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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -18:47

Quero pedir a anulação da questão pois o conteúdo pedido no edital não corresponde ao conteúdo da questão, uma vez que no
edital consta... Outros aplicativos DO PACOTE OFFICE, dando a entender que seriam cobrados os programas básicos do
mesmo e não de versões específicas do pacote. levando em consideração que existem inúmeras versões do pacote office e em
várias delas o ms acess faz parte do pacote e ainda, considerando que sou a única inscrita para a vaga e portanto a única
implicada na anulação da questão peço que avaliem e anulem por favor.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Questão 31_1.pdf

26/12/2018 19:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROFESSOR INFORMÁTICA - PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Questão 31

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:18

Considerando o Microsoft Office 2010 Standard. Assinale a alternativa que não corresponde a um aplicativo incluso no pacote
Office.
1.
2.
3.
4.
5.

A)Access
B)OneNote
C)Outlook
D)PowerPoint
E)Publisher

Parecer: INDEFERIDO
O conhecimento exigido para resolução da questão não ultrapassa ao exigido no edital do Concurso. Portanto permanece
inalterado o gabarito oficial.
Conteúdo: Conhecimentos sobre formas pedagógicas do ensinamento e da operacionalização de atividades relacionadas ao
ensino de informática. Conceitos Básicos de Sistemas de Informações: Computadores: organização e arquitetura de
computadores, componentes de um computador (hardware e software). Redatores e processadores de texto (especialmente o
Word), planilhas (especialmente Excel), PowerPoint; outros aplicativos do pacote Microsoft Office; internet e aplicativos de
comunicação; redatores processadores de texto e outros aplicativos do Linux. Conhecimentos relacionados à INTERNET e à
comunicação pela rede mundial de computadores. Conhecimentos básicos inerentes ao respeito e atenção aos colegas de
trabalho, às autoridades, aos munícipes; conhecimentos sobre o relacionamento com os demais servidores públicos municipais,
com autoridades municipais, com os munícipes; conhecimentos acerca das responsabilidades relacionadas com o exercício das
atribuições do cargo; outros conhecimentos para a execução das atividades pertinentes às características e à especificidade do
cargo.
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 24/12/2018 -06:53

Sobre prova de títulos. No edital não consta que não são válidos títulos de professores não habilitados.
Alguns títulos foram validados na prefeitura e entregues no ato da prova de títulos.
LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E
PRÉ ESCOLA

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:14

PREZADO CANDIDATO:
SE O PROFESSOR SE INSCREVER COMO NÃO HABILITADO É PORQUE NÃO POSSUI A TITULAÇÃO EXIGIDA. SÓ
VALERÃO TÍTULOS NA ÁREA ESPECÍFICA. CASO UM CANDIDATO INSCRITO COMO NÃO HABILITADO APRESENTE
TÍTULOS, ESSE DEVERIA SE INSCREVER COMO HABILITADO. COMO PODE UM PROFESSOR HABILITADO E COM
TÍTULO SE INSCREVER COMO NÃO HABILITADO?
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 24/12/2018 -15:27

Recurso:

Solicito que a banca examinadora analise a questão número 18 do cargo de professor de ensino fundamental 1° ao 5° ano, e
professor de educação infantil-creche,
18- No contexto da associação “currículo e avaliação escolar”, em especial aspectos do
“práticas de avaliação das aprendizagens”, leia e analise os itens abaixo:
ITEM I – Por um lado, a escola deve valorizar a capacidade dos estudantes de criar e
expressar sua cultura, por outro, vivendo em um mundo altamente tecnológico e exigente, as
contribuições já sistematizadas das variadas ciências e das artes podem ser ignoradas no
trabalho escolar.
ITEM II – É importante perceber que, mais do que defender uma ou outra corrente teórica, a
busca pela coerência nas ações educativas deve ser o norte do professor.
ITEM III – A cada período, podemos considerar que a escola incorpora determinadas práticas,
rejeita outras, perpetua outras tantas.
Dos itens supra apresentados, pode-se corretamente julgar que:
a) Apenas o item I é falso.
b) Os itens I e III são falsos.
c) Somente o item II é verdadeiro.
d) Os itens II e III são falsos.
e) Os itens I, II e III são verdadeiros.
Nas letras "B" e "C" fica apresentado o item II como correto. Vejam:
b: os itens I e III são falsos.
C: somente o item II é verdadeiro.
PRESSUPONDO QUE AUTOMATICAMENTE SE OS ITENS I E III SÃO FALSOS O ITEM II É VERDADEIRO.
Peço por gentileza a analise e a ANULAÇÃO da questão, para que nenhum candidato seja prejudicado.
Grata

Questão 18

TEMÁTICAS DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:15

PREZADO(A) CANDIDATO(A):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pelal nossa banca.
Parecer: DEFERIDO (anular)
Houve falha na formulação das alternativas da questão, podendo haver duas alternativas que atendem ao enunciado.
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Solicitado em: 24/12/2018 -15:28

Recurso:

Solicito que a banca examinadora analise a questão número 18 do cargo de professor de ensino fundamental 1° ao 5° ano, e
professor de educação infantil-creche,
18- No contexto da associação “currículo e avaliação escolar”, em especial aspectos do
“práticas de avaliação das aprendizagens”, leia e analise os itens abaixo:
ITEM I – Por um lado, a escola deve valorizar a capacidade dos estudantes de criar e
expressar sua cultura, por outro, vivendo em um mundo altamente tecnológico e exigente, as
contribuições já sistematizadas das variadas ciências e das artes podem ser ignoradas no
trabalho escolar.
ITEM II – É importante perceber que, mais do que defender uma ou outra corrente teórica, a
busca pela coerência nas ações educativas deve ser o norte do professor.
ITEM III – A cada período, podemos considerar que a escola incorpora determinadas práticas,
rejeita outras, perpetua outras tantas.
Dos itens supra apresentados, pode-se corretamente julgar que:
a) Apenas o item I é falso.
b) Os itens I e III são falsos.
c) Somente o item II é verdadeiro.
d) Os itens II e III são falsos.
e) Os itens I, II e III são verdadeiros.
Nas letras "B" e "C" fica apresentado o item II como correto. Vejam:
b: os itens I e III são falsos.
C: somente o item II é verdadeiro.
PRESSUPONDO QUE AUTOMATICAMENTE SE OS ITENS I E III SÃO FALSOS O ITEM II É VERDADEIRO.
Peço por gentileza a analise e a ANULAÇÃO da questão, para que nenhum candidato seja prejudicado.
Grata
TEMÁTICAS DA EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ ESCOLA

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:16

PREZADO(A) CANDIDATO(A):
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado pelal nossa banca.
Parecer: DEFERIDO (anular)
Houve falha na formulação das alternativas da questão, podendo haver duas alternativas que atendem ao enunciado.
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:
LÍNGUA PORTUGUESA PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Solicitado em: 25/12/2018 -07:35

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/35/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 25/12/2018 -16:33

Dupla interpretação e extrapolação de ideias.
Anexo(s):

Data do envio

questão 21.pdf

25/12/2018 16:34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROF. ED. FISICA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:17

A questão número 21 solicitou que o candidato analisasse todas as alternativas em busca da verdadeira, no contexto do
enunciado, a saber: relação entre a competição e a cooperação no desenvolvimento de jogos pré-desportivos e esportes. A
alternativa correta é a letra A, pois nela está posto que quando os jogos (esportivos) tradicionais são trabalhados com os alunos
somente no viés da competição, esses últimos não conseguem apresentar comportamentos cooperativos, nem durante a prática
e nem após a prática.
Fonte: LOVISOLO, Hugo Rodolfo; BORGES, Carlos Nazareno Ferreira; MUNIZ, Igor Barbarioli. Competição e cooperação: na
procura do equilíbrio. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 35, n. 1, 2012. Disponível em:
http://www.oldarchive.rbceonline.org.br/index.php/RBCE/article/view/973. Acesso: 14 dez 2018.
Sendo assim, o pedido de recurso está INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA
Processo Seletivo - 009/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 25/12/2018 -16:57

Indeterminação de resposta correta.
Anexo(s):

Data do envio

questão 26.pdf

25/12/2018 17:17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PROF. ED. FISICA - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/01/2019 -18:17

A questão número 26 solicitou que o candidato assinalasse a alternativa que indicava corretamente a compressão realizada
durante a manobra de Heimlich, de acordo com as características da vítima. A resposta correta é a compressão abdominal, letra
A, uma vez que, de acordo com o próprio argumento do candidato, o protocolo completo de tal manobra indica que o punho e o
polegar do socorrista deverão estar posicionados na região superior do abdômen, entre o umbigo e o a caixa torácica.
As compressões intercostais são aplicadas somente quando se tratar de vítimas gestantes e/ou adultos obesos. O protocolo da
manobra de Heimlich não orienta que o socorrista faça compressões torácicas posteriores.
Fonte: FLEGEL, Melinda J. Primeiros Socorros no Esporte: O mais prático guia de primeiros socorros para o exporte. Ed.
Atualizada. São Paulo: Manole, 2002
Sendo assim, o pedido de recurso está INDEFERIDO.
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