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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE INGLÊS

Código do recurso: 1130 | Solicitado em: 08/05/2019 -23:54

Recurso:
A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 6 NAO FECHA O O GABARITO PROVISÓRIO - VER ANEXO
A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 11 NÃO FECHA COM O GABARITO PROVISÓRIO - VER ANEXO
Anexo(s):

Data do envio

Adilio marema.pdf

08/05/2019 23:54

Questão 11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE INGLÊS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:59

Prezado Candidato,
Vejamos o que diz o item 9.1.2. "e" do edital:
"e) Para cada questão deverá ser enviado um recurso."
Assim se torna impossível responder a cada recurso, pois, quando o candidato não lê o Edital e faz seus recursos de forma errada
fica inviável a resposta.
Iremos responder apenas o recurso da questão 11, pois da questão 6 ja foi respondido em outro recurso.
O Art. 3º cita quais são os princípios, os quais baseiam o ensino. Logo após o artigo, são listados os XIII incisos, que são os
princípios que pautam o ensino no Brasil. Dito isso, constata-se que são 13 os princípios base do ensino no Brasil, portanto,
mantém-se o gabarito como D.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE INGLÊS

Código do recurso: 1133 | Solicitado em: 09/05/2019 -13:00

Recurso:
a
b
c
d
A QUESTÃO INCORRETA E A LETRA B
ANALISE
PENSAR O USO DA PARTÍCULA "SE" ANTES DO VERBO
Quanto às regras de colocação do pronome, faz-se o seguinte raciocínio: a) O estudo para a colocação do pronome oblíquo átono
centra-se no verbo, que é a base de sustentação sonora para a melhor localização do pronome, que não tem autonomia sonora);
b) Se o pronome vem antes do verbo, há a próclise ("Ele se despediu"); c) Se o pronome vem no meio do verbo, há mesóclise
("Ele despedir-se-ia"); d) Se o pronome vem depois do verbo, há ênclise ("Ele despediu-se"); e) Se, como no caso, não há palavra
atrativa antes do verbo, pode-se usar o pronome, facultativamente, em próclise ou em ênclise.
C. GERAIS SUPERIOR - PROFESSOR DE INGLÊS

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -12:05

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que a alternativa incorreta e a letra B. De fato, a alternativa B é a resposta da questão e
foi divulgado no gabarito preliminar.
QUESTÃO Nº 04
Assinale a frase em que há erro de concordância verbal.
1.
2.
3.
4.

A) Uma série de irregularidades aconteceu com relação ao meio ambiente.
B) Aqui se comete equívocos nas relações comerciais.
C) Menos de dois países cumpriram as determinações ambientais.
D) Oitenta por cento da imprensa mostraram os mesmos dados.

Resposta=B
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO(A)

Código do recurso: 1128 | Solicitado em: 07/05/2019 -07:50

Recurso:
Na questão 5 solicita-se que calculamos a média e verificamos se a candidata foi aprovada ou não no concurso.
Para calcular a média deve-se somar os valores e dividir pela quantidade destes, ou seja, 4+6+7+8=25, 25 dividido por 4
(quantidade de elementos)= 6,25.
Então a resposta correta seria a alternativa A e não a D, pois a média da candidata é de 6,2 e não foi aprovada no concurso.
C. GERAIS SUPERIOR - ENFERMEIRO

Questão 5

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -11:43

A candidata em seu recurso utiliza a média aritmética normal para responder a questão, o que está errado. A questão utiliza a
palavra “peso” em sua situação-problema, logo, deverá ser utilizado a média aritmética ponderada para resolver a questão. Logo,
a resposta, se a mesma fizer os cálculos, será a letra D. O gabarito está correto.
Decisão: Manter o gabarito.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO(A)

Código do recurso: 1129 | Solicitado em: 08/05/2019 -19:40

Recurso:
O plano A de tratamento é destinado a usuários com diarreia sem desidratação. Assim, a alternativa B está incorreta, pois afirma
que o plano A é destinado a pacientes com sinais leves de desidratação.
As diarreias são classificadas segundo a duração dos sintomas: a diarreia aguda tem duração menor que 14 dias; a diarreia
persistente tem duração maior ou igual a 14 dias; a diarreia crônica tem duração maior que 30 dias. Assim a alternativa C também
está incorreta, pois afirma que as diarreias são autolimitadas com duração de até 14 dias, mas não especifica que é aguda.
Portanto existem duas alternativas incorretas. Solicito anulação da questão.
Referência bibliográfica:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda
espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf
Anexo(s):

Data do envio

scaner.pdf

08/05/2019 19:45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -12:02

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração da questão sob a alegação de que a alternativa C também encontra-se incorreta.
Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que o tema da questão era doenças diarreicas de modo geral. Face
ao exposto, recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Código do recurso: 1131 | Solicitado em: 09/05/2019 -11:21

Recurso:
nesta questão o exemplo mostrado se mostra em metros, 4x4 metros, porém as opções de respostas estão em centímetros
quadrados, como assim? além de que 4x4 metros o resultado em centímetros daria 16.000 cm², que foi oque respondi mas no
gabarito esta errado falando que o resultado seria 160.000 cm² solicito com urgência que seja revista esta questão e corrigida pois
estou aguardando. obrigado.
Anexo(s):

Data do envio

CORRIGINDO O RESULTADO DARIA 1600 CM.docx

09/05/2019 11:26

Questão 6

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/05/2019 -16:02

Prezada candidata:
Apesar de seu recurso estar em desacordo com o edital, mesmo assim iremos respondê-la.
A questão se refere uma figura de 4x4 metros = 16m².
1m² (um metro quadrado) = 100 x 100cm (cem vezes cem centímetros) = 10.000cm² (dez mil centímetros quadrados).
16m² (dezesseis metros quadrados) = 160.000cm² (cento e sessenta mil centímetros quadrados).
A QUESTÃO É MATEMÁTICA PURA.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO(A)

Código do recurso: 1134 | Solicitado em: 09/05/2019 -15:58

Recurso:
Em anexo
Anexo(s):

Data do envio

1 001.pdf

09/05/2019 15:58

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -12:02

JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso contra a questão sob a alegação que a alternativa C encontra-se correta. A
alegação da candidata é verdadeira, já que o enunciado da questão solicita que seja apontada a alternativa correta em relação ao
câncer de mama, e a alternativa C é o gabarito da questão. Em relação à alternativa B, a mesma encontra-se incorreta pois a
nuliparidade não é fator de risco para o desenvolvimento da doença, e sim a multiparidade. Face ao exposto, considerando que a
alternativa C é a única correta, e portanto gabarito da questão, recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE MAREMA
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: VIGIA

Código do recurso: 1132 | Solicitado em: 09/05/2019 -11:32

Recurso:
EM CASO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DE LIVRO DE OCORRÊNCIA: O CORRETO NÃO SERIA PULAR A FOLHA E
PREENCHER CORRETAMENTE NA PRÓXIMA PAGINA???? A UMA DUVIDA MUITO GRANDE EM RELAÇÃO A ESTA
QUESTÃO. SOLICITO QUE SEJA VERIFICADA COM URGÊNCIA.

Questão 16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - VIGIA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/06/2019 -12:03

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação do link abaixo, segue justificativa para o gabarito da questão:
Erros na escrita
Em caso de erro no preenchimento do livro de ocorrência, deverá ser empregada a expressão retificativa “digo ou leiase”, como nos exemplos abaixo:
Exemplo – O uso do digo:
“A sala 23 deve permanecer aberta , digo, a sala 24.”
Exemplo – do uso do leia-se:
“Ressalva: onde se lê sala 23, leia-se sala 24.”
Quando se constatar erro ou omissão depois do encerramento do livro, usa-se a expressão “em tempo” logo abaixo do
encerramento do livro:
Exemplo: “Em tempo: Na linha vinte, página vinte e dois, onde se lê março, leia-se abril”.
Regras Gerais
O livro de ocorrência deve ser considerado um documento sigiloso e de acesso restrito as partes interessadas e autorizadas;
O livro de ocorrência deve ser considerado um documento oficial e de valor jurídico, que requer cuidados no seu uso e guarda;
O livro de ocorrência deve ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta;
Não deve haver rasuras, folhas rasgadas, folhas arrancadas, uso de canetas marca texto, manchas ou emendas;
Não deve ser utilizado nenhum tipo de corretivo;
Não deve ser pulado linhas ou folhas;
Não devem ser anotados recados ou fatos particulares dos colaboradores que trabalham no local.
https://gestaodesegurancaprivada.com.br/livro-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/
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