31/12/2018

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -08:18

Nenhuma das afirmativas da questão estão corretas.
sendo que, a:
Afirmativa I tem escrito que a constituição Federal de 1998 determina o dever do estado com a educação será efetivado
mediante garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino.
esta está errada porque a Constituição Federal é de 1988 e não 1998.
Afirmativa II- a lei de diretrizes e base n°9394/96, em seu artigo 4°, inciso III, não ratifica a constituição federal.
Esta está errada pois o artigo 4° da LDB não possui inciso.
Afirmativa III-O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, confere apenas o direito do deficiente à saúde e à educação.
Esta está errada pois o deficiente possui garantido todos os direitos não apenas à saúde e à educação.
Afirmativa IV- A Constituição Federal de 1998, não determina a garantia de atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, na rede regular de ensino, e sim, a lei de diretrizes e Bases n° 9394/96.
Também esta incorreta pois a constituição é de 1988 e não 1998.
Sendo assim nenhuma das alternativas a resposta está correta, a questão deve ser anulada.
CONHEC. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR PEDAGOGIA

Questão 9

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:56

Prezada Candidata,
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital o mesmo foi analisado por nossa banca que emitiu o seguinte parecer:
Após análise da questão constatou-se erro na afirmativa I da mesma, onde apresenta a Constituição Federal como sendo do ano
de 1998, e a mesma é do ano de 1988. Portanto a questão não apresenta alternativa como resposta. Fica anulada.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 24/12/2018 -08:44

Recurso contra questão 9 por haver divergência entre duas alternativas.
CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:46

Prezada Candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o Edital, mesmo assim foi analisado por nossa banca e foi indeferido.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 24/12/2018 -08:49

Recurso contra questão 9 por haver divergência entre duas alternativas. Sendo que, a alternativa D também encontra-se
incorreta, levando em consideração que no site do município há dois pontos de informações, um deles refere-se ao ano de 1940,
exatamente como consta na alternativa mencionada, porém, no link onde aparece a apresentação do município, o site fala sobre
o ano 1940, ou seja. Existem dois momentos no site que diz sobre a história do município, e nestes momentos, existem dois
anos distintos, o que faz pensar que a alternativa D também poderia ser considerada incorreta.
Anexo(s):

Data do envio

Digitalização.pdf

24/12/2018 20:39

CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - PSICÓLOGO

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:52

Conforme consta no endereço https://www.marema.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/29194, a alternativa D é correta. A
única incorreta é a alternativa C. Conforme histórico do Município.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -22:12

Na questão número 1 conforme gabarito preliminar a resposta correta seria a alternativa C-Informar, porem o texto utilizado para
interpretação apresenta diversas frases com objetivo de persuadir a população, como nos seguintes trechos:
“Apesar da nossa boa condição, não podemos cruzar os braços, os agentes públicos e a comunidade precisam seguir com os
esforços para mantermos esse status.”
“Nossa condição de território livre da dengue é momentânea. Se não mantivermos todos os cuidados, ainda neste verão,
poderemos ter registros da doença ou do inseto transmissor. Na ação do próximo dia 30, vamos reforçar todos os alertas”,
informa Jaquelini”
Os trechos acima apresentados apontam a necessidade da população continuar se prevenindo para garantir a situação do
município, encaixando se no significado da palavra persuadir que diz: “O conceito de persuasão está intimamente ligado com
crença e convicção, porque persuadir alguém significa fazem com que essa pessoa acredite ou aceite uma determinada ideia.
Além disso, a persuasão também pode convencer alguém a tomar um certo tipo de atitude”
Por isso solicito revisão da alternativa, sendo que o objetivo do texto não é apenas informar como considerado no gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

portugues.pdf

26/12/2018 22:15

CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - FISIOTERAPEUTA

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:54

O enunciado da questão pede para identificar o objetivo principal. Observe que, no primeiro e último parágrafos, o redator cita a
palavra “informação”. Um texto predominantemente persuasivo é marcado pela presença de verbos no imperativo com uso de
vocativo.
Indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -22:17

Na questão número 16 da prova de fisioterapia é solicitado assinalar qual a alternativa incorreta, no gabarito preliminar a
alternativa considerada incorreta foi a C, porém a alternativa B cita os músculos “isquitibiais” assim escrito, tornando a alternativa
incorreta sendo que o nome correto do musculo é isquiotibiais.
Sendo assim, solicito revisão da alternativa correta.
Anexo(s):

Data do envio

isquio.pdf

26/12/2018 22:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:58

O erro ortográfico apresentado na palavra “isquiotibiais” onde faltou a letra “o”, não prejudicou o entendimento da questão, não
tornando a alternativa incorreta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -22:19

Questiono quanto a elaboração da questão número 19, está se torna confusa durante a leitura e interpretação, pois não se pode
falar em cadeia posterior e após citar um musculo isolado, até porque as posturas utilizadas para avaliação de cadeias
musculares na pratica clinica não permitem avaliação de músculos isoladamente, outro apontamento é que o musculo romboide
tem como ação principal adução e rotação do ombro, sendo outros músculos como o trapézio auxiliares na adução da escapula.
Sendo assim solicito revisão quanto a elaboração da questão, sendo esta confusa e com contradições na mesma, ressalto que
não se pode avaliar um musculo isolado quando se fala em avaliação de cadeias musculares.
Anexo(s):

Data do envio

cadeia posterior.pdf

26/12/2018 22:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:59

Após criteriosa análise do enunciado da questão, constatou-se que seu enunciado está claro e não sugere o candidato a erro. A
única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B, conforme indicação de fonte abaixo.
Fonte: Netter – Atlas de Anatomia Humana, 5º Edição.
Recurso indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -10:04

Segue em anexo detalhes do recurso.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Tatiane Boastik questão 14.pdf

26/12/2018 10:04

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:58

Após criteriosa análise do enunciado da questão, constatou-se que seu enunciado está claro e não sugere o candidato a erro.
Os argumentos apresentados pelo candidato são irrelevantes, diante das alternativas apresentadas como resposta para a
questão. A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B.
Recurso indeferido.

http://concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/45/relatorios/inscricoes/recursos/html/
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Processo Seletivo - 001/2018
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Recurso:

Solicitado em: 26/12/2018 -10:05

Detalhes do recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Tatiane Boastik questão 09.pdf

26/12/2018 10:05

CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR - FISIOTERAPEUTA

Questão 9

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 31/12/2018 -15:54

Conforme consta no endereço https://www.marema.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/29194, a alternativa D é correta. A
única incorreta é a alternativa C. Conforme o histórico do município.
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