aedes aegypti,
responsável também por transmitir a
Zika, a dengue e a chikungunya) e
Haemogogus. OmosquitoAedes aegypti
é o vetor de diversasdoençascausadas
por vírus, comodengue, zika,
chikungunya e febre amarela. Ao picar
uma pessoa doente, omosquitoé
infectado e pode transmitir adoençaa
uma pessoa sadia. Anula-se a questão
por erro na formulação da questão, por
haver duas alternativas a ser indicada.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-50386894
Segundo o site da BBC apresenta.
As características mencionadas na questão como estopim para as manifestações, se assemelham
muito ao ocorrido no Chile e não na Bolívia.
Segue na íntegra:

WILSON ROBERTO EVANGELISTA JÚNIOR

DEFERIDO

25

"É certo que, tanto em um caso, como no outro, há elementos muito particulares que explicam a crise
enfrentada pelos países.
No caso boliviano, ignorando um referendo popular que o vedava de concorrer a um quarto mandato,
Evo não apenas saiu candidato, como se sagrou vencedor em primeiro turno - em eleições que a
Organização dos Estados Americanos (OEA) afirma terem sido fraudadas e que estão agora anuladas.
No caso chileno, apesar das manifestações populares terem tido como ponto de ignição o anúncio de
um aumento do preço das passagens de metrô, foi a baixa rede de proteção social pública, que tem
levado aposentados à miséria, que forneceu o combustível ao levante social."

Recurso procedente, Gabarito alterado
para a alternativa "C".O Equador
assinou um acordo de ajuste fiscal com
o FMI para melhorar as finanças
públicas. Pelos termos, no começo de
outubro, o governo de Lenín Moreno
eliminaria um programa de subsídios a
combustíveis fósseis.
Fonte:https://g1.globo.com/mundo/notici
a/2019/12/26/queda-de-presidente-recu
os-de-medidas-constituinte-veja-resulta
dos-dos-protestos-na-america-do-sul-e
m-2019.ghtml

Resposta certa portanto segundo a matéria, seria alternativa A- Chile
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RECURSOS
Venho através deste solicitar o analise das seguintes questões:
35-O enunciado solicita a alternativa errada, mas traz duas opções com dois sentido errado.
36-A questão define a formação continuada, mas não apresenta alternativa correta, tendo a visão de
que a educação não se faz através de técnicas.
39-A questão sobre o conceito de avaliação, não apresentou
alternativa coerente,pois todos alunos devem ser avaliados,
ZÉLIA MÁRCIA PENHA ALVES

IMPROCEDENTE

35

O edital esta muito amplo e sem bibliografia para facilitar as divergências de ideias, diante das diversas
concepções de educação.

Antecipadamente meus agradecimentos
Zélia Márcia Penha Alves
21/01/2020

Recurso improcedente: O candidato
não menciona em seu recurso qual o
erro na questão, o que impossibilita a
análise, conforme previsto no item8.6
do Edital de Concurso nº 001/2019"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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