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5060

CESAR DO NASCIMENTO FERREIRA
Cargo: Motorista - Secretaria Municipal de Educação/Sede

Código do recurso: 2905 | Solicitado em: 03/02/2020 -09:03

Recurso:
No enunciado pede quanto restou em sua carteira após pagar a fatura.2/3 de 450 da o valor da sobra na carteira 300,00 se fosse
o valor da fatura seria 150,00 no gabarito está a letra C como alternativa correta. Fazendo a conta , a alternativa correta pelo
enunciado da questão seria o gabarito A

MATEMÁTICA - MOTORISTA

Questão 7 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:03

Recurso improcedente: 1/3 de R$. 450,00, corresponde a 150,00. Como foram gastos 1/3 de R$. 450,00, oiu seja R$. 300,00
sobraram R$. 150,00.
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22660

FABIANO FONSECA DE MIRANDA

Código do recurso: 2910 | Solicitado em: 03/02/2020 -11:45
Cargo: Odontólogo - Secretaria Municipal de Saúde / Estratégia Saúde da Família de Saúde - Vila Garça Branca
Recurso:
No gabarito consta a letra D , onde discordo com o resultado, onde o tratamento expectante é um procedimento terapêutico
preparatório, de remoção de tecido cariado com exposição pulpar, MONDELLI , 1976 , e não o tratamento de apenas
acompanhamento do paciente, como pede a questão , sendo a alternativa C , ou seja , sintomático ou paliativo

Questão 20
(Prova 1)

ESPECÍFICA - ODONTÓLOGO

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:16

Úlcera traumática: Definição: São lesões agudas ou crônicas que acometem a mucosa oral com frequência e são derivadas de
danos mecânicos ocasionados por alimentos ou objetos cortantes, mordidas acidentais, escovação com excesso de força, entre
outras causas. Aspecto clínico: Podem ocorrer em língua, lábios, mucosa jugal, gengiva, palato e fundo de sulco vestibular.
Geralmente são lesões individuais com área eritematosa que circunda uma membrana removível, central, amarela,
fibrinopurulenta. A lesão pode desenvolver um halo esbranquiçado hiperceratótico, adjacente à área de ulceração.
Fonte: https://www5.unioeste.br/portalunioeste/images/estomatologia/lesoesfundamentais/pibe/3Ulcera-ouUlcera%C3%A7%C3%A3o/5Ulceratraumatica.pdf
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22620

GABRIEL FHELIPE JORCELINO DOMINGOS
Cargo: Agente de Vigilância - Administração Geral

Código do recurso: 2909 | Solicitado em: 03/02/2020 -10:45

Recurso:
Inscrição número:0022620
Uma questão do processo selerivo, onde relata a seguinte questão:
Agente de vigilância
[Questao 06] Uma embalagem de suco orienta para preparação a diluição em 7 medidas de água. Se for utilizada como medida
um copo de 200 ML, todo o volume de suco preparado deve ser armazenado em uma jarra com capacidade de;
A) 2 litros
B)1 litro
C)1,5 litros
D)0,5 litros
Segundo a matemática, e também com a lógica de cálculo simples, multiplicado as 200 ML x 7 medidas de água equivalentes as
200 ML, teremos 1,4 litros, e marquei a alternativa C)1,5 litros, que no caso seria a correta, todavia foi subscrito no gabarito
como certa a resposta A)2 Litros, porem pela lógica a alternativa correta é a Letra C)1,5 litros porquê pode sim ser
amarmazenado os 1,4 litros de liquido dentro do recipiente de 1,5 litros, fico aguardando esclatecimento sobre a alternativa.
Porque Estou detalhando o recurso: A questão induz ao erro devido a lógica mostrar as 2 alternativas corretas, e eu como
cidadão, vejo que essa questão pode prejudicar muitos cadidatos.
Anexo(s):

Data do envio

20200203_094158.jpg

03/02/2020 10:45

MATEMÁTICA - AGENTE DE VIGILÂNCIA

Questão 6 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:00

Recurso improcedente: É 1 copo concentrado com 7 de água no total 8 copos se cada um tem 200ml então o total de ml é
1.600ml, sendo assim devemos usar uma jarra com 2 litros.
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5600

IZADORA ESTEPHANI BATISTA FERREIRA ARAUJO
Cargo: Monitor - Secretaria Municipal de Educação/Sede

Código do recurso: 2908 | Solicitado em: 03/02/2020 -09:19

Recurso:
Essa questão além de possuir mais de uma alternativa consideravelmente correta, ainda não consta como uma atividade do
auxiliar de educação. A entrada no ambiente de preparo dos alimentos é de única responsabilidade das contínuas.

ESPECÍFICA - MONITOR

Questão 17
(Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:11

Recurso procedente: O conteúdo da questão não encontra-se previsto no Edital de Processo Seletivo nº 001/2020 - Anexo II.
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5600

IZADORA ESTEPHANI BATISTA FERREIRA ARAUJO
Cargo: Monitor - Secretaria Municipal de Educação/Sede

Código do recurso: 2907 | Solicitado em: 03/02/2020 -09:17

Recurso:
Essa questão precisa ser analisada novamente pois, segundo as regras gramaticais, essas nomenclaturas das alternativas não
subdividem as preposições e sim os advérbios.

PORTUGUÊS - MONITOR

Questão 5 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:07

Recurso improcedente: O candidato não fundamentou seu recurso o impossibilita a analise, conforme previsto nos itens 8.6 e
8.61 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020. "8.6. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações
circunstanciadas, conforme supra referenciado. 8.6.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido".
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JERMANIO SIMÃO DE JESUS

170

Código do recurso: 2911 | Solicitado em: 03/02/2020 -15:04
Cargo: Professor de História - Secretaria Municipal de Educação/Sede
Recurso:
boa tarde!
como que elaboram uma prova para professor de História com apenas 3 questões que efetivamente fazem parte da disciplina?
nada contra as outras questões, mas LDB não é específica de História, acredito que muita gente saiu prejudicado por isso!
as questões de 11 a 16, são de conhecimentos gerais, jamais especifica!

ESPECÍFICA - PROFESSOR DE HISTÓRIA

Questão 11
(Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:13

Recurso improcedente: O conteúdo da questão encontra-se previsto no Edital de Processo Seletivo nº 001/2020 - Anexo II.
"_ESPECÍFICA PARA O CARGO DE PROFESSOR DE HISTÓRIA: Aspectos metodológicos do ensino da história. A história
como conhecimento humano. Formação do espaço social brasileiro a apropriação da terra, a apropriação da América pelos
Europeus, formação da sociedade brasileira, a organização administrativa, a organização econômica e as formas de trabalho, a
sociedade colonial, expansão territorial e das descobertas das minas, influência das ideologias literais na história do Brasil e
movimentos político-sociais no Final do Sec. XVIII, transformações ocorridas na Europa no início do Séc. XIX e a vinda da Corte
portuguesa para o Brasil. Formação do espaço social brasileiro independente: a colonização da América - sistemas coloniais e
mercantilismo, movimentos da independência, a organização do Estado Brasileiro, movimentos populares e agitações políticosociais nas províncias, mudanças no panorama mundial e transformações sócioeconômicas no Brasil. O Brasil no século XX, a
Segunda república e a crise mundial, uma experiência democrática no Brasil - Deposição de Vargas e a era JK, o golpe de 1964
e a abertura democrática. O Estado nacional brasileiro na América Latina. O Estado brasileiro atual, os Estados Nacionais na
América Latina (semelhanças e diferenças), a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas. A
modernização dos Estados Republicanos na América Latina - Brasil, Argentina, México, Paraguai, Uruguai e Chile, a crise dos
Estados republicanos na América Latina e suas manifestações. As novas relações econômicas e políticas - a Globalização e o
Mercosul, as manifestações culturais na América Latina - ontem e hoje. A construção do Brasil contemporâneo na ordem
internacional: transição do Feudalismo para o Capitalismo, potências européias e a disputa pelas regiões produtoras de matéria
prima, consolidação do Capitalismo monopolista nos EUA e a crise mundial do liberalismo, os conflitos entre as grandes
potências e a Consolidação do Capitalismo monopolista no Brasil, governos militares na América e o processo de
redemocratização desenvolvimento brasileiro na atualidade, o Brasil no contexto do mundo atual. Conhecimentos Pedagógicos:
Fundamentos da Educação; Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas. Relações socioeconômicas e político
culturais da educação. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania. A função social da escola; Inclusão educacional
e respeito à diversidade. Didática e organização do ensino. Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da
aprendizagem. Novas tecnologias da informação e comunicação e sua contribuição com a prática pedagógica. Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96 atualizada (princípios, fins e organização da Educação Nacional, níveis e
modalidades de Educação e Ensino). As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Diretrizes para Educação Especial. Base Nacional Curricular Comum. Concepção de planejamento, elaboração,
operacionalização e avaliação. Gestão democrática na escola. Organização curricular. A construção do conhecimento. Processo
ensino aprendizagem (papel do educador, do educando, da sociedade). Educação inclusiva. A importância da educação como
processo de mudança. Trabalho com projetos. A construção do conhecimento e a relação ensino-aprendizagem. Utilização das
novas tecnologias educativas na educação. Didática. Relação professor-aluno no processo ensino aprendizagem. A indisciplina
e o processo educativo. Ética profissional. Projeto Político Pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do
ensino. Lei no 8069-1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 9.394/96: Diretrizes e Bases da Educação
Nacional".
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8350

STEFANY ALVES WANDERLEY
Cargo: Monitor - Secretaria Municipal de Educação/Sede

Código do recurso: 2904 | Solicitado em: 03/02/2020 -08:42

Recurso:
A questão pede para se calcular a area que um espelho de 50cm de diâmetro ocupará ao ser fixado em uma parede,
considerando pi=3. Temos
A(área)=pi.r(raio ao quadrado)
A=3.50.(50)
A=3. 2500
A=7.500
A resposta correta seria alternativa B e não A como diz o gabarito.
Obs.: a fórmula está mal escrita pois o celular não possui os símbolos necessários.
Desde já agradeço.

MATEMÁTICA - MONITOR

Questão 8 (Prova
1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:05

Recurso improcedente: Está correta pois a área de um círculo é calculada através da formula: A = π.R2/ A = 3.252/ A = 3.625/ A
= 1,875 cm2
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8350

STEFANY ALVES WANDERLEY
Cargo: Monitor - Secretaria Municipal de Educação/Sede

Código do recurso: 2906 | Solicitado em: 03/02/2020 -09:08

Recurso:
Uma revisão literária do RCNEI (Referências curriculares nacionais para educação infantil) sugere que a questão aqui reclamada
possui duas alternativas corretas, alternativa segundo o gabarito é so uma parte do texto, a outra parte a ser considerada está
na alternativa A.
Segue anexo com o texto grifando ambas as respostas.
Desde já agradeço.
Anexo(s):

Data do envio

20200203_075958.jpg

03/02/2020 09:08

ESPECÍFICA - MONITOR

Questão 15
(Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 04/02/2020 -22:08

Recurso improcedente: O candidato não fundamentou seu recurso o impossibilita a analise, conforme previsto nos itens 8.6 e
8.61 do Edital de Processo Seletivo nº 001/2020. "8.6. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em
que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações
circunstanciadas, conforme supra referenciado. 8.6.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido".
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