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Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

20-1.jpg

31/07/2019 11:57

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:02

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito. Requerimento incompleto.
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Anexo(s):

Data do envio

20.jpg
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Questão 20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:12

Justificativa:
A questão número 20 se refere a parte do conteúdo “Noções de Cidadania”, previsto para a prova.
A definição do conceito de cidadania tal qual conhecemos hoje, está ligada ao direito e é estabelecida pela Constituição Federal.
É possível definir cidadania como o conjunto de direitos e deveres civis, sociais e políticos de um povo que habita um
determinado território.
A cidadania, portanto, é um conjunto de normas que devem ser obedecidas pelos cidadãos, os deveres. Em contrapartida, os
cidadãos desfrutam também de direitos civis sociais e políticos.
A definição do conceito de cidadania atual foi formada ao longo dos séculos e garantida através de vários movimentos de luta
pelos direitos de todos os habitantes de um território. A cidadania está diretamente ligada ao contexto social e ao local, ou seja,
ao território no qual o ser social vive.
Fontes:
https://querobolsa.com.br/enem/sociologia/cidadania
http://codigo-de-etica.info/o-que-e-etica.html
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Anexo(s):

Data do envio

18.jpg
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Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:13

Justificativa:
De maneira nenhuma, o alegado pelo candidato, impede ou prejudica o entendimento da questão, para que ele encontre a
resposta correta e demonstre o seu conhecimento do conteúdo.
“Quem possui ou trabalha em uma oficina mecânica sabe do drama que é fazer a sua limpeza. Mantê-la sem uma higiene
adequada pode se tornar um erro para a segurança de quem utiliza o local, além de ser um fator que afasta clientes; ninguém
quer deixar o carro em uma mecânica incapaz de fazer a manutenção de si mesma. O problema é que em uma oficina os
materiais utilizados não são dos mais leves, muito pelo contrário. Graxa e óleo em excesso fazem parte do cotidiano de quem
trabalha nesses locais. E como lidar com isso? Nossa sugestão é o Detergente Desengraxante em Pó para Pisos. Seu
desenvolvimento foi inteiro pensado para as manchas mais pesadas, aquelas mais difíceis de serem tiradas. Para se ter uma
ideia da sua eficiência, 2 kg de pó servem 100 litros de água, ou seja, uma pequena porcentagem do produto pode ser suficiente
para limpar todo o chão. Depois, basta esfregar e remover com água.”
Fonte: http://oceanbra.com/2010/04/30/veja-qual-e-o-melhor-jeito-de-limpar-o-chao-de-uma-oficina-mecanica/
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Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

27.jpg
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:15

Justificativa:
Conforme publicação da UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, link abaixo, embora, sim, a ventoinha faça parte
do sistema de refrigeração de um motor de combustão interna, a afirmação apresentada no enunciado da questão se refere às
aletas, que estão localizadas no cabeçote e nas partes externas dos cilindros com a finalidade de aumentar a superfície de
contato entre o motor e o meio arrefecedor, o ar, e não à ventoinha.
Fonte:
http://www.ufrrj.br/institutos/it/deng/varella/Downloads/IT154_motores_e_tratores/apresenta/sistema%20de%20arrefecimento.pdf
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Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

30.jpg
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:17

Justificativa:
Sugiro o candidato verificar o gabarito novamente, pois o gabarito consta como correta, justamente a alternativa “B”.
De acordo com o material didático do SENAI, do Rio Grande do Sul, link abaixo, as maneiras de aperto do cabeçote devem ser
feitas da seguinte maneira:

Fonte:
https://www.escolatecnicasandrasilva.com.br/pdf/bv_mecanica_automotiva_1387hg.pdf
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Anexo(s):

Data do envio
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:18

Justificativa:
A sigla CA significa Certificado de Aprovação. É um documento, emitido pelo Ministério do Trabalho, estabelecendo o prazo de
validade para comercializar um determinado EPI. Quando falamos em comercialização, estamos falando tanto do fabricante ou
importador, quanto das revendas de EPIs ou distribuidor de EPI. Não é permitido comercializar um EPI com CA vencido.
A validade do CA está condicionada a manutenção do INMETRO, para poder testar a eficiência deste dispositivo, mesmo depois
de emitido o CA. Não existe selo do INMETRO nos EPIs.
O selo não é do INMETRO. O que deve constar em todo EPI é o CA – Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do
Trabalho.
Fontes:
https://www.prometalepis.com.br/blog/o-que-ca-certificado-de-aprovacao/
http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_ctrl_proc_indust/tec_autom_ind/seg_trab/161012_seg_do_trab.pdf
https://consultaca.com/blog/post/5/validade-inmetro-x-validade-do-epica
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1353 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:10

Recurso:
Recurso da questão 14. Argumentação está no arquivo anexado.
Anexo(s):

Data do envio

questao_14_recurso.pdf

31/07/2019 21:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:02

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1354 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:11

Recurso:
Recurso da questão 18. Argumentação está no arquivo anexado.
Anexo(s):

Data do envio

questao_18_recurso.pdf

31/07/2019 21:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:02

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

8/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
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Código do recurso: 1422 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:35

Recurso:
Nesta questão o primeiro item (I) encontra-se verdadeiro, pois segundo o Livro Fisiologia do Exercício, nutrição, energia e
desempenho humano de McArdle, Katch e Katch (sétima edição)2011, p. 116 "Para energia dos alimentos, 1 caloria expressa a
quantidade de calor necessária para elevr 1°C (mais especificamente, de 14,5 para 15,5°C) a temperatura de 1kg (1l) de água".
Bem como o segundo item (II), segundo o Livro Fisiologia do Exercício, nutrição, energia e desempenho humano de McArdle,
Katch e Katch (sétima edição)2011, informa que "a energia, é definida como a capacidade de realizar trabalho, manifesta-se
somente quando ocorre uma mudança" e é uma habilidade como informa o item.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR FÍSICO NASF

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -16:52

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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Código do recurso: 1424 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:54

Recurso:
Nesta questão a alternativa A, encontra correta Segundo (SILVA et al., 2006 apud Caliani, Murata e Rocha, 2008, p.19) "A fadiga
causada pelos mecanismos centrais se relaciona com os
padrões motores, onde ocorrem à falha de geração e transmissão de impulsos.
Já a fadiga periférica ocorre quando há falha na condução do potencial de
ação dentro do músculo" Sendo assim, o surgimento da fadiga limita o desempenho do indivíduo,
e está relacionada a alguns fatores como intensidade do treino, tipo de fibra
muscular recrutada, tipo de atividade, condições atléticas e ambientais e
motivação (ASCENÇÃO et al., 2003)".
Fazendo com que a alternativa correta é a letra D.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR FÍSICO NASF

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -16:52

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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Código do recurso: 1425 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:54

Recurso:
Nesta questão a alternativa A, encontra correta Segundo (SILVA et al., 2006 apud Caliani, Murata e Rocha, 2008, p.19) "A fadiga
causada pelos mecanismos centrais se relaciona com os
padrões motores, onde ocorrem à falha de geração e transmissão de impulsos.
Já a fadiga periférica ocorre quando há falha na condução do potencial de
ação dentro do músculo" Sendo assim, o surgimento da fadiga limita o desempenho do indivíduo,
e está relacionada a alguns fatores como intensidade do treino, tipo de fibra
muscular recrutada, tipo de atividade, condições atléticas e ambientais e
motivação (ASCENÇÃO et al., 2003)".
Fazendo com que a alternativa correta é a letra D.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - EDUCADOR FÍSICO NASF

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -16:52

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PEDAGOGO SOCIAL

Código do recurso: 1209 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:40

Recurso:
Pelo gabarito, a resposta correta seria a letra A, pois segundo a questão, no documento de Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, em se tratando do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, as aquisições centram-se nas
proteções citadas nas alternativas B, C e D.
Porém a alternativa A também compreende a Segurança de Desenvolvimento da Autonomia, perante ao indivíduo(individual),
familiar e social. Esta compreenção se dá analisando os itens constados no documento de Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais, conforme segue:
SEGURANÇA DE DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA:
- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios ético-políticos de defesa
da cidadania e justiça social;
- Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre expressão de opiniões, de
reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços de
estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações comunitárias e outros espaços de
organização social;
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, desenvolvimento da autoestima,
autonomia e sustentabilidade;
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do
universo informacional e cultural;
- Ter reduzido o descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF);
- Ter acesso a documentação civil;
- Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania;
- Ter acesso a informações e encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a programas de
associativismo e cooperativismo.
Neste caso, nenhuma alterativa possui exceção as aquisições concetradas nas seguranças.
Anexo(s):

Data do envio

recurso-questao-30.pdf

01/08/2019 20:33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEDAGOGO SOCIAL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -11:45

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende o enunciado da questão é a letra A.
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI). O enunciado da questão se refere ao PAIF.
FONTE: Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Página 10.
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1285 | Solicitado em: 31/07/2019 -07:40

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso gabarito.doc

31/07/2019 07:40

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:32

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: “Área para medicamentos de controle especial – área destinada à guarda e controle de medicamentos que
exigem cuidados especiais. Em razão da especificidade e custos financeiros envolvidos, esses medicamentos não devem ficar
na área de estocagem geral. Na falta de espaço disponível, podem ser guardados em armários.” Página 61
FONTE: Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização / Ministério da Saúde, Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1219 | Solicitado em: 30/07/2019 -08:41

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da questão n°01 deve ser revisto. Vejamos:
A renomada banca considerou como correta a assertiva "a". Ocorre que o texto em questão não trata-se, predominantemente, de
uma crônica e sim de uma resenha. Esta é uma construção de relações entre as propriedades de um assunto e tem origem
opinativa. Nota-se que o texto é uma resenha, ainda, porque o autor, ao final, encerra com uma opinião crítica sobre o tema,
sendo que o próprio título se constitui um pensamento crítico, evidenciando que se trata de uma resenha. Já a crônica,
predomina-se um tom humorístico e/ou irônico, não presentes no texto em questão.
Assim, a questão número 1 merece ter seu gabarito alterado para letra D.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 1.pdf

30/07/2019 08:41

C. G. SUPERIOR 02 - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:01

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão se refere a Leitura e interpretação escrita, conforme consta do Edital do Concurso.
Conteúdo Programático: LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS: Leitura e interpretação escrita e visual.
Semântica e figuras de linguagem. Fonologia: ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e hiato.
Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto. Regras da nova ortografia. Regência nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de
Pensamento.
A única alternativa que atende ao enunciado que solicita IDEIA CENTRAL do texto, é a letra A. O que pode ser confirmado
através de:
Título: DIREITOS DA MULHER
"Igualdade entre gêneros é um ótimo negócio para empresas", diz ONU.
Parágrafo 1º - “A igualdade de gênero não é apenas uma questão de justiça e de direitos humanos, é importante para o
desenvolvimento econômico e um ótimo negócio para as empresas”, defendeu Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres
Brasil, durante o Fórum dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, em São Paulo, que aconteceu nos dias 29 e 30 de
agosto de 2018.”
Parágrafo 2º - : Igualdade de gênero significa bons negócios.
Parágrafo 8º - “Ele defendia que a igualdade de gênero não era um fim em si, mas um meio para diminuição da violência, o
avanço da economia e o desenvolvimento de todos
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
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Código do recurso: 1220 | Solicitado em: 30/07/2019 -08:43

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da questão n°07 deve ser revisto. Vejamos:
Uma Progressão Aritmética é sequência cuja diferença entre um termo e seu antecedente, a partir do segundo, é uma constante.
Exatamente o que podemos perceber na questão. Observa-se que na figura I tem-se um quadrado, na figura II tem-se 4
quadrados e na figura III tem-se 13 quadrados, se fossemos continuar com esta mesma lógica, a próxima figura teria 22
quadrados, e a subsequente 31. Assim observa-se que a numeração segue uma lógica a partir do segundo termo, sendo
acrescido de 9 em 9, caracterizando uma progressão aritmética.
Já a progressão geométrica é uma sequência onde multiplicando cada termo por uma constante q (denominada razão), obtém-se
o termo. Tal fato não se evidencia na questão.
Desta forma, a resposta correta deve ser alterada para letra B.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 7.pdf

30/07/2019 08:43

C. G. SUPERIOR 02 - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:03

DECISÃO: MANTER O GABARITO.

RESPOSTA:
Fractal é uma fração e a razão de uma Progressão Geométrica é calculada por uma fração. Logo, mantêm-se o
gabarito.
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Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1222 | Solicitado em: 30/07/2019 -08:43

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da questão n° 13 deve ser revisto. Vejamos:
O art. 160 da Constituição da República Federativa do Brasil nos esclarece acerca da proibição da retenção ou restrição à
entrega das transferências das receitas obrigatórias de tributos, não se enquadrando os motivos do enunciado como uma
exceção. Inclusive a Constituição não fala sobre a proibição de repasse aos entes federativos que não estão aplicando o
percentual mínimo na saúde. As exceções trazidas pelo parágrafo único, não se enquadram no previsto no enunciado e, caso se
enquadrasse, é uma faculdade do ente federativo e não uma obrigação como dispõe as assertivas.
Desta forma, a assertiva correta deve ser alterada para letra D.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 13.pdf

30/07/2019 08:43

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:04

As transferências obrigatórias de impostos que estão previstas nos artigos 153, § 5°, 157, 158 e 159 da Constituição Federal
de 1988, só poderão deixar de serem repassadas no caso do artigo 160 da CF, quando o Ente Federativo não estiver aplicando o
percentual exigido na área da saúde, e também, no caso de débitos de um Ente e suas autarquias com outro Ente que irá fazer o
repasse. Vejamos o disposto no artigo 160 da CF: “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego
dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e
acréscimos relativos a impostos. Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de
condicionarem a entrega de recursos: I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; II - ao cumprimento do
disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.”
O artigo 198, § 2, inciso II e III da CF assim estabelecem: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: [...] § 2º A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos
mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: [...] II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da
arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso
II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o
produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea
b e § 3º.”
Portanto, anualmente, cada Ente Federativo deve aplicar o percentual exposto acima na área da saúde, caso contrário pode
haver o condicionamento da entrega das receitas previstas nos artigos 153, § 5°, 157, 158 e 159 da Constituição Federal de
1988, pelo Ente que a recebe.
Assim sendo, a assertiva “C” da questão n° 13 está correta, pois o Estado “A” não fará transferência das receitas
obrigatórias de tributos devidos ao Município “X” pois este apresenta débitos com o Estado “A”. Já a União fará transferência das
receitas obrigatórias de tributos devidos ao Município “X”, mesmo que este apresente débitos com o Estado “A”, tendo em vista
que o débito é com o Estado “A” e não com a União. A União não fará o repasse das receitas obrigatórias tão somente ao Estado
“A”, pois este não está aplicando o percentual mínimo exigido na lei na área da saúde.
Recurso indeferido.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

16/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1223 | Solicitado em: 30/07/2019 -08:44

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da questão n°27 deve ser revisto. Vejamos:
Poder de Polícia é o poder disposto ao agente e dotado de Coercibilidade, autoexecutoriedade e discricionariedade. É o conjunto
de órgãos de fiscaliza, regula e controla as atividades dos particulares em virtude do princípio da supremacia do interesse público
sobre o privado, restringindo atos da vida particular em prol de bem comum. Hery Loper Meirelles narra: “Poder de Policia é a
faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos
individuais, em beneficio da coletividade ou do próprio Estado”. E ainda complementa: “O Poder de Policia (police power), em
seu sentido amplo, compreende um sistema total de regulamentação interna, pelo qual o Estado busca não só preservar a ordem
pública senão também estabelecer para a vida de relações do cidadão àquelas regras de boa conduta e de boa vizinhança que
se supõem necessárias para evitar conflito de direitos e para garantir a cada um o gozo ininterrupto de seu próprio direito, até
onde for razoavelmente compatível com o direito dos demais”.
Desta forma, não há dúvidas de que a alternativa “A” também está correta e em acordo com a doutrina majoritária, devendo a
questão n° 27 ser anulada por contar com duas assertivas corretas.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 27.pdf

30/07/2019 08:44

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:05

De antemão convém esclarecer que a assertiva traz o conceito legal do poder de polícia previsto no artigo 78 do CTN, não
abarcando conceitos doutrinários ou jurisprudências sobre o tema, uma vez que o edital não contempla este mister. Desta forma,
a assertiva “A” está incompleta, por derradeiro, incorreta, haja vista que o artigo 78 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional),
sofreu alteração com a redação dada pelo ato complementar n° 31 de 28 de dezembro de 1966. Antes o citado artigo elencava:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse, ou
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” Com a edição
do ato complementar n° 31/1966, a redação do artigo é a seguinte: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” (Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 05 ago. 2019). Ademais, estabelece o parágrafo único do
comento artigo: “Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” Portanto, em perfeita redação com a assertiva “D” da questão n° 27, a qual é a
correta.
Recurso indeferido.
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Código do recurso: 1275 | Solicitado em: 30/07/2019 -20:33

Recurso:
Ilustríssimo Examinador(a), por questão de legalidade o gabarito da questão n°30 deve ser revisto. Vejamos:
Renomada banca, sabe-se que o art. 5°, LXXII, da Constituição da República de 1988, prevê sobre a aplicabilidade do habeas
data, sendo ele concedido “para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Desta forma, no caso em que João solicitou uma informação
relativa a ele e lhe foi negada, cabe, de plano, habeas data, conforme o dispositivo citado.
Já na segunda situação, onde Jorge solicitou acesso a dados públicos e lhe foi negado, cabe Mandado de Segurança, visto que
este é concedido quando não couber habeas data e habeas corpus, de forma subsidiária. O art. 5°, LXIX, do mesmo dispositivo,
narra: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público.
Assim, a resposta correta é a letra A.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 30.pdf

30/07/2019 20:33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:08

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, a exemplo de Constituições anteriores, a garantia fundamental do mandado de
segurança, conforme seu artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: "Art. 5º: LXIX - conceder-se-á mandato de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."
O mandado de segurança é garantia especial para os direitos individuais líquidos e certos, destinando-se, quase
especificadamente, à proteção do indivíduo contra o Estado.
Posta-se como decorrência de outra garantia maior e genérica proposta pelo artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta que
assegura que: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito."
O não fornecimento de certidão negativa de débitos constituiu em ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade pública, ferindo o
direito líquido e certo do impetrante.
Diante disso faz-se necessário invocar através deste "writ" a tutela do direito lesado, conforme explica Pinto Ferreira, in
Comentários à Constituição Brasileira, volume 1º, pág. 141:
"O remédio processual para garantir o direito à certidão é o mandado de segurança" (RF, 230:83, RT, 222:47 e 294:454).
Ademais, a jurisprudência pátria também tem esse entendimento, vejamos:
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL. NEGATIVA POR PARTE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO DECORRENTE DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO. A expedição de certidão de regularidade
fiscal só foi possível por que a empresa manejou a presente ação mandamental, tendo a própria autarquia admitido falha no
registro da impugnação relativa aos débitos da TCFA do período de 2009 a 2013. (TRF-4-AC: 50324091920154047000 PR
5032409-19.2015.404.7000, Relatora: Maria de Fátima Freitas Labarrére, data de julgamento: 31/08/2016, Primeira Turma.)
Tais razões justificam a impetração do presente remédio a fim de que seja invalidado o ato causador de dano, portanto, não
cabendo habeas data contra negativa de expedição de certidão.
Recurso indeferido. Mantém-se a alternativa “D” como correta.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1208 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:35
Cargo: PROFESSOR DE ARTES - HABILIDADES ARTÍSTICOS CULTURAIS
Recurso:
Trata-se de um gênero textual dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa,
objetiva e impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois
um texto dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e o irônico,
que são características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ARTES - HAB. ARTÍSTICOS CULTURAIS

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:35

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1211 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:46
Cargo: PROFESSOR DE ARTES - HABILIDADES ARTÍSTICOS CULTURAIS
Recurso:
De acordo com a frase sinalizada, o Advérbio "Também", tem a equivalência de "Inclusão"; O advérbio "ainda", equivale a
"Tempo"; O adverbio "Muito", equivale a "Intensidade".
Logo, a alternativa que corresponde, seria a letra C, e não a letra A, conforme pontuado no gabarito.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE ARTES - HAB. ARTÍSTICOS CULTURAIS

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:36

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1260 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:34

Recurso:
gabarito incorreto
Anexo(s):

Data do envio

questão 14.pdf

30/07/2019 15:34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:56

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1261 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:35

Recurso:
gabarito incorreto
Anexo(s):

Data do envio

questão 18.pdf

30/07/2019 15:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:56

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1259 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:33

Recurso:
quanto a coerência e o tema
Anexo(s):

Data do envio

questão 12.pdf

30/07/2019 15:33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:16

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: “As instalações mínimas, considerando as competências dos Cries e as exigências previstas em Portaria são:
recepção, consultório, sala de imunização e sanitário. Dada sua instalação mínima exigida as SI dos Cries estão aptas à
administração de todos os imunobiológicos distribuídos na Rede de Frio.”
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.
Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/rede_frio_2017_web_VF.pdf
Referido conteúdo constava no programa de prova do cargo em:
3.27. ENFERMEIRO
Regulamentação da profissão e Código de Ética; Diretrizes operacionais do pacto pela Saúde; Atenção Básica; Estratégia Saúde
da Família; Programa Nacional de Imunização: Tipos de vacinas, Composição, conservação‐ rede de frio, indicação e
contraindicação, prazo de validade após abertura do frasco, doses e vias de administração), Planejamento, Organização e
operacionalização de Campanhas, bloqueios e intensificações de vacinas.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1262 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:35

Recurso:
gabarito incorreto conforme referencia
Anexo(s):

Data do envio

questão22.pdf

30/07/2019 15:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:57

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.
Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2019/2020
FONTE: https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf
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Código do recurso: 1263 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:36

Recurso:
gabarito incorreto
Anexo(s):

Data do envio

questão25.pdf

30/07/2019 15:36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:57

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA:
Artigo 1º
“§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”
O enunciado da questão solicita o caráter da Conferência de Saúde. É apresentado no § 1°, acima, o caráter consultivo da
Conferência de Saúde.
O que é consultivo: adj. Instituído para dar conselhos, pareceres.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS II

Código do recurso: 1269 | Solicitado em: 30/07/2019 -18:17

Recurso:
Questao 24 , no gabarito esta a resposta letra C sendo que a resposta correta é a letra B . Fis a prova para operador de maquina
II e analisei a prova de um colega que estava fazendo a prova para Motorista e tinha a mesma questao e no gabarito dele a
resposta correta era a letra B . Eu tambem assinalei letra B e gabarito de voces consta como que a resposta esta errada .e tenho
certeza que a resposta correta é letra B .
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:55

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
Confessou que colou do colega.
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Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1346 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:11

Recurso:
Com relação à questão 14 com resposta a alternativa "b" solicito revisão e anulação conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso_questão_14.pdf

31/07/2019 20:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:53

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A questão está em conformidade ao disposto pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social.
“Segundo o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, são
consideradas trabalho infantil as diversas atividades econômicas ou atividades de sobrevivência realizadas por crianças ou
adolescentes em idade inferior a 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, sejam elas remuneradas ou não,
com ou sem finalidade de lucro.”
http://mds.gov.br/assistencia-social-suas/servicos-e-programas/peti
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Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1347 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:17

Recurso:
Com relação à questão 17 com resposta a alternativa "b" solicito revisão e anulação conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso_questão_17.pdf

31/07/2019 20:17

Questão 17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:54

PARECER: indeferido (Trocar de “B” para “D”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
Portanto troca-se o gabarito oficial de B para D.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1350 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:35

Recurso:
Com relação à questão 28 com resposta a alternativa "d" solicito revisão da questão e anulação conforme arquivo em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso_questão_28.pdf

31/07/2019 20:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:56

PARECER: INdeferido (Trocar de “D” para “C”) divulgado errado o gabarito.
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1348 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:29

Recurso:
Com relação a questão 26 com resposta a alternativa "d" solicito revisão da questão e anulação conforme arquivo em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso_questão_26.pdf

31/07/2019 20:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 26

SITUAÇÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:54

PARECER: Deferido (Trocar de “D” para “A”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1349 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:33

Recurso:
Com relação à questão 27 com resposta a alternativa "d" solicito revisão da questão e anulação conforme arquivo em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso_questão_27.pdf

31/07/2019 20:33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 27

SITUAÇÃO: DEFERIDO PARCIALMENTE
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:55

PARECER: Deferido (Trocar de “D” para “C”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1247 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:47

Recurso:
A questão repete-se na questão 28 alternando apenas as ordens das assertivas. Nesse caso, para evitar caractere duvidoso e
assegurar a lisura do processo. Sou de acordo anular ambas as questões sejam anuladas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:47

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1250 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:56

Recurso:
A questão repete-se na questão 27 alternando apenas as ordens das assertivas. Nesse caso, para evitar carácter duvidoso e
assegurar a lisura do processo. Sou de acordo em anular ambas as questões.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:48

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1292 | Solicitado em: 31/07/2019 -11:56

Recurso:
Segue recurso para possível anulação da questão 6, recurso assinado e datado conforme previsto no edital.
Obrigado!
Anexo(s):

Data do envio

201907310940.pdf

31/07/2019 11:56

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:12

A questão trabalha com a regra do arredondamento. Como as opções eram valores exatos, deve-se levar em conta a 1ª casa
depois da vírgula, a qual é nove, arredondando os valores de 267,9 para 268. Sabe-se que o pi é uma dízima aperiódica, porém
é lógica que o candidato use uma ou duas casas depois da vírgula, pois se as opções para assinalar eram valores exatos, devese trabalhar com o mínimo de casas decimais. Arredonda-se apenas o valor final.
INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO(A)

Código do recurso: 1280 | Solicitado em: 30/07/2019 -23:03

Recurso:
Na questão 24 consta que, John Bowlby com James Robertson, descreveram as fases do luto vividas pelo bebês quando
separados da mãe por um período de tempo mais longo, e como alternativa correta a opção C, onde as fases foram chamadas:
“Protesto, desespero, desapego”. Porém, ambos autores, de acordo com o material anexado, e com a teoria, colaboraram na sua
relação de trabalho em pesquisa sobre separação de mãe e filho. Entre o dois, derivou uma teoria clássica sobre as fases de
protesto, desespero e ‘negação’ (apenas Bowlby chamou essa última "desapego") através do qual crianças pequenas passam
quando isoladas de suas mães por um período de tempo. Todavia, ao ler a questão, entende-se que deveria ser constada como
alternativa correta: protesto, desespero e negação, pois foram através dessas fases que ambos derivaram a teoria, onde
somente Bowlby chamou a última fase de desapego. Mesmo a questão sendo direcionada para John Bowlby, pede as fases que
descreveu com James Robertson, e não as que descreveu/chamou sozinho.

Anexo(s):

Data do envio

Questão 24.pdf

30/07/2019 23:03

Requerimento de Recurso.pdf

30/07/2019 23:05

Questão 24 - argumento.docx.pdf

30/07/2019 23:07

bowlbyRob.pdf

30/07/2019 23:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:07

Indeferida
Colin Murray Parkes em seu livro: Amor e Perda as raízes do luto e suas complicações, trás na página 41 no segundo parágrafo
o seguinte: John Bowlby, que foi muito influenciado por Darwin e mais tarde escreveu sua biografia (1990), percebeu a relevância
de seu pensamento, que desenvolveu no terceiro volume da trilogia Apego e perda (1980). Com James Robertson, descreveu as
fases do luto vividas pelos bebês quando separados da mãe por um período de tempo mais longo. As fases foram chamadas
"protesto", "desespero" e "desapego"
Sendo assim a questão está correta.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1324 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:13

Recurso:
O gabarito preliminar deu a opção C como alternativa correta.
III - O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização dos Gastos públicos. (controle interno)
Conforme Resolução N.TC 06/2001
Institui o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
Art.1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, órgão de controle EXTERNO, compete, nos termos da Constituição
do Estado e na forma da legislação vigente.
Sendo assim, peso que considere a alternativa B como correta. (controle externo)
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:34

Seu recurso está em desacordo com o edital e não foi analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1184 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:47

Recurso:
A questão faz alusão ao Eca, porém ao dar ponto final, a pergunta é: "A garantia de PRIORIDADE compreende, exceto:" A
questão deixa claro que se tratava de prioridade, dito isso, cito o Artigo 3º do Estatuto do Idoso, onde no Inciso III diz: "III destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso".
Peço então que a questão seja anulada, já que foi dúbia.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:47

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código do recurso: 1180 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:18

Recurso:
A questão 23 especifica o Artigo 62 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências:
23- Conforme o artigo 62 da Lei de Licitações o instrumento de contrato é obrigatório em algumas modalidades de licitação.
Assinale a alternativa que contém a modalidade de licitação em que é obrigatória a formalização do contrato.
Na questão está bem claro: Assinale a alternativa que contém A MODALIDADE DE LICITAÇÃO em que é obrigatória a
formalização do contrato. Desta forma nenhuma das questões está correta.
A alternativa A) DISPENSA, está ERRADA pois de acordo com a lei 8.666:
Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.
O artigo 62 da lei de se que trata esta questão diz:
"Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço".
Porém como citado na mesma lei, no Art. 22: DISPENSA de licitação NÃO É MODALIDADE DE LICITAÇÃO.
A alternativa B) PREGÂO, está errada pois de acordo com a lei 8.666:
Pregão NÃO É MODALIDADE DE LICITAÇÃO DA LEI 8.666. O Pregão é regulado por outra lei, a LEI Nº 10.520, DE 17 DE
JULHO DE 2002, e não entra na questão, pois a questão deixa claro que trata-se do artigo 62 da lei 8.666, já citado acima.
As alternativas C) CONVITE e D) LEILÃO, estão ERRADAS pois:
De acordo com o Art. 62: "O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de CONCORRÊNCIA e de TOMADA DE PREÇOS...
e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis”.
Desta forma, CONVITE e LEILÂO, apesar de entrarem nas modalidades de licitações da lei em questão, não são modalidades
de licitação em que é obrigatória a formalização do contrato conforme pede a questão.
Anexo(s):

Data do envio

Requerimento_Questão_23.pdf

29/07/2019 14:18

QUESTÂO 23.pdf

31/07/2019 17:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -09:05

Prezada Candidata:
A questão não se referia para assinalar uma modalidade de Licitação, mas sim de acordo com o Artigo 62 da Lei 8.666/93 onde o
contrato é obrigatório. Está bem claro na questão o seu objetivo.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código do recurso: 1335 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:54

Recurso:
A questão 23 especifica o Artigo 62 da LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 que institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências:
23- Conforme o artigo 62 da Lei de Licitações o instrumento de contrato é obrigatório em algumas modalidades de licitação.
Assinale a alternativa que contém a modalidade de licitação em que é obrigatória a formalização do contrato.
Na questão está bem claro: Assinale a alternativa que contém A MODALIDADE DE LICITAÇÃO em que é obrigatória a
formalização do contrato. Desta forma nenhuma das questões está correta.
A alternativa A) DISPENSA, está ERRADA pois de acordo com a lei 8.666:
Art. 22. São modalidades de licitação:
I - concorrência;
II - tomada de preços;
III - convite;
IV - concurso;
V - leilão.
O artigo 62 da lei de se que trata esta questão diz:
"Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço".
Porém como citado na mesma lei, no Art. 22 acima: DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO É MODALIDADE DE LICITAÇÃO, e a
questão pede sobre as modalidades de licitação.
A alternativa B) PREGÂO, está errada pois de acordo com a lei 8.666:
Pregão NÃO É MODALIDADE DE LICITAÇÃO DA LEI 8.666. O Pregão é regulado por outra lei, a LEI Nº 10.520, DE 17 DE
JULHO DE 2002, e não entra na questão, pois a questão deixa claro que se trata do artigo 62 da lei 8.666, já citado acima.
As alternativas C) CONVITE e D) LEILÃO, estão ERRADAS pois:
De acordo com o Art. 62: "O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de CONCORRÊNCIA e de TOMADA DE PREÇOS...
e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis”.
Desta forma, CONVITE e LEILÂO, apesar de entrarem nas modalidades de licitações da lei em questão, não são modalidades
de licitação em que é obrigatória a formalização do contrato conforme pede a questão.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÂO 23.pdf

31/07/2019 16:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -09:10

Prezada Candidata:
Veja que a questão se refere ao caput do artigo 62 da Lei 8.666/93 senão vejamos:
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais
em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. SUBLINHAMOS.
DESTAS DUAS MODALIDADES.
Não estamos discutindo o que é modalidade, mas sim onde é obrigatório o contrato.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código do recurso: 1336 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:58

Recurso:
Questão 16: Em se tratando de contratação de obras e serviços de engenharia no valor atribuído até 3.300.000,00 (três milhões
e trezentos mil reais) (atualizado pelo decreto Federal nº 9412/2018), qual modalidade de licitação deve-se adotar e qual o prazo
mínimo para a publicação até a abertura dos envelopes da habilitação.
A questão correta é a letra - D) Tomada de preços – 30 dias
Pois: A questão deixa bem claro que são OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA. Neste caso a modalidade de licitação mais
adequada para este valor é a tomada de preços.
Até aqui a questão está correta, porém o prazo mínimo para a publicação do edital até a abertura dos envelopes É DE 30 DIAS E
NÃO DE 15 DIAS, pois:
De acordo com a lei LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências:
§ 2o O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será:
II - trinta dias para:
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço";
III - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior, ou leilão;
No Art 46. desta lei está explicando que EM CASOS DE CONTRATAÇÃO INTELECTUAL E DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
deve-se utilizar o tipo de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço”, por se tratarem de serviços que necessitam de pessoal
capacitado como engenheiros e não devem ser escolhidos por critérios apenas de melhor preço, pois comprometeria a qualidade
da obra. Tipo de licitação de “menor preço” serve apenas para compras e contratos onde a qualificação técnica não faz diferença
para a qualidade do serviço prestado, desta forma é escolhido a empresa que apresentar o valor mais baixo, o que não é o caso
das obras de engenharia.
Art. 46. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza
predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de
engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e
executivos, ressalvado o disposto no § 4o do artigo anterior.
Para efeitos da Lei 8.666/93 deve se entender como serviços de engenharia todas aquelas atribuições que as normas
regulamentadoras da profissão reservam ao exercício privativo dos profissionais da engenharia, ou seja, todas as atividades em
que se faz imprescindível a presença do profissional da engenharia, responsabilizando-se pela respectiva execução, assinando e
emitindo a competente Anotação de Responsabilidade Técnica (Lei 6.496/77).
Neste sentido é o entendimento de JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR:
Por obras e serviços de engenharia devem ser entendidos aqueles compatíveis com as atividades e atribuições que a Lei federal
n 5.194, de 24.12.66, art. 7º, reserva ao exercício privativo dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia, a saber:
"planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais
e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária; estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e
divulgação técnica; ensino, pesquisas, experimentação e ensaios; fiscalização, direção e execução de obras e serviços técnicos;
produção técnica especializada, industrial ou agropecuária. ( in "Comentários à Lei das Licitações e Contratações da
Administração Pública", Renovar, pág. 146).
Desta forma o prazo entre a publicação do edital e a abertura dos envelopes deve ser de 30 dias, conforme consta na Lei 8.666.
Seção I - Das Modalidades, Limites e Dispensa, Art. 21. § 2o.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 16.pdf

31/07/2019 16:58

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -09:13

Prezada Candidata:
A questão não se referia a Tomada de Preços do tipo melhor técnica e preços.
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Portanto o prazo é de 15 dias.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

41/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código do recurso: 1338 | Solicitado em: 31/07/2019 -17:06

Recurso:
Questão 13- Destinam-se aos contratos de delegação, por meios dos quais o ente atribui a um particular o dever-poder de
exercitar certas competências estatais em face de terceiros. Essa afirmação refere-se a:
Existem duas alternativas corretas:
A) Permissão de serviço Público
B) Concessão de serviço público.
Pois: De acordo com a Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre os regimes de delegação por concessão e
permissão, não existe distinção entre as duas modalidades que justifique a questão número 13 desta prova. AMBAS AS
MODALIDADES SÃO ATRIBUIDAS A UM PARTICULAR o dever poder de exercitar certas competências, conforme observado
abaixo:
LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995.
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências
Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público,
precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão;
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado;
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma,
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por
sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do
serviço ou da obra por prazo determinado;
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Como fica claro no art. 2º desta Lei: Não há diferenças quanto a delegação do serviço a terceiros, tanto a permissão como a
concessão são delegadas a terceiros. A prestação de serviço público é direta quando é feita pelo próprio Estado e indireta
quando é delegada a terceiros por meio da Permissão ou Concessão, conforme consta no Art. 175 da Constituição Federal de
1988:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos.

Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 13.pdf

31/07/2019 17:06

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -09:35

Prezada Candidata,
Como você mesmo mencionou a Lei Federal 8.987 artigo 2º incisos II e IV se houvesse o seu entendimento verificaria que
justamente por esses argumentos a Lei federal 8.666 foi alterada seu artigo 124 e seu parágrafo único acentuando que as
concessões e permissões são regidas pela Lei 8.666/93, naquilo em que for aplicável.
Estamos nos referindo a permissão do Serviço Pùblico regida pela Lei 8.666/93.
Já a Concessão do Serviço Público está estampada na Lei Federal 8.987 mais especificamente. O caso em tela se refere a
PERMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO:
"13- Destinam-se aos contratos de delegação, por meio dos quais o ente atribui a um particular o dever-poder de exercitar certas
competências estatais em face de terceiros. Essa afirmação refere-se a:"
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VEJAMOS OS PRÓPRIOS CONCEITOS QUE VOCÊ ESTAMPOU ACIMA
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade
de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e
risco e por prazo determinado;
[...]
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo
poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1392 | Solicitado em: 01/08/2019 -12:17

Recurso:
venho por meio deste solicitar a banca examinadora que seja feita a anulação da questão de nº 18 segue em anexo a
documentação da solicitação
Anexo(s):

Data do envio

Untitled_20190801_230046.PDF

01/08/2019 12:17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:08

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Devido a falha na elaboração da questão, fica a mesma anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1393 | Solicitado em: 01/08/2019 -12:20

Recurso:
venho por meio deste solicitar a banca examinadora que seja feita a anulação da questão de nº 28 segue em anexo a
documentação da solicitação
Anexo(s):

Data do envio

Untitled_20190801_230551.PDF

01/08/2019 12:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:09

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A duplicidade das questões 27 e 28, ocorreu devido a uma falha no momento da formatação das questões da
prova. Diversificar a “ordem” das alternativas é comum durante a formatação de provas. Porém, o fato ocorrido não indica erro de
elaboração da questão, nem tão pouco, prejudicou o entendimento do candidato, quanto a resolução da questão. A questão teve
como base o disposto na Lei 8.842/94, e está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1394 | Solicitado em: 01/08/2019 -12:23

Recurso:
venho por meio deste solicitar a banca examinadora que seja feita a anulação da questão de nº 06 segue em anexo a
documentação da solicitação
Anexo(s):

Data do envio

Untitled_20190801_230919.PDF

01/08/2019 12:23

C. G. SUPERIOR 02 - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:12

A questão trabalha com a regra do arredondamento. Como as opções eram valores exatos, deve-se levar em conta a 1ª casa
depois da vírgula, a qual é nove, arredondando os valores de 267,9 para 268. Sabe-se que o pi é uma dízima aperiódica, porém
é lógica que o candidato use uma ou duas casas depois da vírgula, pois se as opções para assinalar eram valores exatos, devese trabalhar com o mínimo de casas decimais. Arredonda-se apenas o valor final.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1395 | Solicitado em: 01/08/2019 -12:42

Recurso:
venho por meio deste solicitar a banca examinadora que seja feita a anulação da questão de nº20 segue em anexo a
documentação da solicitação
Anexo(s):

Data do envio

Untitled_20190801_232651.PDF

01/08/2019 12:42

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:13

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme fonte abaixo.
Fonte: SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, instrumentalidade e intervenção profissional.
Disponível em:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4025382.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MONITOR SOCIAL I

Código do recurso: 1387 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:34

Recurso:
A questão 29 faz uma pergunta EXPRESSA: “De acordo com o disposto na Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua”. Como a referida questão nos pede sobre o “DISPOSTO” não se pode discutir, pois está de
forma clara e explicita que estamos falando sobre a Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua,
instituída pelo “DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009”, link de acesso direto ao site do Planalto:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm
A questão pede para que o candidato marque a INCORRETA dentre as quatro alternativas, sendo elas:
“a) A população em situação de rua é predominantemente masculina.
b) Os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a viver e morar na rua se referem aos problemas de alcoolismo
e/ou drogas, desemprego e desavenças com pai/mãe/irmãos.
c) A grande maioria é atingida pela cobertura dos programas governamentais.
d) A população em situação de rua é composta, em grande parte, por trabalhadores: que exercem alguma atividade remunerada,
como: catador de materiais recicláveis, flanelinha, construção civil, limpeza e carregador/estivador.”
Como pode ser verificado na íntegra do referido Decreto, o mesmo em nenhum momento descreve sobre a alternativa de letra A)
“A população em situação de rua é predominantemente masculina”, nem sobre a alternativa de letra B) “Os principais motivos
pelos quais essas pessoas passaram a viver e morar na rua se referem aos problemas de alcoolismo e/ou drogas, desemprego e
desavenças com pai/mãe/irmãos”, nem sobre a alternativa C) “A grande maioria é atingida pela cobertura dos programas
governamentais”, como também não aduz nada sobre a alternativa D) “A população em situação de rua é composta, em grande
parte, por trabalhadores: que exercem alguma atividade remunerada, como: catador de materiais recicláveis, flanelinha,
construção civil, limpeza e carregador/estivador”.
A pergunta da questão, pede EXPRESSAMENTE sobre o “DISPOSTO” na norma, e nenhuma alternativa pode ser considerada
como correta uma vez que na referida Norma não há referência expressa sobre o assunto das alternativas. Conforme a pergunta
da questão, a qual pedia para assinalar a alternativa incorreta, poderia ser assinalada qualquer das quatro alternativas, pois
todas as alternativas são consideradas incorretas visto que no Decreto Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, que institui a
Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, não está disposto o que expressa as alternativas.
Ante o exposto peço, conforme o que expressa o DECRETO Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009, que institui a Política
Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua, peço o deferimento da anulação desta questão, pois não há
de se discutir sobre políticas, estudos e pesquisas implícitas, uma vez que a pergunta faz referência expressamente ao
“disposto” na Norma.
Anexo(s):

Data do envio

Decreto nº 7053 Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua.pdf

01/08/2019 10:34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MONITOR SOCIAL I

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:42

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MONITOR SOCIAL I

Código do recurso: 1405 | Solicitado em: 01/08/2019 -14:28

Recurso:
Venho requerer a Anulação da questão de N° 18, pois nenhuma alternativa coloca os objetivos do SUAS previstos na Lei, tendo
em vista que os Objetivos Sistema Único da Assistência Social – SUAS, são regulados pela LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE
2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.
Essa lei nos traz em seu sexto artigo os objetivos do SUAS:
“Art. 6º A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo,
denominado Sistema Único de Assistência Social (Suas), com os seguintes objetivos:
I - consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo
articulado, operam a proteção social não contributiva;
II - integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, na forma do art. 6º -C;
III - estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de
assistência social;
IV - definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais;
V - implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social;
VI - estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios; e
VII - afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos.
§ 1º As ações ofertadas no âmbito do Suas têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice e, como base de organização, o território.
§ 2º O Suas é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e
organizações de assistência social abrangidas por esta Lei.
§ 3º A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.”
Existem também os objetivos previstos na NOB/SUAS, que são regulados por uma resolução: “Resolução CNAS nº 33 de 12 de
dezembro de 2012.”
Todavia a referida questão pede: “São objetivos do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, exceto”. A questão não faz
menção aos objetivos previstos na NOB/SUAS, faz sim menção aos objetivos previstos no SUAS, objetivos estes que são
regulados pela LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre
a organização da Assistência Social e dá outras providências. Nenhuma das alternativas está prevista na lei como objetivo do
SUAS, com isso todas as alternativas estão incorretas, como a questão pedia pra assinalar a incorreta, qualquer uma das
alternativas pode ser considerada como correta.
Como a questão fala sobre os objetivos do SUAS e não da NOB/SUAS, está possui mais de uma alternativa como incorreta
anulando a questão. Também para complementar sobre os objetivos do SUAS, que além de estarem previstos na LEI Nº 8.742,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 que Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, também estão
previstos na Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012, que Aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social – NOB/SUAS, PORÉM O QUE É DE GRANDE IMPORTÂNCIA é que essas duas normas possuem objetivos
DIFERENTES e como a questão pede sobre os objetivos do SUAS a de se levar em consideração os objetivos que a Lei regula e
não os objetivos da Resolução. Se a questão falasse sobre os objetivos da Resolução NOB/SUAS a mesma estaria correta da
forma pela qual foi elaborada, porém devido ela ter sido mal elaborada, fazendo menção apenas ao SUAS – Sistema Único de
Assistência Social, não ha de se questionar que os objetivos do SUAS são previstos na lei e não os da Resolução.
Também complemento que a NOB/SUAS - Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social é uma Resolução,
já a LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a
organização da Assistência Social são leis complementares, e segundo a hierarquia das leis elaborada pelo CNJ – Conselho
nacional de Justiça a de se levar em consideração antes as leis complementares, para depois as resoluções e atos normativos.
link CNJ: http://cnj.jus.br/noticias/cnj/87763-cnj-servico-conheca-a-hierarquia-das-leis-brasileiras
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MONITOR SOCIAL I

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:50

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MONITOR SOCIAL I

Código do recurso: 1412 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:56

Recurso:
Solicito a anulação desta questão devido a mesma conter um erro grave de ortografia na formulação da frase que corresponde a
alternativa de letra: B)
A alternativa B) diz: “Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos”, tal serviço social não existe.
O que existe é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Na formulação desta alternativa
faltou a colocação de uma letra ‘E’ entre as palavras “Famílias” e “Indivíduos”. A falta da letra ‘E’ descaracterizou um serviço
social que existe, e aduziu um serviço social que não existe. Pois a falta da letra ‘E’ descaracterizou o sentido de atendimento a
famílias no PLURAL, e também a mais indivíduos. A forma pela qual a frase foi colocada na prova transmite o sentido de
singular, como se fosse uma família formada por apenas um único indivíduo pois “Famílias Indivíduos” dá a entender que se
refere a uma família formada por uma única pessoa. A forma pela qual a essa alternativa foi elaborada nos dá um sentido de
interpretação totalmente diferente do sentido que teria se tivesse a letra ‘E’ entre as palavras “Famílias” e “Indivíduos”. Levando
em consideração que várias bancas de concursos a exemplo do CESPE, se utilizam desse método, suprimindo letras e/ou
vírgulas para descaracterizar o sentido da frase e dessa forma fazer com que o candidato erre ao marcar uma alternativa por não
perceber a alteração no sentido da frase, e esse detalhe de falta de uma letra e/ou vírgula é a forma usada para eliminar as
alternativas no sentido serem as respostas incorretas ou corretas. Por isso solicito a anulação desta questão pois a mesma pede:
“São serviços de proteção social de média complexidade, exceto:”, alternativa de letra B diz: “Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias Indivíduos” como a questão pede exceto, essa alternativa também se enquadra como exceto pois não
existe um programa social com esse nome. “Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos” como já
citado acima a falta da letra ‘E’ da entender que seria um programa destinado a uma família formada por um único indivíduo, o
que não existe, o que também caracteriza essa alternativa como não sendo um serviço de proteção social de média
complexidade. Com isso além da alternativa C, a alternativa B também está correta.
Segue o link de estudos sobre o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Uma única letra ou uma vírgula fora do lugar muda
todo o sentido da frase.
https://www.infoenem.com.br/as-virgulas-e-a-mudanca-de-sentido/
Link, A vírgula – um simples sinal pode mudar todo o sentido?
https://www.portugues.com.br/gramatica/a-virgula-um-simples-sinal-pode-mudar-todo-sentido.html
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MONITOR SOCIAL I

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -16:48

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Código do recurso: 1243 | Solicitado em: 30/07/2019 -12:40

Recurso:
Autarquias
Conforme definição sintética de Bandeira de Mello (2015, p. 164), as autarquias são “pessoas jurídicas de Direito Público de
capacidade exclusivamente administrativa”.
Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que, uma vez tidas como pessoas jurídicas de direito público, as autarquias
possuem, basicamente, as mesmas prerrogativas e sujeições da Administração direta.
A autora aponta, ainda, que são características das autarquias: a) criação por lei, b) personalidade jurídica pública, c) capacidade
de autoadministração, d) especialização dos fins ou atividades e e) sujeição a controle ou tutela.
Sendo pessoa jurídica, ela é titular de direitos e obrigações próprios, distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu;
sendo pública, submete-se a regime jurídico de direito público, quanto à criação, extinção, poderes, prerrogativas, privilégios,
sujeições. (PIETRO, 2015, p. 535, grifo da autora)
No que diz respeito aos regimes jurídicos das autarquias, para fins de análise, Celso Antônio Bandeira de Mello aborda o assunto
a partir de três tópicos: relações com a pessoa da qual são Administração indireta, relações com terceiros e relações internas.
Referências Bibliográficas
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administratico, 32ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2015.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo, 28ª edição. São Paulo: Atlas, 2015.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -09:07

Prezado Candidato
Seu recurso está em desacordo com o Edital e não foi analisado o mérito. Também não tivemos como verificar qual seria seu
objetivo o seu requerido?
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1434 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:32

Recurso:
Questão 01 - prova de procurador municipal - matéria Língua Portuguesa.
razões e fundamentos recursais em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

questao 1- procurador municipal - lingua portuguesa.pdf

01/08/2019 20:32

C. G. SUPERIOR 02 - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:44

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O conteúdo da questão se refere a Leitura e interpretação escrita, conforme consta do Edital do Concurso.
Conteúdo Programático: LÍNGUA PORTUGUESA COMUM A TODOS OS CARGOS: Leitura e interpretação escrita e visual.
Semântica e figuras de linguagem. Fonologia: ditongos crescentes e decrescentes, orais e nasais; tritongo oral e nasal e hiato.
Dígrafos e Dífono. Classes morfológicas. Sintaxe do período simples e composto. Regras da nova ortografia. Regência nominal e
verbal. Concordância nominal e verbal. Colocação pronominal. Texto jornalístico e publicitário. Figuras de Linguagem e de
Pensamento.
A única alternativa que atende ao enunciado que solicita IDEIA CENTRAL do texto, é a letra A. O que pode ser confirmado
através de:
Título: DIREITOS DA MULHER
"Igualdade entre gêneros é um ótimo negócio para empresas", diz ONU.
Parágrafo 1º - “A igualdade de gênero não é apenas uma questão de justiça e de direitos humanos, é importante para o
desenvolvimento econômico e um ótimo negócio para as empresas”, defendeu Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres
Brasil, durante o Fórum dos Princípios de Empoderamento das Mulheres, em São Paulo, que aconteceu nos dias 29 e 30 de
agosto de 2018.”
Parágrafo 2º - : Igualdade de gênero significa bons negócios.
Parágrafo 8º - “Ele defendia que a igualdade de gênero não era um fim em si, mas um meio para diminuição da violência, o
avanço da economia e o desenvolvimento de todos
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1436 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:34

Recurso:
Questão 30 - prova de procurador municipal - matéria Direito Constitucional. Tema: Remédios constitucionais
razões e fundamentos recursais em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

questao 30 - procurador municipal - direito constitucional.pdf

01/08/2019 20:34

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:45

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, a exemplo de Constituições anteriores, a garantia fundamental do mandado de
segurança, conforme seu artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: "Art. 5º: LXIX - conceder-se-á mandato de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público."
O mandado de segurança é garantia especial para os direitos individuais líquidos e certos, destinando-se, quase
especificadamente, à proteção do indivíduo contra o Estado.
Posta-se como decorrência de outra garantia maior e genérica proposta pelo artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta que
assegura que: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito."
O não fornecimento de certidão negativa de débitos constituiu em ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade pública, ferindo o
direito líquido e certo do impetrante.
Diante disso faz-se necessário invocar através deste "writ" a tutela do direito lesado, conforme explica Pinto Ferreira, in
Comentários à Constituição Brasileira, volume 1º, pág. 141:
"O remédio processual para garantir o direito à certidão é o mandado de segurança" (RF, 230:83, RT, 222:47 e 294:454).
Ademais, a jurisprudência pátria também tem esse entendimento, vejamos:
“APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL. NEGATIVA POR PARTE DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO DECORRENTE DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPETRAÇÃO. A expedição de certidão de regularidade
fiscal só foi possível por que a empresa manejou a presente ação mandamental, tendo a própria autarquia admitido falha no
registro da impugnação relativa aos débitos da TCFA do período de 2009 a 2013. (TRF-4-AC: 50324091920154047000 PR
5032409-19.2015.404.7000, Relatora: Maria de Fátima Freitas Labarrére, data de julgamento: 31/08/2016, Primeira Turma.)
Tais razões justificam a impetração do presente remédio a fim de que seja invalidado o ato causador de dano, portanto, não
cabendo habeas data contra negativa de expedição de certidão.
O(a) candidato(a) elencou algumas jurisprudências sobre o cabimento do habeas data para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de
caráter público ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, mas
não acerca do cabimento de habeas data contra negativa de expedição de certidão negativa ou positiva do impetrante, uma vez
que é passível na jurisprudência e também na doutrina o cabimento do “writ”.
Faz-se importante mencionar que o mandado de segurança está previsto no conteúdo programático do edital.
Recurso indeferido.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1437 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:35

Recurso:
Questao 27 da prova de procurador municipal - matéria: direito administrativo - tema: poderes administrativos/poder de polícia
razões e fundamentos do recurso em anexo
Anexo(s):

Data do envio

questao 27 - procurador municipal - direito administrativo.pdf

01/08/2019 20:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:45

De antemão convém esclarecer que a assertiva traz o conceito legal do poder de polícia previsto no artigo 78 do CTN, não
abarcando conceitos doutrinários ou jurisprudências sobre o tema, uma vez que o edital não contempla este mister. Desta forma,
a assertiva “A” está incompleta, por derradeiro, incorreta, haja vista que o artigo 78 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional),
sofreu alteração com a redação dada pelo ato complementar n° 31 de 28 de dezembro de 1966. Antes o citado artigo elencava:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse, ou
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interêsse público concernente à segurança, à higiene, à
ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” Com a edição
do ato complementar n° 31/1966, a redação do artigo é a seguinte: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato,
em razão de intêresse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” (Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 05 ago. 2019). Ademais, estabelece o parágrafo único do
comento artigo: “Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” Portanto, em perfeita redação com o contido na assertiva “D” da questão n° 27, a
qual é a correta.
Ademais, é sabido que o poder de polícia se manifesta de forma vinculada e discricionária a lei. O disposto no parágrafo único do
artigo 78 do CTN aduz sobre o exercício regular do poder de polícia, que quando manifestado através de atos discricionários,
observar-se-á a lei, sem abuso ou desvio de poder.
Recurso indeferido.
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Código do recurso: 1438 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:37

Recurso:
Questão 18 da prova de Procurador Municipal - matéria Direito do trabalho -tema: recurso de revista
Razões e fundamentos recursais em anexo
Anexo(s):

Data do envio

questao 18- procurador municipal - direito do trabalho.pdf

01/08/2019 20:37

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:46

Prezado(a) candidato(a), a assertiva “D” colacionada na questão n° 18, está em perfeita sintonia com o contido no artigo 896, §
2° da CLT, que assim dispõe: “§ 2o - Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em
execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na
hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.” (Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 06 ago. 2019), tratando-se de regra. Em nenhum
momento a assertiva em questão falou das exceções legais, quais sejam: execuções fiscais e quando envolver controvérsias
sobre Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), previstas no artigo 896, § 10, in verbis: “§ 10. Cabe recurso de revista
por violação a lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais e nas
controvérsias da fase de execução que envolvam a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei no 12.440,
de 7 de julho de 2011.”
Portanto, não há que se falar que o(a) candidato(a) foi induzido a erro, uma vez que trata-se de análise da letra fria de lei,
cabendo ao candidato(a) saber que existe a regra geral para o cabimento do recurso de revista na fase de execução de sentença
e há exceções, tão somente nos casos de execução fiscal e quando houver divergência de CNDT. Como a assertiva tratou da
regra geral, que regulamenta a possibilidade de recurso de revista na fase de execução de sentença, está correta.
Recurso indeferido.
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Código do recurso: 1439 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:38

Recurso:
Questão 14 da prova de Procurador Municipal - matéria Direito tributário -tema: responsabilidade tributária
Razões e fundamentos recursais em anexo
Anexo(s):

Data do envio

questao 14 - procurador municipal - direito tributario.pdf

01/08/2019 20:38

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:46

Em regra, a responsabilidade tributária na sucessão empresarial ocorre quando uma pessoa jurídica adquire de outra o fundo de
comércio ou o estabelecimento comercial e continua a exploração econômica da atividade, com a mesma ou com outra razão
social.
A responsabilidade tributária em caso de sucessão empresarial está disposta no artigo 133 do CTN, que assim dispõe: “Art. 133.
A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou
nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato: I integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade; II - subsidiariamente com o alienante, se
este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo
ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.” (Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 ago. 2019.) (Grifos nossos).
De acordo com o artigo 133 do Código Tributário Nacional a continuidade da exploração pelo adquirente e pelo alienante gera
responsabilidade para ambos os lados, ou seja, exclusiva do adquirente ou subsidiária do alienante, dependendo da situação.
No caso de o adquirente continuar a exploração da atividade, responderá integralmente pelos tributos relativos ao fundo de
comércio ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, isso se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade, nos termos do inciso I, do artigo 133, do CTN.
Por outro lado, se o adquirente continuar a exploração da atividade, e o alienante também prosseguir na exploração, ou iniciar
dentro de 6 (seis) meses, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão, o alienante responde
subsidiariamente com o adquirente, nos termos do inciso II, do artigo 133, do Código Tributário Nacional.
Vale lembrar que a responsabilidade tributária por sucessão é aplicada somente com relação aos tributos devidos até a data da
aquisição do estabelecimento.
O problema elencado na questão é nítido, senão vejamos: “A sociedade empresária Alfa, cujo objeto social consiste na
fabricação de camisas femininas, adquiriu o estabelecimento industrial da sociedade Beta, titular de mesmo objeto social, em
10/04/2018. Três meses após a aquisição, os sócios da sociedade empresária Beta passaram a explorar a atividade de
higienização. Um ano depois a Secretaria da Receita Federal apurou o crédito tributário, anterior à data da aquisição do
estabelecimento industrial da sociedade empresária Beta, resultante do não recolhimento de IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), devido pela sociedade empresária Beta.” Assim sendo, os sócios da sociedade empresária Beta iniciaram três
meses após a transação a explorar nova atividade, dando continuidade à exploração de atividade econômica, portanto, dentro de
seis meses a contar da data da alienação, respondendo os sócios da sociedade Alfa, subsidiariamente com os sócios da
sociedade Beta.
A sociedade empresária Alfa iria responder integralmente se a sociedade Beta cessa-se a exploração do comércio, indústria ou
atividade, não sendo o caso elencado na questão.
Mantém-se a alternativa “D” como correta.
Recurso indeferido.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

56/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ESPORTE

Código do recurso: 1189 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:21

Recurso:
A resposta da número 16 está errada, pois um evento bem planejado consegue se programar com todos os materiais
determinados exatamente.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ESPORTE

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:48

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1388 | Solicitado em: 01/08/2019 -11:21

Recurso:
Consta autores que não estão na referência.
Anexo(s):

Data do envio

IMG_20190731_225415016.jpg

01/08/2019 11:21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 19

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:04

Conforme argumentos e também argumentos de outros candidatos o conteúdo não constava nas referencias do edital e a
questão será anulada.
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Código do recurso: 1194 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:51

Recurso:
O Tribunal de Contas é órgão de Controle Externo, sendo assim a alternativa correta Letra (B) e não a (C).
Anexo(s):

Data do envio

pdf368.pdf

31/07/2019 08:41

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:33

Realmente houve um equívoco em divulgarmos no gabarito preliminar a Letra C quando o correto é letra B.
RECURSO DEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1357 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:37

Recurso:
O enunciado da questão pede a alternativa que não corresponde a uma manifestação incomum na cavidade bucal de diabéticos.
A banca deu como gabarito a alternativa "B- disgeusia". No entanto, a única alternativa que não corresponde a uma manifestação
bucal da diabetes é a alternativa "A-poliúria", por se tratar de um distúrbio do sistema urinário.
Assim, solicito alteração de gabarito para a letra "A-Poliúria".
Segue fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Guatambu.pdf

31/07/2019 21:37

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:30

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1183 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:31

Recurso:
EM RAZÃO DA DUPLICIDADE DA QUESTÃO 27 E 28, ALTERNANDO APENAS A ORDEM DAS RESPOSTAS.
Anexo(s):

Data do envio

CONCURSO GUATAMBU.docx

29/07/2019 14:31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:47

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
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Código do recurso: 1420 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:28

Recurso:
A questão 14 da prova de Fiscal de Obras aborda que, os Planos Diretores geralmente não computam para o cálculo da taxa de
ocupação a projeção conforme gabarito preliminar de “jardineiras”. Mas, de acordo com os fundamentos e as referências
expostas no recurso através do requerimento que consta em anexo, a resposta correta seria "depósito de lixo". Solicito a
correção da resposta no gabarito oficial ou anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 14.pdf

01/08/2019 17:28

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:55

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O enunciado solicita a opção que geralmente não são computados como área de projeção horizontal:
Não são computados como área construída: a) áreas de pavimentos em subsolos destinadas a uso comum ou guarda de
veículos b) áreas destinadas a lazer e recreação, recepção e compartimento de serviço do condomínio c) áreas destinadas a
guarda de veículos d) áreas de varandas contíguas a salas e quartos desde que não ultrapasse 40% das áreas destinadas aos
respectivos cômodos e) áreas de circulação vertical e horizontal coletiva f) caixa de água, casa de máquinas, subestação e
antecâmara g) zeladoria, depósito de lixo e guarita.
Não são computados como área de projeção horizontal: a) jardineiras b) beirais c) platibandas
Fonte: https://pt.slideshare.net/gustavosmalt/ndices-urbanisticos
A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

Código do recurso: 1421 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:32

Recurso:
Na questão 19 da prova de Fiscal de Obras há um erro na unidade de medida da área (m²) a qual foi expressa com a unidade de
medida de volume (m³), desta forma, com base nos fundamentos e nas referências expostas no requerimento do recurso em
anexo, solicito a anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 19.pdf

01/08/2019 17:32

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:56

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na questão não prejudicou o entendimento dos candidatos. Tendo em vista o contexto da
questão, que é o parcelamento do solo, e também a prática da função de Fiscal de Obras. O parcelamento do solo é a divisão da
terra em unidades juridicamente independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento,
desmembramento e fracionamento, sempre mediante aprovação municipal.
Fontes:
http://adenilsongiovanini.com.br/blog/parcelamento-do-solo/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9231/Diferenca-entre-gleba-lote-desmembramento-e-loteamento
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

Código do recurso: 1423 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:39

Recurso:
Na questão 27 da prova de Fiscal de Obras, foi identificado erroneamente no gabarito preliminar como sendo a resposta correta
a letra B, afirmando-se assim que o Fiscal de Obras não pode expedir o Habite-se. Com base nos fundamentos e nas referências
expostas no requerimento de recurso que segue em anexo, o Fiscal de Obras pode SIM emitir o habite-se, desta forma, a
questão não possui nenhuma alternativa correta, pois todas as opções expostas são atribuições do cargo em questão, portanto,
solicito que a questão seja anulada.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 27.pdf

01/08/2019 17:39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:56

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Tecnicamente chamado auto de conclusão de obra ou na linguagem popular: “habite-se”, é uma
certidão expedida pela Prefeitura atestando que o imóvel (casa ou prédio residencial ou comercial) está pronto para ser habitado e
foi construído ou reformado conforme as exigências legais estabelecidas pelo município, especialmente o Código de Obras. O
Fiscal de Obras realiza a vistoria para a emissão do Habite-se, mas não a emite.
Fontes:
https://www.amavi.org.br/sistemas/pagina/setores/planejamentoterritorial/arquivos/modelos/Manual_de_Fiscalizacao_de_Obras.pdf
https://ivanmercadante.jusbrasil.com.br/artigos/159853722/o-que-e-habite-se
https://fidio.com.br/financiamento-imobiliario/o-que-e-habite-se/
http://incopre.com.br/index.php/voce-sabe-como-tirar-o-habite-se-veja-aqui-o-passo-passo-para-regularizacao/
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1217 | Solicitado em: 29/07/2019 -22:10

Recurso:
Prezado examinador, entendo que a um equìvoco na questão 16, pois a mesma apresentou duas alternativas iguais a letra "b" e
"d", onde cabe anulaçaõ da questão.
Grato pela atenção Daniel Balbino Adolfo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:38

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO(A)

Código do recurso: 1358 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:49

Recurso:
A questão “6” solicita o valor aproximado do volume de uma esfera com 8cm de diâmetro. A fórmula para resolução da questão é
a seguinte: Ve=4/3*π*r³ (onde “r” é o raio da esfera), observe a necessidade do uso do número π. Em questões onde é
necessário o uso do π a banca deve sempre informar quantas casas decimais do π devem ser utilizadas no cálculo uma vez que
π é um número decimal, não periódico, com infinitas casas decimais, pertencente ao conjunto dos números irracionais (não
podendo ser escrito em forma de fração). π = 3,14159265359…
Na questão “6” se usarmos diferentes números de casas decimais para π teremos diferentes respostas.
A banca solicita a resposta com valor aproximado mas não especifica que arredondamento quer que o candidato aplique: no
número π ou na resposta. Considerando ainda a falta de casas decimais nas alternativas de respostas, induz o candidato a
incerteza e consequentemente ao erro pela falta da informação. Não bastassem esses argumentos a banca ainda coloca
alternativas de respostas com valores seriados (“a) 267”, “b) 268”, “c) 269” e “d) 270”).
Solicito anulação da questão “6” ou que a alternativa “a) 267” também seja considerada correta já que devido a falta de
informação no enunciado da questão abre margem a múltiplas interpretações.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 6.pdf

31/07/2019 21:49

C. G. SUPERIOR 02 - PSICÓLOGO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:08

RESPOSTA:
A questão trabalha com a regra do arredondamento. Como as opções eram valores exatos, deve-se levar em conta a 1ª casa
depois da vírgula, a qual é nove, arredondando os valores de 267,9 para 268. Sabe-se que o pi é uma dízima aperiódica, porém
é lógica que o candidato use uma ou duas casas depois da vírgula, pois se as opções para assinalar eram valores exatos, devese trabalhar com o mínimo de casas decimais. Arredonda-se apenas o valor final.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1368 | Solicitado em: 01/08/2019 -06:53

Recurso:
Solicito anulação da questão 18, conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questao 18 enfermeiro.pdf

01/08/2019 06:53

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:03

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1367 | Solicitado em: 01/08/2019 -05:20

Recurso:
Solicito anulação da questão 20, conforme argumentação anexo em arquivo.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questao 20 enfermeiro.pdf

01/08/2019 05:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:02

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa incorreta é a letra A. A alternativa da letra C está conforme disposto na fonte abaixo. E a
alteração feita no termo “especializada” para “ênfase” não atrapalha o entendimento da questão, uma vez que a afirmativa A é
incorreta.
FONTE: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Departamento de
Ações Programáticas e Estratégicas. Área Técnica de Saúde do Trabalhador Saúde do trabalhador / Ministério da Saúde,
Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área Técnica de Saúde do
Trabalhador. - Brasília: Ministério da Saúde, 2001.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

68/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1214 | Solicitado em: 29/07/2019 -21:03

Recurso:
Na questão 19 na alternativa III onde diz: Para os teóricos CONSTRUCIONISTAS tendo como ícone Piaget, o ...
( O construcionismo é uma teoria proposta por Seymour Papert e diz respeito à construção do conhecimento baseada na
realização de uma ação concreta que resulta em um produto palpável, desenvolvido com o concurso do computador, que seja de
interesse de quem o produz. E não condiz com a alternativa III onde diz que icone desata teoria é o Piaget. Piaget é o icone da
teoria CONSTRUTIVISTA E NÃO CONSTRUCIONISTA. Então a alternativa B que segundo o gabarito é a correta está errada.
por isso peso a anulação da questão 19.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:37

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1213 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:58

Recurso:
Prova:
Professor Educação Especial.
questão 29 alternativa correta para a EPBZI: ( C ).
- A pergunta solicita que seja assinalado a alternativa que NÃO condiz com o DECRETO n°7612, de 17 de dezembro de 2011.
- porém a alternativa ( C )segundo O GABARITO da EPBAZI, CONDIZ COM O DECRETO.
- Já a que NÃO CONDIZ, segundo o DECRETO, seria a alternativa ( B ).
segue em anexo a pergunta o gabarito e o DECRETO.

Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 29.pdf

29/07/2019 20:58

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:37

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1216 | Solicitado em: 29/07/2019 -22:02

Recurso:
Prova:
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL,
NÃO concordo com o gabarito como a alternativa correta a opção( A ) da questão 22, o qual consta:
A)I, II, IV, V, VII, VIII.
Na alternativa não aparece o item
VI- Orientar as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidades utilizados pelo aluno.
Porém ao analisar a RESOLUÇÃO N° 4, DE 2 DE OUTUBRO DE 2009 EM SEU Art. 13, a opção estaria sim correta porque cabe
ao Professor de AEE AQUELA DETERMINADA ATRIBUIÇÃO, não significa que estria errada só pelo fato de não aparecer a
palavra PROFESSOR.
ASSIM NENHUMA DAS 4 ALTERNATIVAS ESTARIAM CORRETAS.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 22.pdf

29/07/2019 22:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:38

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO(A)

Código do recurso: 1255 | Solicitado em: 30/07/2019 -14:30

Recurso:
O motivo do seguinte recurso provém do fato de haver um erro na questão 21 do caderno de provas para Psicólogo,tal erro
contribui para a confusão do candidato no momento da resposta e portanto, incitando ao erro e prejuízo no desempenho final e
pontuação da prova escrita.
De acordo com o enunciado da seguinte questão, deveríamos nos basear no Art.8º da Resolução citada na questão 10 deste
concurso, para encontrar a alternativa correta da questão 21. No entanto, a questão 10 deste concurso discorre sobre os
parágrafos e caput do artigo 94 da Lei
Orgânica Municipal de Guatambu que nada diz sobre o assunto em enfoque (documentos produzidos pelo Psicólogo).
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Guatambu.pdf

30/07/2019 14:30

Questão 21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:06

Por um erro de formatação na numeração das questões da prova a questão 21 deverá ser anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1344 | Solicitado em: 31/07/2019 -19:21

Recurso:
Solicito anulação da questão numero 27 pois a mesma é igual a questão numero 28.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:23

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1345 | Solicitado em: 31/07/2019 -19:54

Recurso:
Solicito alteração da resposta correta na questão numero 18, de D para A.
A alternativa:
III- Articulação com movimentos de trabalhadores, qualidade dos serviços prestados e combate
a toda espécie de discriminação.
Não esta correta segundo CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS - Princípios Fundamentais:
"Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral
dos trabalhadores;"
CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS - (http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf) conselho
federal de serviço social, pagina 03, disponivel em 31/07/2019, acessado as 19:39.
Como pode se ler o principio fundamental é Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais e com a LUTA
GERAL dos trabalhadores, não especificamente com movimento de trabalhadores como se pode ler na questão: Articulação com
movimentos de trabalhadores.
Logo a resposta correta é a A.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:23

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

74/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1182 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:29

Recurso:
Segundo a NBR 9050 2015
6.3.4 Desníveis
6.3.4.1 Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem
possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %).
Na questão marcava desníveis entre 0,5 e 1,5cm, ou seja 15 cm. Esta questão deve ser anulada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:46

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1364 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:52

Recurso:
Venho por meio deste, questionar a questão Nº 29 do gabarito preliminar e solicitar a correção ou anulação da mesma. Nesta
questão, solicitava que fosse indicado o único aspecto que não desencadeasse a dor, porém todos os itens de alguma forma
podem desencadear a dor. Segue em anexo a cópia dos comprovantes de fundamentação do recurso.
Anexo(s):

Data do envio

Scan-mesclado.pdf

31/07/2019 22:52

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:37

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os estudos a respeito do smartphone como agente álgico e patológico ainda são recentes e, os resultados já
registrados não são conclusivos para afirmar que seu uso diminua consideravelmente o limiar de dor dos pacientes. Contudo, é
sabido que estresse, privação de sono, jejum e alterações climáticas estão por trás das dores de pacientes que, usam
excessivamente smartphones. O uso excessivo desses aparelhos não configura-se como etiologia da dor, e sim fator relacional.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1426 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:16

Recurso:
Venho por meio deste, questionar a questão Nº 27 do gabarito preliminar e solicitar a correção ou anulação da mesma. Nesta
questão, solicitava que fosse marcado a alternativa que menciona os corretos sintomas não motores da doença de Parkinson
(DP), porém na alternativa que se mostra como correta no gabarito preliminar, o item IV- Comprometimento cognitivo leve,
apresenta-se em desacordo com a literatura, pela palavra “leve”, pois este, depende da variável idade, ou seja, se o
aparecimento da doença for precoce, a gravidade do comprometimento cognitivo aumenta e se o paciente for idoso e ter uma
atividade laboral de menor demanda cognitiva, estes, apresentam-se como fatores que podem aumentar as chances de evolução
para quadro demencial. E devido o enunciado da questão não especificar os fatores negativos ou até mesmo positivos já citados,
os quais podem influenciar e variar a gravidade do comprometimento cognitivo da DP e pelos motivos já especificados, solicito a
anulação desta questão. Obrigada.
Anexo(s):

Data do envio

questão 27 1-mesclado.pdf

01/08/2019 19:16

Questão 27

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:37

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado é a letra D.
Fonte: PRO Fisio – Fisioterapia Neurofuncional, Ciclo 4, Volume 1 (Abrafin).
https://www.researchgate.net/publication/307562197_Doenca_de_Parkinsonoutros_sintomas_nao_motores
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1230 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:06

Recurso:
Referente as questões 27 e 28 que são iguais.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Eliane.pdf

30/07/2019 11:06

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:04

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A duplicidade das questões 27 e 28, ocorreu devido a uma falha no momento da formatação das questões da
prova. Diversificar a “ordem” das alternativas é comum durante a formatação de provas. Porém, o fato ocorrido não indica erro de
elaboração da questão, nem tão pouco, prejudicou o entendimento do candidato, quanto a resolução da questão. A questão teve
como base o disposto na Lei 8.842/94, e está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. Também não configura
fraude ou plágio, já que somente foi repetida.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1224 | Solicitado em: 30/07/2019 -09:07

Recurso:
BOM DIA DUVIDA DA PERGUNTA 16 CONTEN DUAS RESPOSTA IGUAL SEGUNDO INFORMASÃO DE TRANSITO AS DUAS
ESTAO CORRETAS AGRADEÇO SE ME INFORMAREN A RESPEITO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:40

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1332 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:03

Recurso:
Prezada Banca Examinadora,
Venho através deste, requerer a anulação da questão nº 18, de conhecimentos específicos, da prova ao cargo de assistente
social. A anulação se faz necessário, devido a mal elaboração da questão. A letra D, que seria a alternativa correta, não é, pois
são princípios fundamentais, de acordo com o código de ética do assistente social, incisos I à XI. A questão nº 18 pede: Das
alternativas abaixo, qual NÃO corresponde a estes princípios? Nesse sentido, entendemos que nenhuma das opções sugeridas
na prova é a correta.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTAO PROVA.jpeg

31/07/2019 16:03

ANEXO RECURSO 2.jpeg

31/07/2019 16:12

ANEXO RECURSO.jpeg

31/07/2019 16:13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:05

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Devido a falha na elaboração da questão, fica a mesma anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1333 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:10

Recurso:
Prezada Banca Examinadora;
Venho através deste, requerer a anulação da questão nº 28, de conhecimentos específicos, da prova ao cargo de assistente
social, pois a mesma, está se repetindo, igualmente a questão nº 27, o que pode causar prejuízo aos candidatos, na falta de
oportunidade de outra questão da área específica.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO GUATAMBU.jpeg

31/07/2019 16:10

COPIA QUESTAO GUATAMBU.jpeg

31/07/2019 16:23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:08

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A duplicidade das questões 27 e 28, ocorreu devido a uma falha no momento da formatação das questões da
prova. Diversificar a “ordem” das alternativas é comum durante a formatação de provas. Porém, o fato ocorrido não indica erro de
elaboração da questão, nem tão pouco, prejudicou o entendimento do candidato, quanto a resolução da questão. A questão teve
como base o disposto na Lei 8.842/94, e está correta. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1372 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:26

Recurso:
Segue em anexo as razões e o recurso.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão n 20.pdf

01/08/2019 09:26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUDITOR FISCAL

Questão 20

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:14

Questão 20: O enunciado em questão deixou expresso que a alternativa a ser assinalada era a “INCORRETA”. Como houve erro
de digitação na questão “d”, trocando-se “pessoalmente” por “pessoas”, fazendo com que duas questões sejam incorretas, tomo
como PROCEDENTE o requerimento de recurso e ANULO a questão 20.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1371 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:25

Recurso:
Segue em anexo as razões de recurso e o recurso.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão n 7.pdf

01/08/2019 09:25

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:13

RESPOSTA:
A questão trata-se de Progressão Geométrica que consta em edital. A figura geométrica espacial é apenas uma aplicação da
progressão geométrica.
INDEFERIDO
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1391 | Solicitado em: 01/08/2019 -11:52

Recurso:
Segue em anexo as razões e o recurso da questão nº 6.
Anexo(s):

Data do envio

recurso n 6.pdf

01/08/2019 11:52

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:15

A questão trabalha com a regra do arredondamento. Como as opções eram valores exatos, deve-se levar em conta a 1ª casa
depois da vírgula, a qual é nove, arredondando os valores de 267,9 para 268. Sabe-se que o pi é uma dízima aperiódica, porém
é lógica que o candidato use uma ou duas casas depois da vírgula, pois se as opções para assinalar eram valores exatos, devese trabalhar com o mínimo de casas decimais. Arredonda-se apenas o valor final.
INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1360 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:09

Recurso:
A questão apresenta 2 alternativas corretas no gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

7 Scan_23323.pdf

31/07/2019 22:09

Questão 7

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MECÂNICO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:20

RESPOSTA:
As alternativas C e D são unidades de medidas de comprimento inglesa, por esse motivo anula-se a questão.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1359 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:04

Recurso:
A questão não apresenta gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

6 Scan_23325.pdf

31/07/2019 22:04

CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MECÂNICO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:19

RESPOSTA:
O desenho no caderno de provas, inscrito no cubo, estava destacada (pintada). Logo, o candidato deveria ter prestado atenção
que algumas arestas do cubo faziam parte da imagem inscrita.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1361 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:11

Recurso:
Alteração de gabarito para alternativa b.
Anexo(s):

Data do envio

12 Scan_23324.pdf

31/07/2019 22:11

Questão 12

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:21

Justificativa:
De acordo com a fabricante de máquinas e equipamentos para reparação automotiva, Máquinas Ribeiro, essa, como mais de 20
anos de experiência no ramo, a oficina mecânica realizar a manutenção adequada de todos os seus equipamentos. Eles devem
estar em condição de serem utilizados quanto a manutenção, a calibração e aferição. Elevadores automotivos, por exemplo,
exigem uma manutenção contínua, conforme a seguir:
A lubrificação com graxa deve ser feita semanalmente.
A cada 3 meses é necessário reapertar todos os parafusos e porcas do equipamento.
Pelo menos uma vez ao mês, a corrente e a correia devem ser esticadas.
O rolamento sofre fadiga, por isso é preciso fazer o controle a cada 6 meses e uma revisão técnica no equipamento uma
vez ao ano (realizada por um técnico especializado).
Componentes como correias, rolamentos e porcas de nylon devem ser substituídos sempre que necessário.
Fonte:
https://maquinasribeiro.com.br/manutencao-dos-equipamentos-da-oficina-mecanica-fique-atento/
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1362 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:16

Recurso:
A questão 15 quer saber qual alternativa NÃO corresponde a uma manifestação encontrada em pacientes diabéticos e o gabarito
apresenta a alternativa B – Diesgeusia como a correta. Entretanto, disgeusia é uma condição presente em portadores de
diabetes como podemos observar em:
“A disgeusia pode ser várias etiologias, como higiene oral precária, cirurgia, infeção e tabaco, diabetes, doenças autoimunes,
fármacos antimicrobianos, anti-hipertensores e anti-inflamatórios.”
Fonte: Disgeusia: a propósito de um caso clínico. BARROS, Óscar de et al. Rev Port Med Geral Fam[online]. 2015, vol.31, n.4,
pp.272-276. ISSN 2182-5173.
Disponível online em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732015000400007
Assim como afirma o texto extraído do site do Conselho de Odontologia de Minas Gerais em que diz “Disgeusia, também
conhecida como paladar fantasma ou distorcido, é uma alteração na percepção do paladar que pode ser temporária ou
permanente [...] Se o paciente for portador de alterações sistêmicas, como por exemplo, diabetes, o controle da doença
geralmente regula a disgeusia. Porém, há casos em que para o tratamento/controle da alteração sistêmica, o próprio uso de
medicamentos também pode provocar disgeusia.”
Disponível online em: http://cromg.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Informe-clinico-3.pdf
Dessa forma, a disgeusia pode manifestar-se em pacientes diabéticos e a questão deverá ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 15.pdf

31/07/2019 22:16

Questão 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:31

O gabarito foi divulgado errado, conforme consta em nossos registros a resposta correta é a letra A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1363 | Solicitado em: 31/07/2019 -22:18

Recurso:
A questão 19 apresenta inadmissíveis erros de digitação nas alternativas, sendo que em duas alternativas consta a palavra fator
e nas outras duas a palavra ator. Erros esses que podem induzir o candidato ao erro devido às clássicas pegadinhas presentes
em provas dessa natureza. A questão buscava a alternativa correta, e o gabarito apresenta a alternativa A – Pacientes com
hemofilia A tem Ausência na produção do ator VIII da coagulação. Entretanto, “ATOR” de coagulação não existe, sendo assim, a
alternativa não pode ser considerada correta e a questão deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 19.pdf

31/07/2019 22:18

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:31

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os dois termos fazem referência a disfunção em um dos processos de coagulação.
Fonte: Diagnóstico em Patologia Bucal, por Antônio Fernando Tommasi.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1252 | Solicitado em: 30/07/2019 -14:18

Recurso:
12- Com relação à manutenção de elevadores automotivos dentro de uma oficina, assinale a alternativa em que a afirmação
(não) é verdadeira:
Resposta do gabarito: (A) A lubrificação com graxa deve ser feita mensalmente.
Contudo esta afirmação é sim verdadeira pois, segundo site da ENGECASS, fabricante de equipamentos e elevadores
automotivos. ´´Quando não é realizada de forma automática, a lubrificação dos fusos e porcas de sustentação dos elevadores
também pode ser feita durante as manutenções preventivas mensais´´ Sendo a graxa classificada como um agente lubrificante
existentes e muito utilizado em fusos devido suas características e aplicação.
Solicito, a anulação da questão 12, pois verificou-se a inconsistência da resposta do gabarito.
fonte: https://blog.engecass.com.br/manutencao-preventiva-para-elevadores-automotivos/
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:49

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1257 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:19

Recurso:
Na questão 23 é solicitado marcar alternativa, (V) VERDADEIRA, (F) FALSA.
Resposta do gabarito (B) V-F-F-V
Contudo na segunda afirmação, de acordo com o gabarito é falsa.
Nos motores tipo diesel há a admissão da mistura de ar e combustível, que ao ser comprimido pelo pistão se aquece o suficiente
para inflamar o óleo diesel pulverizado no interior da câmara de combustão. Sedo esta afirmação verdadeira segundo, (UFRGS
2009) O ciclo de diesel é essencialmente caracterizado pela combustão ser causada pela compressão da mistura ar +
combustível. O ar é admitido pela câmara no primeiro ciclo entrando na câmara. No segundo ciclo, o pistão faz a compressão
dessa massa de ar e a término da compressão, injeta-se combustível sob pressão no interior da câmara. Dada as altas
temperatura e pressão no interior da câmara, a mistura sofre a explosão ao final do ciclo. A expansão do gás originário dessa
explosão expande-se originando o terceiro ciclo. Finalmente o gás de resíduos da combustão é liberado pelas válvulas, quando
então, reinicia-se o processo.
Contudo, solicito a anulação da questão ou a atualização da alternativa de resposta pois possui a alternativa (C), que estaria
correta.
Fonte:https://www.if.ufrgs.br/~dschulz/web/ciclo_diesel.htm
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:52

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1268 | Solicitado em: 30/07/2019 -17:18

Recurso:
07- Sobre unidade de medida, é coreto afirmar que a unidade de medida de comprimento inglesa é o(a):
Resposta do gabarito:(A)
Solicito a anulação da referida questão, pois existe duas alternativas de respostas corretas, alternativa (A)-jarda e alternativa (D)polegada. A polegada é uma unidade de medida de comprimento inglesa equivalente a 25mm.O nome "polegada" vem de
"polegar" e:1 polegada = 25mm =2,5cm. E a jarda 1 yard (jarda) = 91,5 centímetro, contudo estes são alguns exemplos de
unidades de medida de comprimento inglesa.
REFERENCIAS.
Fonte:https://www.infoescola.com/ingles/unidades-de-medidas-em-ingles/
Fonte:https://brainly.com.br/tarefa/8607616
CONHECIMENTOS GERAIS FUNDAMENTAL - MECÂNICO

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:17

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1276 | Solicitado em: 30/07/2019 -20:54

Recurso:
Creio que a letra C também esteja correta. O uso excessivo do Smartphone é também um causador de cefaleia. Assim, todas as
alternativas estariam corretas. Segue anexos documentos exigidos no edital para a análise de recurso. Grato.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO Ezequiel.pdf

30/07/2019 20:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:34

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os estudos a respeito do smartphone como agente álgico e patológico ainda são recentes e, os resultados já
registrados não são conclusivos para afirmar que seu uso diminua consideravelmente o limiar de dor dos pacientes. Contudo, é
sabido que estresse, privação de sono, jejum e alterações climáticas estão por trás das dores de pacientes que, usam
excessivamente smartphones. O uso excessivo desses aparelhos não configura-se como etiologia da dor, e sim fator relacional.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1389 | Solicitado em: 01/08/2019 -11:30

Recurso:
para a questão mencionada, não seria a decisão de anulação baseada no artigo 168 do código tributário, onde a prescrição de
restituição dá-se em 5 anos?
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUDITOR FISCAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:43

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1206 | Solicitado em: 29/07/2019 -19:32

Recurso:
Alteração do gabarito
Anexo(s):

Data do envio

Questão 15 .pdf

29/07/2019 19:32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:18

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1205 | Solicitado em: 29/07/2019 -19:32

Recurso:
Alteração do gabarito
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:35

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1173 | Solicitado em: 29/07/2019 -11:07

Recurso:
O enunciado da questão diz assim: durante a sessão de fisioterapia o paciente do caso clínico 2 (...) porém, o caso clínico é pra
responder as questões 11, 12 e 13.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:25

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1308 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:38

Recurso:
Questão 6 tem tem duas resposta correta C, D.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 6..pdf

31/07/2019 13:39

Questão 6

C. GERAIS SUPERIOR - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:28

RESPOSTA:
O gráfico da questão não é uma reta constante como a candidata afirma e sim uma reta crescente.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

98/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1309 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:41

Recurso:
QUESTÃO 15: A questão pede a alternativa que NÃO corresponde as manifestações incomuns na cavidade bucal de pessoas
com diabetes. A questão deve ser ANULADA pois todas as respostas estão corretas.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 15..pdf

31/07/2019 13:41

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:29

Conforme argumentação em outros recursos e também verificando que houve erro na divulgação do gabarito o mesmo será
alterado de B para A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1310 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:43

Recurso:
QUESTÃO 19- A questão pede a alternativa CORRETA sobre a doença hemofilia. A questão deve ser ANULADA pois contem
erro na resposta.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 19..pdf

31/07/2019 13:43

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:29

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Os dois termos fazem referência a disfunção em um dos processos de coagulação.
Fonte: Diagnóstico em Patologia Bucal, por Antônio Fernando Tommasi.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1311 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:47

Recurso:
QUESTÃO 22- A questão pede a alternativa ERRADA. Conforme gabarito a errada seria letra D porém, a letra A também está
incorreta, assim, deverá ser dado dois gabarito correto ( A, D).
Anexo(s):

Data do envio

Questão 22..pdf

31/07/2019 13:47

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:29

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. A alternativa “A” afirma que há aumento
da resistência e desgaste. Ou seja, há aumento também do desgaste. O termo “camada” também pode ser designado para o
assunto em questão.
Fonte: Cariologia: Aspectos de Dentística Restauradora. Adair Busato e Marisa Maltz.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1258 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:24

Recurso:
Referente a prova do enfermeiro onde fala sobre os significados das palavras em destaque, EXCETO, a questão indicada em
gabarito preliminar é letra C, porém a questão que de letra D também esta em desacordo os termos destacados.
De acordo com Aulete, Caudas, 2011. Novissímo Aulete dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro, 2011.
pg 485 e 1025.
Paradoxo: Ideia,conceito,proposição,afirmação aparentemente contraditória a outra ou ao senso comum.Contradição.
Despropósito: Ação sem propósito, desatino, imprudência.
De acordo com Michaelis.uol.com.br
Paradoxo: opinião ou proposição contrária ao senso comum; contrassenso, disparate. Falta de coerência ou de lógica.
Despropósito: característica de algo que se mostra sem propósito; inconveniência. Se faz fora de propósito.
C. G. SUPERIOR 02 - ENFERMEIRO

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:52

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1321 | Solicitado em: 31/07/2019 -14:52

Recurso:
caderno de provas Enfermeiro:
segundo Brunner & Suddarth, Tratado de enfermagem médico-cirúrgica, 2005, 10 edição, vol. 3 Pg 1219, no que se refere
fisiopatologia do diabetes e função e ação da insulina temos as seguintes afirmações:
*Transporta e metaboliza a glicose para a energia.
*Estimula o armazenamento de glicose no fígado e músculos (na forma de glicogênio)
*sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose.
*Estimula o armazenamento de lipídios da dieta no tecido adiposo.
*ACELERA o transporte de aminoácidos para as células.
Na questão 14 todas as opções estão corretas, exceto a LETRA B, que na prova consta como ATRASA O TRANSPORTE de
aminoácidos.
Anexo(s):

Data do envio

IMG-20190731-WA0050.jpeg

31/07/2019 14:52

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:14

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1330 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:52

Recurso:
Prova enfermeiro
Questão que fala sobre o caráter da Conferência de Saúde.
Segundo http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm, LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 199o, não se encontra no
texto nenhuma referencia ao caráter das conferências de saúde, bem como no decreto 453 de 2012, mas sim fazem menção ao
poder de valiar e propor diretrizes e deliberar,servindo de norte para as formulações de politicas publicas de saúde para as
esperas do governo .Isso significa dizer que as deliberações das Conferências devem servir para orientar os governos na
elaboração dos planos de saúde e na definição de ações que sejam prioritárias nos âmbitos estaduais, municipais e nacional.
http://conselho.saude.gov.br/14cns/historias.html

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:19

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

104/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1312 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:50

Recurso:
A questão 15, do caderno de prova para o cargo de arquiteto, pede para identificarmos a região que foi vistoriada por ser uma
região de influência secundária.
Sabendo que são consideradas regiões primárias as que fazem divisa com a obra, e regiões secundárias as regiões que, mesmo
não estando em confronto com a obra, podem sofrer danos.
Sendo assim, as regiões secundárias que fazem parte da área de influência devem ser analisadas em sua totalidade.
Na imagem apresentada nesta questão, os lotes de nº 22, 23, 24 e 27 são considerados regiões secundárias e estão em área de
influência, portanto, todos devem ser analisados por completo, não somente o lote de nº 27, conforme gabarito preliminar.
Ref. Bibliográfica: https://constructapp.io/website/shared/uploads/2018/05/ebook-vistorias-na-construcao-civil-2.pdf citando o
mesmo exemplo apresentado na prova, com explicações,
na página 9.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 15.pdf

31/07/2019 13:50

Questão 15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:40

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Para a realização de vistorias é necessário ter conhecimento de dois tipos de região de influência: as primárias
e as secundárias. A região de influência primária constitui-se por imóveis que estejam em fronteira com a obra. Já a secundária
envolve os imóveis que, apesar de não estarem em fronteira, têm chance de sofrerem danos.

De acordo com as imagens, é possível visualizar quais são as regiões confrontantes. Dentre elas, existem ambientes
secundários mas que fazem parte da área de influência e, por isso, também precisam ser analisados por completo.
A afirmação acima não contradiz o gabarito da questão e nem atesta o argumento do candidato.
A afirmação diz que, além das áreas de influência primárias, aquelas que estão em fronteira com a obra, há as regiões
secundárias, que fazem parte da área de influência, juntamente com as regiões de influências primárias, e para a realização de
vistorias, essas também devem ser consideradas.
Fonte: https://constructapp.io/website/shared/uploads/2018/05/ebook-vistorias-na-construcao-civil-2.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1313 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:54

Recurso:
A questão 24, do caderno de prova para o cargo de arquiteto, cita algumas recomendações de acessibilidade que os acessos
devem ter.
Na NBR 9050:2004, temos que: "Desníveis superiores a 5 mm até 15 mm devem ser tratados em forma de rampa, com
inclinação máxima de 1:2 (50 %)."
Já o item 6.3.4.1 da NBR 9050:2015, cita que:
"Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %)"
Sendo muito importante a atualização das normas para aplicação em projetos, vemos incoerência nas medidas apresentadas na
alternativa ‘A’ no gabarito preliminar.
Ref. Bibliográfica: NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 24.pdf

31/07/2019 13:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:41

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Mesmo considerando a atualização da norma através da NBR 9050:2015, a recomendação citada na
alternativa “a”, que é o que o enunciado da questão solicita, não está fora da norma, pois os desníveis 0,5 e 1,5 cm, estão dentro
do que a referida norma diz: “Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %) “.
Fontes:
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2010/02/01%20-%20GUIA_DE_ACESSIBILIDADE_CEARA.pdf
https://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

106/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1429 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:37

Recurso:
Boa noite
O motivo do recurso é devido a questão 18 que apresenta confusa. Por gentileza, analisem a elaboração da questão e respostas
nos arquivos anexados.
Anexo(s):

Data do envio

CPF.pdf

01/08/2019 19:37

IDENTIDADE.pdf

01/08/2019 19:39

REQUERIMENTO DE RECURSO.pdf

01/08/2019 19:40

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:13

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Devido a falha na elaboração da questão, fica a mesma anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Código do recurso: 1417 | Solicitado em: 01/08/2019 -16:26

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Questão 24.pdf

01/08/2019 16:26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:39

Exatamente, conforme seu recurso, por equívoco foi divulgado errado o Gabarito dessa questão, onde na verdade é B. Gabarito
alterado de C para B.
Recurso deferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Código do recurso: 1416 | Solicitado em: 01/08/2019 -16:25

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Questão 23.pdf

01/08/2019 16:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:38

A questão pede Dos Equipamentos de Proteção Individuais – EPIs abaixo assinale a alternativa que correspondem aos EPIs a
serem utilizados pelo Operador de Máquinas.
Portanto fica evidenciado que a resposta correta é somente a D pois, óculos e capacete não necessitam serem utilizados pelo
operador de máquinas.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1200 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:48

Recurso:
Seguem em anexo recurso de acordo com item 9 do edital.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 19.pdf

29/07/2019 16:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 19

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:00

Recurso deferido. Desta forma, deve-se alterar o gabarito para a letra “B”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1199 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:46

Recurso:
Segue em anexo recurso de acordo com item 9 do edital.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 13.pdf

29/07/2019 16:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:59

Trata-se de recurso interposto pelo(a) candidato(a) com inscrição n° 71766, visando a anulação da questão n° 13, sob pretexto
de não previsão do conteúdo especifico no edital.
Estabelece o conteúdo programático previsto no edital do concurso público: [...] “Direito Tributário: Sistema Constitucional
Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito Tributário: vigência, aplicação, interpretação e
integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e privilégios do Crédito tributário;
Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária;” (Grifos
nossos). A repartição das receitas tributárias é tema da competência tributária. Não há que se falar em competência tributária
sem analisar o disposto na Constituição Federal de 1988, sendo que em seu artigo 160, está especificado o conteúdo aplicado
nesta questão.
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1201 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:49

Recurso:
Segue em anexo recurso de acordo com item 9 do edital.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 22.pdf

29/07/2019 16:49

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:01

Alega o(a) candidato(a) que as cinco assertivas da questão n° 22 estão incorretas. Todavia, a assertiva do item V está correta.
Vejamos: “Os membros do CNJ detêm mandatos de dois (02) anos, admitida uma (01) recondução, sendo que nove de seus
membros integram o Poder Judiciário e um (01) deles é um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro é
um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)”.
Quanto a sua composição, estabelece o artigo 103-B da Constituição: “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de
15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução [...]”.
Nove são os membros que compõem e advém do Poder Judiciário, sendo: o Presidente do Supremo Tribunal Federal; um
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado
pelo respectivo tribunal; um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz estadual,
indicado pelo Supremo Tribunal Federal; um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um
juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal
Superior do Trabalho; um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Os outros seis integrantes são: um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; um
membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão
competente de cada instituição estadual; dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
e dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado
Federal.
Portanto, é correto o que prescreve o item V da questão n° 22, conforme demonstrado acima.
Destarte que as assertivas expostas nos itens I, II, III e IV da questão n° 22 estão incorretas como bem acentuo o(a)
candidato(a).
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1287 | Solicitado em: 31/07/2019 -10:53

Recurso:
A questão aponta que a disgeusia não é manifestação incomum da diabetes, porém artigos científicos comprovam a correlação.
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-51732015000400007, disponível em 31/07/2019
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:00

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

113/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1288 | Solicitado em: 31/07/2019 -10:59

Recurso:
A função f(x) = x² - 7x + 12 tem a>0 com gráfico de parábola com concavidade voltada para cima.
fonte:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/concavidade-parabola.htm, disponível em 31/07/2019
C. GERAIS SUPERIOR - ODONTÓLOGO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:00

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MONITOR SOCIAL I

Código do recurso: 1418 | Solicitado em: 01/08/2019 -17:08

Recurso:
Por saber que não existe -0 (menos zero) ou +0 (mais zero) e achar que se tratava de pegadinha acabei optando por outro
alternativa.
Resposta apresentada na questão, alternativa D) Terá como vértice da parábola o ponto (-0,5; -6,25).
Respota correta Terá como vértice da parábola o ponto (0,5; -6,25).
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - MONITOR SOCIAL I

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -16:51

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MONITOR SOCIAL I

Código do recurso: 1430 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:39

Recurso:
Questão um pouco confusa, pois lendo e estudando não é possível encontrar a alternativa "D" no estatuto do idoso D) A perda da
condição de segurado da Previdência Social será considerada para a
concessão da aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, 20
anos de tempo de contribuição, na data de requerimento do benefício.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MONITOR SOCIAL I

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:15

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1427 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:19

Recurso:
A insulina reduz a proteólise, a lipólise e induz a armazenagem de glicose nas células. Assim, a alternativa A está correta.
A insulina induz as células a absorver aminoácidos circulantes, aumentando o consumo destes. Assim, a alternativa B está
incorreta.
A insulina aumenta a permeabilidade celular à glicose, principalmente nos músculos e no fígado. Assim, a alternativa C está
correta.
A insulina é responsável por metabolizar e transportar a glicose para produção de energia. A alternativa D está correta.
Solicito anulação da questão, visto que há 3 alternativas corretas.
Referências
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Diabetes Mellitus? Insulinoterapia. Projeto diretrizes. Disponível em:
https://web.archive.org/web/20130520201301/http://projetodiretrizes.org.br/4_volume/07-Diabetes-I.pdf acessado em 31/07/2019
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 14.pdf

01/08/2019 19:19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:04

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1428 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:24

Recurso:
Conforme o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde: “Quando houver suspeita ou
constatação de que um determinado imunobiológico foi submetido a condições que provoquem desvio na sua qualidade (por
exemplo: acondicionado ou mantido fora dos padrões de temperatura preconizados), o trabalhador da sala de vacinação deve
comunicar a ocorrência ao responsável técnico pelo serviço de vacinação e, em seguida, identificar, separar e armazenar o
produto em condições adequadas da Cadeia de Frio. Posteriormente, deve preencher o formulário de alterações diversas
(Desvio de Qualidade), disponível no Manual de Rede de Frio (2013), e encaminhá-lo à Coordenação Municipal de Imunizações.
O formulário deverá ser submetido à CGPNI por intermédio da Coordenação Estadual de Imunizações.”
Assim, as alternativas A, B e C descrevem medidas a serem adotadas conforme solicita o enunciado. Há 3 alternativas corretas.
Solicito anulação da questão.
Referência
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 18.pdf

01/08/2019 19:24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:04

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1290 | Solicitado em: 31/07/2019 -11:51

Recurso:
A questão possuía duas alternativas repetidas, ambas dizendo que a correta era a assertiva II
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:01

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1299 | Solicitado em: 31/07/2019 -12:13

Recurso:
Nessa questão, a assertiva de letra "D" refere-se ao "ator III da coagulação", quando o correto seria "fator III da coagulação"
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:05

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do recurso: 1411 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:42

Recurso:
A questão número 25 trata-se de pontuar como VERDADEIRA ou FALSA as afirmações que são realizadas. O primeiro item
proposto trás o seguinte texto:
“O Vigidesastres é baseado nas diretrizes e princípios federais e de segredo estaduais e municipais de saúde”
Segundo as informações presentes no Plano Estadual de Emergência em Saúde de Santa Catarina, aprovado pela Deliberação
nº 139/2017 da Comissão Intergestores Bipartite e disponível no site da Vigilância Sanitária de Santa Catarina <
http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/134-noticias/noticias-2017/863-divs-apresenta-na-cib-oplano-estadual-de-emergencias-em-saude-vigidesastres>, não há menção ao termo “DE SEGREDO”, quando trata das diretrizes
e princípios do Vigidesastres, presente na assertiva.
Todos os Planos Municipais De Vigilância Para Emergências Em Saúde Pública – Vigidesastres de Santa Catarina,
disponibilizados no site da Vigilância Sanitária de Santa Catarina apresentam redação comum ao descreverem o Programa
VIGIDESASTRE, conforme trecho a seguir:
“O Programa VIGIDESASTRES baseia-se nas diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde e é composto de modelo,
campo e forma de atuação, com proposta de ações básicas e estratégicas, competências e atribuições para os três níveis de
governo. Sua gestão compete à Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS, no nível federal, e às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde nos estados e municípios” <
http://www.vigilanciasanitaria.sc.gov.br/index.php/saude-ambiental/vigidesastres-vigiar/102-area-de-atuacao/comunicacao/997planos-municipais-de-emergencia-em-saude-publica>
É possível observar que o trecho demonstra diretrizes e princípios com competência para os três níveis de governo, porém em
nenhum momento é citado o termo “DE SEGREDO” presente na questão.
A PORTARIA Nº 1.378, DE 9 DE JULHO DE 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e
financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema
Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, não apresenta me nenhum momento o termo “DE
SEGREDO” como característica das diretrizes e princípios que norteiam os trabalhos destes órgãos.
Segundo o site da Vigilância Sanitária de Santa Catarina, ao descrever o programa VIGIDESASTRES e suas diretrizes e
princípios, não há menção ao termo “ DE SEGREDO”.
O PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL DOS RISCOS DECORRENTES DOS DESASTRES
NATURAIS – VIGIDESASTRES, publicado no site do Ministério da Saúde, trás em sua redação a apresentação do
VIGIDESASTRES como:
“O Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Decorrentes dos Desastres Naturais – Vigidesastres baseia-se nas diretrizes e princípios norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS).”
Não se observa, em nenhum momento do documento que instituiu o programa, a menção ao termo “DE SEGREDO” presente na
alternativa da questão.
Ao analisar todos os trechos e documentos que definem o programa VIGIDESASTRES, não encontrando nenhuma menção ao
termo “DE SEGREDO” nas definições de suas diretrizes e princípios, julgo que o item 1 da questão Nº 25 está incorreto. Desta
forma, a questão Nº 25 não apresenta opção correta.
Com isto, venho através deste solicitar a ANULAÇÃO desta questão.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO - Fiscal de Vigilância Sanitária - Ingrid Schneider Lopes.pdf

01/08/2019 15:42

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:03

PARECER INDEFERIDO:
A alternativa inicia já citando que o Vigedesastre é baseado nas diretrizes e princípios federais e DE SEGREDO, estaduais
e municipais: Compreende-se com base no texto acima encontrado no endereço eletrônico
https://ead.proepi.org.br/ead/mod/book/view.php?id=588&chapterid=239
De segredo= que só o núcleo nomeado na comissão (Bombeiros, e agentes da Defesa Civil municipal e/ou estadual podem ficar
sabendo do tramite a ser seguido no que se refere frente aos riscos e desastres naturais ocorridos para cada situação, para
evitar alarmes falsos, ou apavoramento a uma população circunvizinha do local da ocorrência.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Código do recurso: 1229 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:00

Recurso:
QUESTAO: 24
GABARITO PRELIMINAR= ALTERNATIVA C
SOLICITO QUE SEJAM REVIZADAS AS ALTERNATIVAS DESTA QUESTÃO, VISTO QUE A OPÇÃO QUE FOI INDICADA
PELO GABARITO SE REFERE A UM FILTRO DE OLEO. CONFORME CONSTA NO CATALOGO DE FILTROS DA WEGA.
DISPONIVEL EM:
https://wegamotors.com/wp-content/uploads/2018/10/catalogo-de-filtros-para-veiculos-pesados-e-utilitarios-2018.pdf
SEGUNDO O MESMO CATALOGO O FILTRO DE AR ESTARIA REPRESENTADO PELA ALTERNATIVA B. A ALTERNATIVA SE
CONFIRMA TAMBEM NO MANUAL DE MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS ELABORADO PELO SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR PAGINA 22. DISPONIVEL EM:
http://www.leb.esalq.usp.br/disciplinas/Milan/leb332/Manut_SENAR.pdf
Anexo(s):

Data do envio

recurso quest 24.pdf

30/07/2019 11:00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:34

Por equivoco foi divulgado a letra C mas realmente a resposta correta é B.
Gabarito alterado de C para B.
Recurso Deferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Código do recurso: 1228 | Solicitado em: 30/07/2019 -10:59

Recurso:
QUESTAO: 23
GABARITO PRELIMINAR= ALTERNATIVA D
SOLICITO QUE ESSA QUESTÃO SEJA REVISADA POIS ESTA CONFUSA. VISTO QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUATAMBU-SC FORNECE AOS OPERADORES DE MAQUINA I OS SEGUINTES EPI’S: BOTINA, PROTETOR AURICULAR
CONCHA E OCULOS. E AS ALTERNATIVAS DE RESPOSTA NÃO APRESENTAM ESSA OPÇÃO NA MESMA ALTERNATIVA.

Anexo(s):

Data do envio

recurso quest 23.pdf

30/07/2019 10:59

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:32

Prezado Candidato:
A questão não está pedindo quais EPIs a Prefeitura de Guatambu oferece, e sim quais devem são usados pelo Operador de
Máquinas, sendo apenas a alternativa D que corresponde a resposta correta, pois, óculos de proteção e capacete não são
necessários no dia a dia de operação do equipamento.
RECURSO INDEFERIDO.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS I

Código do recurso: 1370 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:23

Recurso:
SOLICITO A REVISAO DESTA QUESTAO POIS A MESMA PODE SER ENTENDIDA COM DUAS FORMAS DE
INTERPRETAÇAO
Anexo(s):

Data do envio

30.pdf

01/08/2019 09:23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:36

Recurso indeferido.
Conforme o parágrafo único do artigo 144 do CTB.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1435 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:33

Recurso:
Caros examinadores, venho por meio deste, solicitar anulação da questão de número 15, conhecimentos específicos do cargo de
Odontólogo 40h conforme seguem argumentações no arquivo anexado.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 15 Jakson Odontólogo Guatambú0001.pdf

01/08/2019 20:33

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:34

PARECER: (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Código do recurso: 1176 | Solicitado em: 29/07/2019 -12:36

Recurso:
CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:45

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PEDAGOGO SOCIAL

Código do recurso: 1207 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:31

Recurso:
A alternativa II que menciona: "O desenvolvimento de projetos sociais na orientação de indivíduos, que por causa dos impactos
gerados pelas políticas econômicas foram excluídos dos seus direitos sociais." Aparece no gabarito como sendo "verdadeiro",
porém, segundo o Ministério da Cidadania (Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Esporte e Cultura), quando há
violação de direitos, como explanado na alternativa: que o indivíduo perdeu direitos sociais por causa de impactos gerados pelas
políticas econômicas, a proteção social aplicada é a "especial" e não "básica" como a questão traz em sua descrição: "A
Proteção Social Especial organiza, no âmbito do Suas, a oferta de serviços, programas e projetos de caráter especializado,
destinado a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir
para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de
famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos." Assim sendo, a
alternativa está errada. Bem como, a alternativa III está correta, pois vem de encontro com a prerrogativa da questão número 12,
opção IV desta mesma prova: "Exercer atividades ligadas à gestão de projetos, coordenação de equipes e captação de
recursos". Em suma, o gabarito certo da questão 13 é a opção A: verdadeira, falsa e verdadeira.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEDAGOGO SOCIAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:35

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1212 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:51

Recurso:
São seguranças afiançadas pela Política Nacional de Assistência Social, onde o Serviço de Proteção e Atendimento Integral a
Família (PAIF) está fundamentada:
a) segurança de acolhida;
b) segurança social de renda;
c) segurança de convívio familiar e comunitário;
d) segurança de desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social;
e) segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais.
http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/assistencia-social/psb-protecao-social-basica/projetos-psb/servicode-protecao-e-atendimento-integral-a-familia-2013-paif
Assim sendo, a alternativa que estaria errada na questão é a "D" e não a "A" como está no gabarito.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PEDAGOGO SOCIAL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:36

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1289 | Solicitado em: 31/07/2019 -11:44

Recurso:
Gabarito com resposta A, porém provas com ordem de alternativas de respostas diferentes (professor recreador inclusão/tempo/intensidade ALTERNATIVA A - professor de educação infantil - inclusão/tempo/intensidade ALTERNATIVA C,
ocasionando em mais de uma resposta para a mesma questão.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:01

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1301 | Solicitado em: 31/07/2019 -12:20

Recurso:
Gabarito letra D, porém as alternativas estão em posições diferentes nas provas. Facilitador de esporte letra D: Linguagem e
prosa literária e plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e irônico. Professor educação infantil letra B, contem a
mesma resposta supramencionada, ocasionando em duas respostas diferentes para a mesma pergunta.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:06

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1202 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:58

Recurso:
No trecho da questão "O seu Mané, que é amigo dele ao ficar sabendo a respeito decide comprar 50.000m³ do seu Sebastião.",
o correto seria 50.000 m² (metros quadrados) e não 50.000 m³ (metros cúbicos).
Não há alternativa correta para este caso, portanto a questão deve ser anulada.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:51

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1327 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:50

Recurso:
Questão nº 14 da Prova de Enfermeiro, conhecimentos específicos.
Senhores(as) examinadores(as) venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 14 da Prova Objetiva
do Cargo de Enfermeiro. A referida questão trata da “secreção de insulina que aumenta e induz o movimento da glicose do
sangue para o músculo, o fígado e as células adiposas. Nessas células, a insulina exerce as seguintes ações”.
O gabarito preliminar apresenta como alternativa correta a letra B:
b) Atrasar o transporte de aminoácidos (derivados da proteína da dieta) para dentro das células.
Ocorre que entendemos que a questão não tem gabarito correto conforme os argumentos a seguir.
De acordo com o artigo “Transportadores de glicose” do autor Ubiratan Fabres Machado, do Laboratório de Endocrinologia e
Metabolismo, Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, SP.
Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27301998000600003.
Os aminoácidos estão presentes nas proteínas que transportam a glicose, com o auxílio da insulina para penetrar na membrana
das células. Sendo assim a insulina promove a entrada do aminoácido nas células, favorece o transporte, contradizendo a
alternativa da questão que se diz correta quando cita: “Atrasar o transporte de aminoácidos (derivados da proteína da dieta) para
dentro das células.
De acordo com a publicação no portal da educação: “A insulina é quase tão potente como o hormônio do crescimento em fazer
com que ocorra deposição de proteínas nas células. Isso resulta de seus efeitos, tanto diretos como indiretos, sobre o
metabolismo das proteínas. Os efeitos diretos da insulina sobre o metabolismo das proteínas são de três tipos:
1. A insulina aumenta a intensidade do transporte da maioria dos aminoácidos por meio da membrana celular, o que aumenta as
quantidades disponíveis de aminoácidos para a síntese celular de proteínas.
2. A insulina aumenta a formação de ARN nas células;
3. A insulina aumenta a formação de proteínas pelos ribossomos;
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/funcao-da-insulina-no-corpo/34860
Evidenciando-se que nenhuma das alternativas estão corretas, solicito anulação da questão 14.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 14.pdf

31/07/2019 15:50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:01

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1328 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:50

Recurso:
Questão nº 18 da Prova de Enfermeiro, conhecimentos específicos.
Senhores(as) examinadores(as) venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 18 da Prova Objetiva
do Cargo de Enfermeiro. A referida questão apresenta-se com o seguinte texto:
18- A manutenção da qualidade dos imunobiológicos, desde a sua produção até o momento em que ele é administrado, deve ser
uma constante preocupação daqueles que distribuem, recebem e utilizam esses produtos. Devem ser examinados para se
verificar, por exemplo, a presença de substâncias estranhas ou alterações da cor e da consistência do produto Além de verificar
as condições de conservação do estoque, no transporte e na utilização dos imunobiológicos, bem como elevação da temperatura
da vacina superior a +8°C. Ao colocar um imunobiológico sob suspeita, até decidir sobre a realização ou não do reteste, deve-se
adotar as seguintes providências:
a) Contatar a rede de frio imediatamente para o superior.
b) Identificar o imunobiológico sob suspeita, registrando o número do lote, procedência, quantidade, data da validade do lote,
local e condições de armazenamento.
c) Registrar o problema identificando a causa no formulário padronizado de Avaliação de Imunobiológicos sob Suspeita.
d) Manter a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob refrigeração adequada.
No trecho destacado a pergunta solicita que seja assinalado a alternativa que apresente as seguintes providências a se adotar,
entendendo-se que seja a alternativa correta, para ser a alternativa incorreta deveria constar no enunciado “exceto” ou algum
termo semelhante que solicitasse que fosse assinalado a alternativa incorreta.
O gabarito preliminar apresenta como alternativa correta a letra D:
d) Manter a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob refrigeração adequada.
A qual está incorreta, segundo as orientações do Manual de Rede de Frios do Ministério da Saúde, página 23, disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio.pdf.
Entende-se que a questão tem as alternativas a, b e c corretas, sendo qualquer uma delas assinaladas e considerado a questão
como certa. Frente ao exposto solicito anulação da questão 18, devido ter sido mal elaborado o enunciado.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 18.pdf

31/07/2019 15:50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:01

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Código do recurso: 1326 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:48

Recurso:
Questão nº 12 da Prova de Enfermeiro, conhecimentos específicos.
Senhores(as) examinadores(as) venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 12 da Prova Objetiva
do Cargo de Enfermeiro. A referida questão trata da Portaria n° 48, de 28 de julho de 2004 e solicita a alternativa correta sobre
as instalações mínimas, considerando as competências dos Cries e as exigências previstas em Portaria.
O gabarito preliminar apresenta como alternativa correta a alternativa letra:
a) Recepção, consultório, sala de imunização e sanitário.
Ocorre que entendemos que a questão não tem gabarito correto conforme os argumentos a seguir.
De acordo com o artigo 3° da Portaria n° 48, de 28 de julho de 2004:
Art. 3º Para funcionamento dos CRIE, as SES deverão disponibilizar as instalações mínimas abaixo definidas, em conformidade
com as normas técnicas da Resolução-RDC Nº. 50, de 21 de fevereiro de 2002 e sua alteração, determinada pela ResoluçãoRDC nº. 189, de 18 de julho de 2003, ambas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA:
I.recepção;
II.consultório;
III.sala de vacinas; e
IV. sanitário.
Evidenciando que o inciso III, consta sala de vacinas, está não estando presente em nenhuma das alternativas propostas na
questão 12, abrindo precedente quando pode-se considerar sala de vacinas, local de armazenamento das vacinas e sala de
imunização, ou seja, local de administração das vacinas.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 12.pdf

31/07/2019 15:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:00

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: “As instalações mínimas, considerando as competências dos Cries e as exigências previstas em Portaria são:
recepção, consultório, sala de imunização e sanitário. Dada sua instalação mínima exigida as SI dos Cries estão aptas à
administração de todos os imunobiológicos distribuídos na Rede de Frio.”

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.
Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017.
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/rede_frio_2017_web_VF.pdf
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Código do recurso: 1329 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:52

Recurso:
Questão nº 25 da Prova de Enfermeiro, conhecimentos específicos.
Senhores(as) examinadores(as) venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 25 da Prova Objetiva
do Cargo de Enfermeiro. A referida questão apresenta-se com o seguinte texto:
25- A Lei nº 8142,de 28 de dezembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da saúde – ParteII, traz no ―Art. 1° O Sistema
Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080, de 19 desetembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem
prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I - a Conferência de Saúde.
II - o Conselho de Saúde.
―§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.ǁ A Conferência de Saúde tem caráter:
a) Consultivo.
b) Permanente.
c) Deliberativo.
d) Administrativo.
Segundo o gabarito é considerada correta a alternativa de letra A.
De acordo com a Lei 8.142, o texto oficial apresenta-se da seguinte maneira:
§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm.
Observa-se que no texto oficial não consta a expressão de caráter consultivo.
Entende-se que a questão não apresenta nenhuma alternativa correta. Frente ao exposto solicito anulação da questão 25, pela
divergência dos dados.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 25.pdf

31/07/2019 15:52

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:01

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA:
Artigo 1º
“§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”
O enunciado da questão solicita o caráter da Conferência de Saúde. É apresentado no § 1°, acima, o caráter consultivo da
Conferência de Saúde.
O que é consultivo: adj. Instituído para dar conselhos, pareceres.
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Código do recurso: 1351 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:54

Recurso:
Recurso para Questão 19 - Vaga para Fiscal de Obras. Demais detalhes em Anexo
Anexo(s):

Data do envio

20190731193823149.pdf

31/07/2019 20:54

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:54

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na questão não prejudicou o entendimento dos candidatos. Tendo em vista o contexto da
questão, que é o parcelamento do solo, e também a prática da função de Fiscal de Obras. O parcelamento do solo é a divisão da
terra em unidades juridicamente independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento,
desmembramento e fracionamento, sempre mediante aprovação municipal.
Fontes:
http://adenilsongiovanini.com.br/blog/parcelamento-do-solo/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9231/Diferenca-entre-gleba-lote-desmembramento-eloteamento
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Código do recurso: 1352 | Solicitado em: 31/07/2019 -20:56

Recurso:
Recurso para o Gabarito da Questão 19 para vaga de Fiscal de Obras
Anexo(s):

Data do envio

20190731193847363.pdf

31/07/2019 20:56

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:54

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na questão não prejudicou o entendimento dos candidatos. Tendo em vista o contexto da
questão, que é o parcelamento do solo, e também a prática da função de Fiscal de Obras. O parcelamento do solo é a divisão da
terra em unidades juridicamente independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento,
desmembramento e fracionamento, sempre mediante aprovação municipal.
Fontes:
http://adenilsongiovanini.com.br/blog/parcelamento-do-solo/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9231/Diferenca-entre-gleba-lote-desmembramento-e-loteamento
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Recurso:
Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve ser anulado, por conter mais de uma
opção correta, sendo as opções “b”, “c” e ‘d”, como será demonstrado a seguir. A assertiva dada como correta colide com o
entendimento atualíssimo da doutrina e jurisprudência, por conseguinte, desmerece o candidato atualizado e bem preparado
para o certame. Nesse sentido, imperioso colacionar o recente posicionamento dos sobre o tema:
“c.5) verificar, nas subestimativas relevantes, em cada caso concreto, a justeza na prolação do termo aditivo firmado,
considerando a envergadura do erro em relação ao valor global da avença, em comparação do que seria exigível incluir como
risco/contingência no BDI para o regime de empreitada global, como também da exigibilidade de identificação prévia da falha
pelas licitantes - atenuada pelo erro cometido pela própria Administração -, à luz, ainda, dos princípios da vedação ao
enriquecimento sem causa, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do dever de licitar, da autotutela, da
proporcionalidade, da economicidade, da moralidade, do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do interesse público
primário; (Acórdão TCU nº 1977/2013 – Plenário)”
Ademais, os termos “empreitada por preço global” e “empreitada global” são comumente utilizadas como sinônimas no setor
publico, como observa-se nos processos: Concorrência Publica nº 07/2019, da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, Tomada
de Preço n. 014/2019, Secretária de Assistência Social de Maravilha, Tomada de Preço nº 13/2019, Prefeitura Municipal de
Palmitos, o rol apresentado é meramente exemplificativo, de processos publicados no mês de julho de 2019.
Seria preciosismo não entender como sinônimas as expressões, pois ambas são sinônimas e em hipótese alguma se contrapõe,
traduzindo uma única forma de execução indireta de serviços
Ante ao exposto, faz-se imperiosa a anulação da questão objeto do presente recurso face a existência de mais de uma opção
correta para da questão e, por conseguinte, inviabilização de compatibilização da realidade normativa com as opções concedidas
pela banca.
Anexo(s):

Data do envio

REQUERIMENTO DE RECURSO.pdf

01/08/2019 17:14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTROLADOR INTERNO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/08/2019 -13:39

De acordo com o art. 10 da Lei 8.666/93:
"Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
[...]
II - execução indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;
d) tarefa;
e) empreitada integral.".
Como a referida questão prende-se ao que a lei dispõe ("De acordo com art. 10, da Lei nº 8.666/93..."), especificando o
artigo, verifica-se que as demais alternativas, com exceção da opção A ("Tarefa"), não estão de acordo com a alinea da lei,
tornando-as, portanto, incorretas. Tomo, portanto, como IMPROCEDENTE o requerimento de recurso.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1246 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:45

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

recurso da questão 13.odt

30/07/2019 13:45

Recurso questão 13.pdf

30/07/2019 13:49

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:06

Trata-se de recurso interposto pelo(a) candidato(a) com inscrição n° 71217, visando a anulação da questão n° 13, sob pretexto
de não previsão do conteúdo especifico da questão no edital.
Estabelece o conteúdo programático previsto no edital do concurso público: [...] “Direito Tributário: Sistema Constitucional
Tributário; Competência Tributária; Tributos e suas espécies; Fontes do Direito Tributário: vigência, aplicação, interpretação e
integração da legislação tributária; Da obrigação tributária; Crédito tributário; Garantias e privilégios do Crédito tributário;
Processo administrativo tributário; A execução fiscal; Plano Plurianual; Lei de diretrizes Orçamentárias; Lei Orçamentária;” (Grifos
nossos). A repartição das receitas tributárias é tema da competência tributária. Não há que se falar em competência tributária
sem analisar o disposto na Constituição Federal de 1988, sendo que em seu artigo 160, está espeado o conteúdo aplicado nesta
questão.
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1248 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:47

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 26.pdf

30/07/2019 13:47

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:06

Prezado(a) candidato(a), as agências reguladoras são autarquias especiais e estas são entidades da administração pública
indireta. Por conseguinte o edital é claro ao estabelecer: “Direito Administrativo: Princípios Informativos; Administração Pública;
Servidores públicos; Ato Administrativo; Poder Regulamentar de Polícia; Licitação; Contrato Administrativo; Desapropriação;
Bens Públicos; Processo Administrativo e Sindicância; Responsabilidade Civil do Estado; Improbidade Administrativa - Lei n°
8.429/92; Lei de Licitações - Lei n° 8.666/93;” (Grifos nossos). Além disso o edital prevê: “Toda Legislação citada deve ser
interpretada como a norma atualizada até a data de lançamento do Edital.” É dever do candidato saber as legislações que
abarcam cada tema citado acima, pois é passível de questionamento. Desta forma, como as agências reguladoras são entidades
autárquicas e estas fazem parte da administração pública, a questão merece ser mantida.
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1249 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:48

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 27.pdf

30/07/2019 13:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:07

De antemão convém esclarecer que a assertiva traz o conceito legal do poder de polícia previsto no artigo 78 do CTN, não
abarcando conceitos doutrinários ou jurisprudências sobre o tema, uma vez que o edital não contempla este mister. Desta forma,
a assertiva “A” está incompleta, por derradeiro, incorreta, haja vista que o artigo 78 da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional),
sofreu alteração com a redação dada pelo ato complementar n° 31 de 28 de dezembro de 1966. Antes o citado artigo elencava o
seguinte conceito: “Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando
direito, interesse, ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranquilidade pública, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou
coletivos.” Com a edição do ato complementar n° 31/1966, a redação do artigo é a seguinte: “Art. 78. Considera-se poder de
polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato
ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.” (Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 05 ago. 2019). Ademais, estabelece o parágrafo único do
comento artigo: “Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão
competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como
discricionária, sem abuso ou desvio de poder.” Portanto, em perfeita redação com a assertiva “D” da questão n° 27, a qual é a
correta, não contemplando a assertiva “A” como correta, uma vez que está incompleta, como exposto acima.
Recurso indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1399 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:50

Recurso:
Requer anulação da questão, conforme fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 14 - Karen.pdf

01/08/2019 13:50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:03

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1400 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:51

Recurso:
Requer anulação da questão, conforme fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 18.pdf

01/08/2019 13:51

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:03

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1398 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:43

Recurso:
Requer anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 3 - Karen - v2.pdf

01/08/2019 13:43

Questão 3

C. G. SUPERIOR 02 - ENFERMEIRO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:36

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: As palavras sinônimas representam, basicamente, uma mesma ideia.
Conforme significados apresentados pelos dicionários, a palavra “paradoxo” é o mesmo que “despropósito”.
São alguns sinônimos de “paradoxo”: ausência de coerência, contrário ao senso comum, disparate,
despropósito, absurdo, asneira, contrassenso, desatino, erro, insensatez, tolice.
FONTES:
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto. 2008
SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
https://www.sinonimos.com.br/paradoxo/
https://sinonimos.woxikon.com.br/pt/desprop%C3%B3sito
https://sinonimos-online.com/desproposito.html
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1401 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:53

Recurso:
Requer anulação da questão, conforme fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 19.pdf

01/08/2019 13:53

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:03

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A questão cita no enunciado a Lei nº2.604, de 17/09/1955: Regulamenta o exercício da Enfermagem
Profissional nos aspectos não revogados por legislação posterior. A letra B se refere a uma atribuição das obstetrizes, além do
exercício da enfermagem obstétrica.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1402 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:54

Recurso:
Requer anulação da questão, conforme fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 28.pdf

01/08/2019 13:54

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:04

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde, a única alternativa que atende ao enunciado é a letra A. Raramente o
estrabismo congênito tem seu diagnóstico feito antes dos 6 meses de vida (GRAZIANO, 2002).
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança :
crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: CONTROLADOR INTERNO

Código do recurso: 1226 | Solicitado em: 30/07/2019 -10:30

Recurso:
Senhores(as) examinadores(as), venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 03 da Prova
Objetiva do Cargo de Controlador Interno.
A referida questão trata de palavras destacadas que contém o mesmo significado de palavras trazidas entre parêntese, neste
sentido, deve-se assinalar a alternativa em que as palavras (destacada e entre parêntese) não tenham o mesmo significado. A
alternativa trazida pelo gabarito preliminar como correta à questão é a letra “C”. Do que não se tem entendimento diferente.
No entanto, a alternativa de letra “D” traz o confrontamento de significados das seguintes palavras, in verbis: Paradoxo e
(despropósito).
A fim de elucidar sobre os significados, deve-se recorrer aos dicionários amplamente reconhecidos como referência na língua
portuguesa. Sendo estes o “conjunto de vocábulos duma língua ou de termos próprios duma ciência ou arte, dispostos, em geral,
alfabeticamente, e com o respectivo significado (grifo nosso), ou a sua versão em outra língua”, conforme preconiza o dicionário
Aurélio da Língua Portuguesa, 5ª edição, página 712. Desta forma, tem-se que:
O dicionário Dicio–Dicionário Online de Português, traz os significados das palavras:
1- Paradoxo¹: Opinião contrária ao senso comum. Contradição ou oposição aparente. Ausência de nexo; falta de lógica. Ideia
bem fundamentada ou apresentada de forma coerente, mas que possui subentendidos contraditórios à sua própria estrutura.
2- Despropósito²: Natureza do que não possui nem demonstra propósito; que necessita de conveniência; que precisa de
pertinência. Aquilo que se realiza ou se diz sem propósito.
No mesmo sentido, o dicionário Michaelis – Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa corrobora nos significados das palavras:
1- Paradoxo³: Opinião ou proposição contrária ao senso comum; contrassenso, disparate. Falta de coerência ou de lógica.
2- Despropósito4: Característica de algo que se mostra sem propósito; inconveniência. O que se diz ou se faz de maneira
insensata ou fora de propósito; desatino. Grande proporção ou quantidade excessiva (de pessoas ou coisas); excesso.
Ademais, o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa traz os seguintes significados das palavras:
1- Paradoxo5: versão impressa - página 1.559: conceito que é ou parece contrário ao comum; contrassenso, absurdo..."
2- Despropósito6: versão impressa - página 698: "falta de propósito; desapropósito. Destempero; descomedimento;
estouvamento. Dito ou ato sem propósito".
Em razão de a questão solicitar mera comparação de significados de palavras (grifo nosso), não solicitando se as palavras
comparadas alterariam ou não o significado do texto;
Com base nas definições trazidas pelos dicionários, de renome e aceitos nacionalmente como referência em língua portuguesa,
consultados: tem-se claro de que o termo “paradoxo” e “despropósito” não têm o mesmo significado. Uma vez que, claramente, o
primeiro se refere à contrassenso, contradição e oposição e o segundo termo se refere à falta de propósito, como amplamente
fundamentado acima.
Ante ao exposto, respeitosamente, solicito-vos a anulação da questão por falta de única alternativa correta, como preconiza o
edital e o caderno de questões, sendo corretas as alternativas “C” e “D”.
Referências bibliográficas:
¹ https://www.dicio.com.br/paradoxo/
² https://www.dicio.com.br/desproposito/
³ http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=paradoxo
4 http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=desprop%C3%B3sito
5 Ferreira, Aurélio Buarque de Olanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. Ed. – Curitiba – Positivo, 2010. Página 1.559
6 Ferreira, Aurélio Buarque de Olanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. Ed. – Curitiba – Positivo, 2010. Página 698
Anexo(s):

Data do envio

Recurso q. 3 prova controlador interno.pdf

30/07/2019 10:30

Questão 3

C. G. SUPERIOR 02 - CONTROLADOR INTERNO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:25

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: As palavras sinônimas representam, basicamente, uma mesma ideia.
Conforme significados apresentados pelos dicionários, a palavra “paradoxo” é o mesmo que “despropósito”.
São alguns sinônimos de “paradoxo”: ausência de coerência, contrário ao senso comum, disparate,
despropósito, absurdo, asneira, contrassenso, desatino, erro, insensatez, tolice.
FONTES:
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KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto. 2008
SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
https://www.sinonimos.com.br/paradoxo/
https://sinonimos.woxikon.com.br/pt/desprop%C3%B3sito
https://sinonimos-online.com/desproposito.html
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1291 | Solicitado em: 31/07/2019 -11:53

Recurso:
A questão de n. 12 merece ser anulada por não possuir alternativa correta, conforme se demonstrará na sequência. A afirmação
III está mal desenvolvida, haja vista que a competência tributária ativa pode ser delegada para pessoas jurídicas de direito
público da administração indireta, a exemplo do que ocorre com a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), cuja
arrecadação e fiscalização foi atribuída ao IBAMA, nos termos da Lei n. 10.165/2000. Da mesma forma é o que acontece com os
conselhos de fiscalização profissional para a arrecadação e fiscalização das contribuições de interesse das categorias
profissionais, como o CREA, CRM, etc. Desse modo, a afirmação III não pode ser considerada incorreta.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso.pdf

31/07/2019 11:53

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:08

Estabelece o artigo 7° do Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 7º A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das
funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do § 3º do artigo 18 da Constituição.” (Grifos nossos).
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 06 ago. 2019.
Desta forma, a capacidade ativa tributária pode ser delegada a outras pessoas jurídicas de direito público e não a todas as
entidades da administração indireta, haja vista que as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista)
não são pessoas jurídicas de direito público, mas sim pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, o item III da questão n° 12
está incorreto pois não se pode delegar a capacidade ativa tributária a todas as entidades da administração pública indireta.
Recurso indeferido.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

149/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1397 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:39

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL
Recurso:
Recurso da questão 14.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Questão 14 - Larissa Vittorazzi.pdf

01/08/2019 13:39

Questão 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Respondido em: 08/08/2019 -11:43

Resposta:
PARECER: Indeferido

JUSTIFICATIVA: Conforme material didático apresentado pela Universidade Federal de Santa Catarina, dos professores Antônio
Victorino Avila, Liziane Ilha Librelotto e Oscar Ciro Lopes, link abaixo, o custo, representa o valor da soma dos insumos (mão-deobra, materiais e equipamentos, impostos, a dministração, depreciação, etc) necessários à realização de dada obra ou serviço,
sendo assim constitui-se no valor pago pelos insumos.
De acordo com a produção, os custos podem ser classificados em:
1. Diretos: por definição, são os custos diretamente apropriados ao produto, perfeitamente caracterizados e quantificados a
cada serviço. Ex: mão-de-obra direta, insumos e equipamentos.
Integram os custos diretos: a mão-de-obra diretamente vinculada à obra ou serviço, leis sociais incidentes sobre a mão-de-obra,
materiais ou insumos e equipamentos diretamente alocados aos serviços.
1. Indiretos: custos indiretos são aqueles onde se faz necessário estabelecer algum fator de rateio para a sua apropriação a
algum serviço. Assim sendo, os custos indiretos podem ter duas origens:
Os custos vinculados à administração do canteiro de obras; e as despesas decorrentes da administração da empresa.
No quadro a seguir estão alguns exemplos desses custos e despesas:

Custos de Obra
Despesas da Obra
Diretos

Mão-de-obra direta
Pedreiros Carpinteiros
Serventes
Mestres de Obras
Matéria-prima Projetos
Aquisição de Terrenos
Demolições Encargos
Sociais Equipamentos

Indiretos

Taxas e documentações Engenheiro
responsável Vale transporte Aluguel de
equipamentos Impostos s/ faturamento
Alimentação em Canteiro

Marketing Institucional

Propaganda e Vendas Controle Tecnológico
Vigilância

IPTU

Retirada de Diretores Salário de Funcionários da
Sede Alugueis

Despesas com Almoxarifado

Livros e Publicações Conservação e Limpeza.
Honorários Aluguéis

Água e Luz Industrial Assistência médica
Combustíveis e lubrificantes Manutenção de
equipamentos Manutenção de veículos

Juros de mora Assistência médica Conservação
e limpeza Livros, jornais e revistas. Despesas
bancárias Manutenção de veículos

Encargos Sociais

Encargos Sociais Taxas e Anuidades

http://pet.ecv.ufsc.br/arquivos/apoio-didatico/ECV5307-%20Orçamento.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1241 | Solicitado em: 30/07/2019 -12:01

Recurso:
A questão 15 da prova específica para o cargo de odontólogo pergunta qual das alternativas que NÃO corresponde a uma
manifestação incomum na cavidade bucal em pacientes com diabetes.
O gabarito preliminar traz alternativa B, disgeusia. Entretanto disgeusia (alteração do paladar) é sim uma alteração incomum na
cavidade bucal em pacientes diabéticos, conforme comprova a referência publicada:
- http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpmgf/v31n4/v31n4a07.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6509891/pdf/CCR3-7-877.pdf
- http://cromg.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Informe-clinico-3.pdf
A alternativa A, poliúra, ocorre em diabéticos, entretanto, não trata-se de uma manifestação incomum na cavidade bucal e sim
referente ao sistema urinário/excretor do paciente com diabetes, geralmente, devido a utilização de medicamentos diuréticos.
Conforme a questão pede a alternativa incorreta, seria letra A – poliúria, visto que é uma manifestação de diabéticos que NÃO
ocorre na cavidade bucal
Solicito troca do gabarito de B para A.
Obrigada
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 15.pdf

30/07/2019 12:01

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:24

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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Código do recurso: 1242 | Solicitado em: 30/07/2019 -12:09

Recurso:
A questão 22 pede a alternativa incorreta referente a restaurações de resina composta. A mesma, possui 2 alternativas
incorretas.
A letra C, fala em colocação por camadas, para possibilitar o controle das tensões de contração de polimerização.
O correto não é por camada, e sim, por incrementos, conforme reporta o fator C de configuração cavitária, segue referência em
anexo, junto ao formulário de requerimento. O termo camada se refere a unir todas as paredes do preparo cavitário, diferente do
termo incremento que é o correto quando trata-se de restaurações de resina.
A letra D também está incorreta.
A questão tem 2 alternativas incorretas, a letra C e letra D. Solicito anulação da mesma.
Obrigada.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 22.pdf

30/07/2019 12:09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:25

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. A alternativa “A” afirma que há aumento
da resistência e desgaste. Ou seja, há aumento também do desgaste. O termo “camada” também pode ser designado para o
assunto em questão.
Fonte: Cariologia: Aspectos de Dentística Restauradora. Adair Busato e Marisa Maltz.
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Código do recurso: 1245 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:24

Recurso:
A questão 16 da prova específica para o cargo de odontólogo pergunta qual alternativa está incorreta.
A alternativa C fala que apenas os pacientes com controle metabólico inadequado é que estão propensos a comprometimentos
na cicatrização das feridas.
Entretanto, o comprometimento na cicatrização das feridas pode ocorrer por doenças crônicas, obesidade, idade, infecção,
idade... entre outros fatores, conforme referência anexada (junto ao formulário de requerimento) e não somente por alteração no
controle metabólico.
Há inúmeros fatores que podem afetar a cicatrização, além do controle metabólico inadequado. O paciente pode ter diabetes
compensada, e ter outro fator secundário (idade, infecção) que interfere na cicatrização
A questão tem duas alternativas incorretas: C e D. Afim de manter a lisura desse certame, referente ao Concurso Público 001/2019, Solicito anulação da mesma.
Obrigada.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 16.pdf

30/07/2019 13:24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:25

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Outras doenças podem sim influenciar as fases de cicatrização, porém, a questão aborda apenas a Diabetes
Mellitus, logo, o “controle metabólico inadequado” mencionado, refere-se a DM. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
Fonte: Diagnóstico em Patologia Bucal, por Antônio Fernando Tommasi.
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Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Solicito a anulação da questão número 14, conforme justificativa a seguir.
A QUESTAO DIZ O SEGUINTE:
Na fisiopatologia do Diabetes destacamos que a insulina é um hormônio secretado pelas células beta, as quais constituem um
dos quatro tipos de células das ilhotas de Langerhans no pâncreas. A insulina é um hormônio anabólico ou de armazenamento.
Quando uma pessoa ingere uma refeição, a secreção de insulina aumenta e induz o movimento da glicose do sangue para o
músculo, o fígado e as células adiposas. Nessas células, a insulina exerce as seguintes ações:
a) A insulina também inibe a degradação da glicose armazenada, da proteína e dos lipídios.
b) Atrasar o transporte de aminoácidos (derivados da proteína da dieta) para dentro das células.
c) Estimular o armazenamento de glicose no fígado e no músculo (na forma de glicogênio).
d) Transportar e metabolizar a glicose para a produção de energia.
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra B, porém ATRASAR O TRANSPORTE DE AMINOÁCIDOS NÃO
É UMA AÇÃO DA INSULINA, sendo exatamente o contrário, a insulina ativa o transporte de aminoácidos para dentro da célula.
Devido a isso, esta alternativa é incorreta, e não havendo alternativa que esteja correta, solicito a anulação desta questão.
De acordo com o portal da educação, “Quando a concentração de glicose fica acima do normal, o pâncreas secreta quantidades
maiores de insulina que, por sua vez, promove o transporte rápido de glicose para o interior das células e a torna disponível para
as funções celulares. Portanto, um dos efeitos óbvios da insulina é a de provocar a rápida utilização da glicose para energia, pela
maioria das células do corpo. Após uma refeição, quando existe excesso de glicose e insulina, a glicose é muitas vezes
transportada para o interior das células hepáticas e musculares em quantidades muito maiores que as que podem ser utilizadas
para energia”.
“Além disso, outro décimo dessa gordura de depósito é sintetizado nas próprias células gordurosas. A insulina promove o
transporte de glicose para essas células de modo idêntico ao das outras células do corpo.
Ainda: “Os efeitos diretos da insulina sobre o metabolismo das proteínas são de três tipos:
1. A insulina aumenta a intensidade do transporte da maioria dos aminoácidos por meio da membrana celular, o que aumenta as
quantidades disponíveis de aminoácidos para a síntese celular de proteínas.
2. A insulina aumenta a formação de ARN nas células;
3. A insulina aumenta a formação de proteínas pelos ribossomos;
Por fim: O site QCONCURSOS traz esta mesma questão, cobrada pela banca NUCEPE, no ano de 2017 para cargo de
enfermeiro, em que a alternativa assinalada é diferente da apontada por este gabarito preliminar, em que aponta que a
alternativa correta é a que NÃO CORRESPONDE a ação da insulina, que é : Estimular a degradação da glicose armazenada, da
proteína e dos lipídios. A seguir a questão cobrada em 2017.
Ano: 2017. Banca: NUCEPE Órgão: FMS Prova: NUCEPE - 2017 - FMS - Enfermeiro
O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por níveis aumentados de glicose no sangue, em decorrência de
defeitos na secreção ou na ação da insulina, ou em ambas. Após a ingestão de uma refeição, a secreção de insulina aumenta e
induz o movimento da glicose do sangue para o músculo, o fígado e as células adiposas. Nas células, a insulina exerce as
seguintes funções, EXCETO:
•A
Transporta e metaboliza a glicose para a produção de energia.
•B
Sinaliza ao fígado para interromper a liberação de glicose.
•C
Intensifica o armazenamento de lipídios dietéticos no tecido adiposo.
•D
Estimula a degradação da glicose armazenada, da proteína e dos lipídios.
•E
Acelera o transporte de aminoácidos (derivados da proteína da dieta) para dentro das células.
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra B, porém ATRASAR O TRANSPORTE DE AMINOÁCIDOS NÃO
É UMA AÇÃO DA INSULINA, sendo exatamente o contrário, a insulina ativa o transporte de aminoácidos para dentro da célula.
Devido a isso, esta alternativa é incorreta, e não havendo alternativa que esteja correta, solicito a anulação desta questão.
Referências Bibliográficas
Função da insulina no corpo. Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/funcao-dainsulina-no-corpo/34860.
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Questões de concurso, Banca NUCEPE. Disponível em: https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/969bfc0f92?from_omniauth=true&provider=facebook#_=_
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 14.pdf

31/07/2019 14:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:59

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Solicito a anulação da questão número 18, conforme justificativa a seguir.
A QUESTAO DIZ O SEGUINTE:
18- A manutenção da qualidade dos imunobiológico, desde a sua produção até o momento em que ele é administrado, deve ser
uma constante preocupação daqueles que distribuem, recebem e utilizam esses produtos. Devem ser examinados para se
verificar, por exemplo, a presença de substâncias estranhas ou alterações da cor e da consistência do produto Além de verificar
as condições de conservação do estoque, no transporte e na utilização dos imunobiológicos, bem como elevação da temperatura
da vacina superior a +8°C. Ao colocar um imunobiológico sob suspeita, até decidir sobre a realização ou não do reteste, deve-se
adotar as seguintes providências:
a) Contatar a rede de frio imediatamente para o superior.
b) Identificar o imunobiológico sob suspeita, registrando o número do lote, procedência, quantidade, data da validade do lote,
local e condições de armazenamento.
c) Registrar o problema identificando a causa no formulário padronizado de Avaliação de Imunobiológicos sob Suspeita.
d) Manter a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob-refrigeração adequada.
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra D, porém de acordo com o Manual da Rede de Frio do MS, esta
alternativa é incorreta, e não havendo alternativa que esteja correta, solicito a anulação desta questão.
Orientações do Ministério da Saúde apontam a SUSPENSÃO IMEDIATA do imunobiológico, e não a manutenção da utilização
deste.
De acordo com O Manual da rede de frio (2001): “É importante ressaltar, entretanto, que ao colocar um imunobiológico sob
suspeita, até decidir sobre a realização ou não do reteste, deve-se adotar as seguintes providências:
• suspender de imediato a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob refrigeração adequada;
• identificar o imunobiológico sob suspeita, registrando o número do lote, procedência, quantidade, data da validade do lote, local
e condições de armazenamento;
• registrar o problema identificando a causa no formulário padronizado de Avaliação de Imunobiológico sob Suspeita;
• contatar a rede de frio imediatamente superior (local para o municipal, regional ou estadual, de acordo com a situação do
estado);
• o imunobiológico sob suspeita poderá ser remetido à instância imediatamente superior, devidamente acondicionado em caixas
térmicas e acompanhado do documento de devolução, assinado pelo responsável (no caso de falta de espaço nos
armazenamentos, necessidade de acondicionamento adequado ou por determinação do coordenador estadual do PNI”.
E ainda conforme o MANUAL DE REDE DE FRIO do Programa Nacional de Imunizações de 2017:
“Quando houver suspeita ou constatação de que um determinado imunobiológico foi submetido a condições de desvio na sua
qualidade (por exemplo: acondicionado ou mantido fora dos padrões de temperatura preconizados), o profissional da sala de
imunização deverá comunicar a ocorrência ao responsável técnico pelo serviço de vacinação e, em seguida, segregar, identificar
e armazenar o produto em condições adequadas da cadeia de frio, procedendo à comunicação/notificação à instância superior”.
Dessa forma, o imunobiológico deve ser suspenso e não mantido, conforme consta na letra D, e por falta de alternativa
adequada para a resposta, solicito anulação da mesma.
Referências Bibliográficas
Manual de Rede de Frio / elaboração de Cristina Maria Vieira da Rocha et al. - 3. ed. - Brasília: Ministério da Saúde: Fundação
Nacional de Saúde; 2001. 80p. il. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_rede_frio.pdf.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis.
Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,
Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2017. 136 p. : il. Disponível
em: http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/15/rede_frio_2017_web_VF.pdf.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 18.pdf

31/07/2019 14:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:59

PARECER: Deferido (ANULAR)
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JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Solicito a anulação da questão número 28, conforme justificativa a seguir.
A QUESTAO DIZ O SEGUINTE:
28- Sobre a avaliação da acuidade visual da criança na puericultura está INCORRETA a afirmativa:
a) O estrabismo pode ser avaliado pelo teste da cobertura que é utilizado para diagnósticos de desvios oculares e deve ser
realizado a partir dos 2 meses de idade.
b) As causas mais comuns de diminuição da acuidade visual em crianças são a ambliopia e os erros de refração.
c) O teste do reflexo vermelho deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica e repetido aos 4, 6 e
12 meses e na consulta dos 2 anos de idade.
d) A partir dos 3 anos, está indicada a triagem da acuidade visual, usando-se tabelas de letras ou figuras quando a criança
comparecer para consultas de revisão.
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra A, porém esta questão está apresentando duas alternativas
INCORRETAS: a letra A e a letra C.
A alternativa A aponta que o estrabismo pode ser avaliado pelo teste da cobertura que é utilizado para diagnósticos de desvios
oculares, devendo ser realizado a partir dos 2 meses de idade. No entanto, de acordo com Manual do Gestor, Linha de cuidado
Criança, da Secretaria de Saúde de São Paulo:
O estrabismo pode ser avaliado pelo teste da cobertura e pelo teste de Hirschberg. Sugere-se a realização de ambos os exames
nas consultas dos 4, 6 e 12 meses. (http://saudeemacao.saude.sp.gov.br/crianca/anamnese-e-exame-fisico-na-crianca-de-ate-3meses-de-idade/).
E ainda: O Teste da cobertura: é utilizado para diagnósticos de desvios oculares e deve ser realizado a partir dos 4 meses de
idade, pois a presença de estrabismo anterior ao período indicado pode ser um achado normal.
(http://saudeemacao.saude.sp.gov.br/crianca/anamnese-e-exame-fisico-na-crianca-de-ate-3-meses-de-idade/).
Ou seja, não deve realizado o teste de cobertura aos 2 meses de idade, mas sim a partir dos 4 meses de idade.
No entanto, além da alternativa A, a alternativa C também se encontra incorreta, pois conforme referência do Ministério da
Saúde:
“Todos os nascidos devem ser submetidos ao TRV antes da alta da maternidade e pelo menos uma vez ao ano do 3º ao 5º ano
de vida”.
Ainda, conforme o Manual de acompanhamento da criança (2015), “A primeira avaliação oftalmológica deve ser feita ao nascer,
antes da alta, pelo neonatologista (Teste do Olhinho ou Teste do Reflexo Vermelho)”.
Para corroborar com estas afirmações, as Recomendações Atualização de Condutas em Pediatria afirma que o “ Teste do
Reflexo Vermelho (TRV) Deve ser realizado pelos pediatras nas primeiras 72h de vida. Sugere-se também que o pediatra
observe a face, o olho e seus anexos. Deve ser repetido com um e três anos nas rotinas de puericultura”.
Nesse sentido, o teste do reflexo vermelho deve ser realizado ainda na maternidade antes da alta, e não na atenção básica,
conforme descrito na letra C.
Dessa forma, considerando a existência de mais de uma alternativa incorreta, solicito anulação da mesma.
Referências bibliográficas:
Manual do Gestor, Linha de cuidado Criança, Secretaria de Saúde de São Paulo. São Paulo, 2019. Disponível em:
http://saudeemacao.saude.sp.gov.br/crianca/anamnese-e-exame-fisico-na-crianca-de-ate-3-meses-de-idade/
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Diretrizes de
Atenção à Saúde Ocular na Infância: detecção e intervenção precoce para prevenção de deficiências visuais / Ministério da
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Brasília : Ministério da Saúde,
2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_saude_ocular_infancia.pdf
Manual de acompanhamento da Criança. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo Agosto/2015. Disponível em:
www.saude.sp.gov.br/...de.../manual_de_acompanhamento_da_crianca.pdf
Recomendações Atualização de Condutas em Pediatria Departamentos Científicos SPSP Gestão 2016-2019. Agosto/2019.
Disponível em:
www.spsp.org.br/site/asp/recomendacoes/Rec81_Oftalmo.pdf
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Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:00

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: De acordo com o Ministério da Saúde, a única alternativa que atende ao enunciado é a letra A. Raramente o
estrabismo congênito tem seu diagnóstico feito antes dos 6 meses de vida (GRAZIANO, 2002).
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança :
crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
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Código do recurso: 1339 | Solicitado em: 31/07/2019 -17:44

Recurso:
Boa tarde,
Referente a questão 27, ela pede qual o tipo de esquema de aterramento é utilizado em canteiros de obras, de acordo com a
NBR-5410 ela prescreve três tipos de aterramento, o esquema TT, TN (C ou S) e o IT, ou seja, todas as opções estariam corretas
pois não ficou especificado na pergunta para oque seria utilizado, portanto não é possível escolher qual tipo se faria necessário.
Anexo(s):

Data do envio

NBR5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.pdf

31/07/2019 17:45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:22

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1343 | Solicitado em: 31/07/2019 -18:16

Recurso:
Boa tarde,
Referente a questão 28 sobre encargos sociais, faltou a informação sobre os encargos do grupo no valor de 49,98% para que a
questão pudesse ser resolvida de forma objetiva e dinâmica, pois sem a mesma a questão se tornou inviabilizada de se calcular.
Anexo(s):

Data do envio

883-Texto do artigo-1747-1-10-20151016.pdf

31/07/2019 18:16

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:23

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1237 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:45

Recurso:
Solicito a mudança de gabarito, segue em anexo a fundamentação e as referências.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 15.pdf

30/07/2019 11:45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:24

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1235 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:38

Recurso:
Solicito a anulação da questão devido a cobrança de conteúdo que não esta presente no edital, segue em anexo o recurso com a
fundamentação.
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 28.pdf

30/07/2019 11:38

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:23

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Segundo a fonte bibliográfica: Periodontia, fundamentos, diagnósticos, prevenção e tratamento de Hebert F.
Wolf, o processo referenciado como: “fase em que as células iniciam seu processo de divisão entrando no período de
crescimento e que durante esse período, a reprodução celular encontra-se extremamente ativa”, denomina-se: fase de LOG.
Dessa forma apenas a alternativa A atende ao enunciado da questão.
3.13. ODONTÓLOGO
Saúde Bucal Coletiva e Níveis de Prevenção. Biossegurança. Radiologia: técnica radiológica; interpretação radiográfica;
anatomia radiográfica. Cariologia: etiologia, prevenção e tratamento da cárie dental. Dentística: semiologia, diagnóstico e
tratamento das doenças do complexo dentinorradicular; proteção do complexo requênc-pulpar; materiais restauradores; técnicas
de restauração. Periodontia: anatomia do periodonto; tecidos periodontais; prevenção, semiologia, diagnóstico clínico; exames
complementares aplicados ao diagnóstico das doenças periodontais; e tratamentos em periodontia; cirurgia periodontal;
periodontia médica;
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1215 | Solicitado em: 29/07/2019 -21:05

Recurso:
A resposta certa seria C LIQUEN PLANO, pois é uma doença autoimune. Pois a resposta B está a descrição disgeusia pode ser
várias etiologias, como higiene oral precária, cirurgia, infeção e tabaco, DIABETES, doenças autoimunes, fármacos
antimicrobianos, anti-hipertensores e anti-inflamatórios. Nos cuidados de saúde primários, as queixas gustativas são vagas e
sem relação patológica aparente, não existindo em Portugal dados acerca da incidência da mesma.
Anexo(s):

Data do envio

v31n4a07.pdf

29/07/2019 21:05

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:37

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1203 | Solicitado em: 29/07/2019 -17:31

Recurso:
24- Qualquer pessoa com deficiência física deve ter facilitado o seu acesso à edificação, de
forma autônoma e independente. Para tanto, os acessos devem atender, dentre outras, à
seguinte recomendação:
a) Os desníveis entre 0,5 e 1,5cm deverão ser chanfrados na proporção de 1:2 (50%).
b) A superfície do piso deve ser regular, firme, contínua, estável e antiderrapante,
exclusivamente sob condições climáticas de chuva.
Segundo a Norma de Acessibilidade NBR 9050/2015 o passeio deve ser livre de qualquer obstáculo, tendo que ser obviamente
regular, firme, contínua, estável e antiderrapante, mesmo em condições climáticas de chuva.
6.12.3 Dimensões mínimas da calçada
b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre
de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3 %, ser contínua entre lotes e ter no mínimo
1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre;
Peço recurso desta questão pois a alternativa B também estava correta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:34

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1445 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:34

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recursos questão 03.pdf

01/08/2019 23:34

Questão 3

C. G. SUPERIOR 02 - ARQUITETO
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:22

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: As palavras sinônimas representam, basicamente, uma mesma ideia.
Conforme significados apresentados pelos dicionários, a palavra “paradoxo” é o mesmo que “despropósito”.
São alguns sinônimos de “paradoxo”: ausência de coerência, contrário ao senso comum, disparate,
despropósito, absurdo, asneira, contrassenso, desatino, erro, insensatez, tolice.
FONTES:
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto. 2008
SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
https://www.sinonimos.com.br/paradoxo/
https://sinonimos.woxikon.com.br/pt/desprop%C3%B3sito
https://sinonimos-online.com/desproposito.html
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1446 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:34

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recursos questão 06.pdf

01/08/2019 23:34

C. G. SUPERIOR 02 - ARQUITETO

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:41

RESPOSTA: INDEFERIDO.
A questão trabalha com a regra do arredondamento. Como as opções eram valores exatos, deve-se levar em conta a 1ª casa
depois da vírgula, a qual é nove, arredondando os valores de 267,9 para 268. Sabe-se que o pi é uma dízima aperiódica, porém
é lógica que o candidato use uma ou duas casas depois da vírgula, pois se as opções para assinalar eram valores exatos, devese trabalhar com o mínimo de casas decimais. Arredonda-se apenas o valor final.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1447 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:35

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 23.pdf

01/08/2019 23:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:23

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A questão solicita a afirmação que não é verdadeira.
A alternativa “D” é verdadeira, conforme o livro, BIOCLIMATISMO NO PROJETO DE ARQUITETURA: DICAS DE PROJETO da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde diz:
Onde acontecem as trocas por radiação na construção:
nas superfícies exteriores da construção, coberturas e fachadas, por absorção da radiação solar, e emissão de calor para
o céu ou para a abóbada celeste;
nas superfícies internas da construção expostas à radiação solar, por absorção da mesma e emissão, se possível, de
calor para a abóbada celeste;
entre as superfícies internas da construção, paredes, teto e piso, por absorção e emissão de calor e entre
aquelas e o corpo humano, segundo a temperatura que se encontrem.
O fato de a questão trazer apenas uma das formas onde acontecem as trocas por radiação acontecem na construção, não torna
falsa a afirmação apresentada.
Fonte: https://pt.slideshare.net/Jho05/apostila-basicadeconfortoambiental
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1448 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:35

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 30.pdf

01/08/2019 23:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:23

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O fato de a nomenclatura utilizada pelos autores não ser idêntica à da Norma, não desqualifica a função do tipo
de escada que deve ser utilizada onde a antecâmara é substituída pelo vestíbulo com ventilação direta para o exterior. E esse
tipo de escada é a provida de vestíbulo ventilado.
O argumentado pelo candidato não anula o livro publicado pelo INSTITUTO AÇO BRASIL CENTRO BRASILEIRO DA
CONSTRUÇÃO EM AÇO.
Fonte: https://www.academia.edu/19127741/Prevenção_contra_Incêndio_no_Projeto_de_Arquitetura_Construção_com_Aço_?
auto=download
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1340 | Solicitado em: 31/07/2019 -17:52

Recurso:
Os teóricos citados nas alternativas I e II, não estão nos conteúdos programáticos do edital.Questão deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

Doc1.pdf

31/07/2019 17:52

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 19

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:00

RESULTADO: DEFERIDO (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Apesar do Construcionismo ter sido desenvolvido através das ideias do construtivismo, ele é mais amplo e
consiste em um foco maior do que o construtivismo. Como o Construcionismo foi fundado por Seymour Papert e não por Jean
Piaget, a afirmativa III está incorreta. Dessa forma, o gabarito deveria indicar as afirmativas I e IV como corretas, e tal alternativa
não existe. Portanto, a questão deve ser anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1341 | Solicitado em: 31/07/2019 -17:56

Recurso:
Os sistemas funcionais citados nas respostas da questão 29 não constam nos conteúdos programáticos do edital.Questão deve
ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 02.pdf

31/07/2019 17:56

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:00

RESULTADO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo programático “Distúrbios, transtornos e dificuldades de
aprendizagem”, e foi baseada em:
ZORZI, Jaime Luiz; BRITTO, A. T. B. O. Os distúrbios de aprendizagem e os distúrbios específicos de leitura e da escrita. Britto
ATBO, organizador. Livro de fonoaudiologia. São José dos Campos: Pulso Editorial, p. 217-30, 2005.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Código do recurso: 1218 | Solicitado em: 29/07/2019 -23:25

Recurso:
Recurso questão 28- Professora de Língua Inglesa
Referente à questão número 28, a resposta do gabarito, opção D, no meu entendimento está em desacordo com a Proposta
Curricular de Santa Catarina (2014), no item 1.2.2 De que diversidade estamos falando? No texto do documento está escrito “[...]
Portanto, a valorização das diferenças étnicas e culturais, por exemplo, não significa aderir aos valores do outro, mas respeitá-lo
como expressão da diversidade de todo ser humano, sem qualquer discriminação.” (pg.54). Já o gabarito preliminar indica como
correta a opção (D) “Valorizar a diferença aderindo aos valores do outro, respeitando- o como todo ser humano, sem qualquer
discriminação.”
A opção de resposta remete a uma afirmação, devemos aderir aos valores do outro e na Proposta Curricular, consta o contrário,
não significa aderir aos valores do outro.
As alternativas A, B e C, a meu ver estão condizentes com a Proposta, podendo ser verificadas também na página 54.
Anexo(s):

Data do envio

IMG_20190729_0001.pdf

29/07/2019 23:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:16

Houve um erro no momento da elaboração da questão em colocar EXCETO. AS alternativas A, B e C estão de acordo com a
PCSC. O objetivo da questão era identificar a errada.
A questão será anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Código do recurso: 1450 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:57

Recurso:
Recurso questão nº 03
Ao ler e reler o texto e analisar a questão nº 03 percebe- se que trata- se de um texto informativo e objetivo, que tem como
função principal transmitir sua mensagem de maneira clara, sem enfeites, não trazendo traços de plurissignificação, não podendo
então, fazer uso de uma linguagem em prosa literária. Já que, a linguagem literária é passível de multissignificações, conotações,
figuras de linguagem.
Segundo Luana Castro Alves, da Revista Nova Escola,
Linguagem literária: pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance e
também em verso, no caso dos poemas. Apresenta características como a variabilidade, a complexidade, a conotação, a
multissignificação e a liberdade de criação. A Literatura deve ser compreendida como arte e, como tal, não possui compromisso
com a objetividade e com a transparência na emissão de ideias. A linguagem literária faz da linguagem um objeto estético, e não
meramente linguístico, ao qual podemos inferir significados de acordo com nossas singularidades e perspectivas. É comum na
linguagem literária o emprego da conotação, de figuras de linguagem e figuras de construção, além da subversão à gramática
normativa.
→ Linguagem não literária: pode ser encontrada em notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, verbetes de dicionários e
enciclopédias, propagandas publicitárias, textos científicos, receitas culinárias, manuais, entre outros gêneros textuais que
privilegiem o emprego de uma linguagem objetiva, clara e concisa. Considerados esses aspectos, a informação será repassada
de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas
na gramática normativa são adotadas.
Por Luana Castro
Graduada em Letras
Gostaria de fazer a referência deste texto em um trabalho escolar ou acadêmico? Veja:
PEREZ, Luana Castro Alves."Diferenças entre linguagem literária e linguagem não literária"; Brasil Escola.
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/linguagem-literaria-naoliteraria.htm.
Acesso em 01 de agosto de 2019.
Baseado na fonte acima, no meu conhecimento, na opinião de mais professores que analisaram a questão, e em outras
pesquisas realizadas, julgo estar correta a letra B.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 2.pdf

01/08/2019 23:57

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS

Questão 3

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:44

Por equívoco foi divulgado errado o gabarito será alterado. De D para B.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1270 | Solicitado em: 30/07/2019 -19:11

Recurso:
Questão nº 16 Prova de Enfermeiro
Senhores(as) examinadores venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 16 da Prova Objetiva do
Carga de Motorista.
Que consta em sua resposta,a letra B e D, a mesma placa de sinalização de transito conforme anexo.
Considerando tais apresentações solicito anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso 16.pdf

30/07/2019 19:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:55

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1271 | Solicitado em: 30/07/2019 -19:18

Recurso:
Senhores(as) examinadores venho por meio deste apresentar recurso em relação a questão de número 20 da Prova Objetiva do
Cargo de Motorista.
A questão em sua resposta letra C, cita uma palavra (eixar)com erro de grafia, deixa a questão subentendida dificultando assim
sua interpretação.
Considerando tais apresentações solicito anulação da questão. Anexo a questão com erro de grafia.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso Q 20.pdf

30/07/2019 19:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:56

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1277 | Solicitado em: 30/07/2019 -21:31

Recurso:
A questão pede para que encontre a única opção em que o termo e a palavra entre parênteses não tenham o mesmo significado,
porém o termo Paradoxo não apresenta mesmo significado que a palavra entre parêntese (despropósito),(Onde no dicionário a
palavra paradoxo é sinônimo de contradição e oposição) e o termo patrícios não apresenta mesmo significado que a palavra
entre parênteses (estrangeiros).
Contudo a resposta da questão que apresenta no gabarito é a letra C. Acredito que a mesma esteja equivocada com relação as
opções. Estando corretas as opções C e D.
C. G. SUPERIOR 02 - ARQUITETO

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:57

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1278 | Solicitado em: 30/07/2019 -21:38

Recurso:
Em que norma está baseada a questão? Não identifico uma normativa com relação as afirmações da mesma.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:58

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1279 | Solicitado em: 30/07/2019 -21:44

Recurso:
Em que livro, artigo ou argumento está baseada a questão? Pois dependendo do plano de vista pode ser interpretada de
diferentes maneiras. Apresenta-se de forma equivocada e confusa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:58

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1191 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:34

Recurso:
EXCELENTISSÍMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO EDITAL Nº 001/2019 DO MUNICÍPIO DE
GUATAMBU (SC)
Em tempo, conforme prazo estipulado para recurso, apresento as seguintes razões e fundamentos.
Cuida-se de recurso ao teor da questão 22 (vinte e dois) da seção de Conhecimentos Específicos na prova de Auditor Fiscal da
Prefeitura do Município de Guatambu (SC).
Consta no texto da questão:
22- Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, segundo o art. 103 da
Constituição Federal de 1988:
I – O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
II – A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
III – Partido político com representação no Congresso Nacional.
Analise as afirmativas acima apresentadas e assinale a alternativa correta.
a) Apenas uma afirmativa está correta.
b) Apenas duas afirmativas estão corretas.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão incorretas.
Arquivo de recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

REC. QUES 22.pdf

29/07/2019 15:34

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUDITOR FISCAL

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/08/2019 -13:51

Prezado Candidato
O inciso IV do Artigo 103 da CRFB está em pleno vigor e rege:
" IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; "
Os demais incisos, como bem frisou também estão em vigor, portanto fica inalterado o Gabarito como todas as afirmativas
verdadeiras.
A questão não está sendo discutida, e sim deve ser respondida de acordo com o artigo 103 e seus incisos da CRFB.
Recurso Indeferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1240 | Solicitado em: 30/07/2019 -12:01

Recurso:
Gabarito da banca: Alternativa B
Solicitação: Alteração de gabarito para alternativa A
Fundamentação: a questão solicitava manifestações da cavidade bucal em um paciente diabético. Poliúria é uma manifestação
geral (sistêmica).
Veja: Poliúria é definida como “aumento do volume urinário, devido à diurese osmótica, causada pelo excesso de glicose ao
longo dos túbulos renais.” (MATOS, A. A. R et al, 2013).
“A disgeusia pode ter várias etiologias, como higiene oral precária, cirurgia, infeção e tabaco, diabetes, doenças autoimunes,
fármacos antimicrobianos, anti-hipertensores e anti-inflamatórios[...]” (BARROS, O; et al. 2015).
“[...] levantamento bibliográfico das manifestações bucais na diabete melito, utilizando as bases de dados nacionais e
internacionais. O resultado demonstrou que as principais manifestações encontradas foram: xerostomia (com ou sem ardência
bucal), disgeusia, periodontite, gengivite, cárie dental e infecções oportunistas [...]” (MATOS, A. A. R; et al, 2013).
BARROS, O. et al., Disgeusia: a propósito de um caso clínico. Rev Port Med Geral Fam 2015.
MATOS, A. A. R et al. Diabetes e manifestações bucais. Centro Universitário de Lins-Unilins, LinsSP, 2013.

Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 15.pdf

30/07/2019 12:01

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:24

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1239 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:57

Recurso:
Gabarito da banca: Alternativa B
Solicitação: Alteração de gabarito para alternativa A
Fundamentação: a questão solicitava manifestações da cavidade bucal em um paciente diabético. Poliúria é uma manifestação
geral (sistêmica).
Veja: Poliúria é definida como “aumento do volume urinário, devido à diurese osmótica, causada pelo excesso de glicose ao
longo dos túbulos renais.” (MATOS, A. A. R et al, 2013).
“A disgeusia pode ter várias etiologias, como higiene oral precária, cirurgia, infeção e tabaco, diabetes, doenças autoimunes,
fármacos antimicrobianos, anti-hipertensores e anti-inflamatórios[...]” (BARROS, O; et al. 2015).
“[...] levantamento bibliográfico das manifestações bucais na diabete melito, utilizando as bases de dados nacionais e
internacionais. O resultado demonstrou que as principais manifestações encontradas foram: xerostomia (com ou sem ardência
bucal), disgeusia, periodontite, gengivite, cárie dental e infecções oportunistas [...]” (MATOS, A. A. R; et al, 2013).
BARROS, O. et al., Disgeusia: a propósito de um caso clínico. Rev Port Med Geral Fam 2015.
MATOS, A. A. R et al. Diabetes e manifestações bucais. Centro Universitário de Lins-Unilins, LinsSP, 2013.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:45

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1244 | Solicitado em: 30/07/2019 -13:03

Recurso:
Gabarito da banca: Alternativa D
Solicitação: Alteração de gabarito para alternativa C
Fundamentação: Não são apenas pacientes com controle metabólico inadequado que possuem comprometimento na
cicatrização de feridas.
Conforme consta na literatura, “[...] são considerados fatores que influenciam na cicatrização: - FATORES LOCAIS: isquemia,
infecção, técnica cirúrgica19, corpo estranho, e edema / pressão tecidual elevada.
- FATORES SISTÊMICOS: diabete melito, deficiências vitamínicas, hipotiroidismo, doenças hereditárias (síndrome de EhlerDanlos), alterações da coagulação, idade, trauma grave, queimaduras, sepse, insuficiência hepática e renal, insuficiência
respiratória, tabagismo, radioterapia, desnutrição e o uso de corticosteróides, drogas antineoplásicas, ciclosporina A, colchicina e
penicilamina” (CAMPOS, A. C. L et al, 2007).
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 16.pdf

30/07/2019 13:03

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:25

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Outras doenças podem sim influenciar as fases de cicatrização, porém, a questão aborda apenas a Diabetes
Mellitus, logo, o “controle metabólico inadequado” mencionado, refere-se a DM. Portanto permanece inalterado o gabarito oficial.
Fonte: Diagnóstico em Patologia Bucal, por Antônio Fernando Tommasi.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1178 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:01

Recurso:
27- São competências na área de trabalho e previdência social, na implementação da política
nacional do idoso, exceto:
a) Promover simpósios, seminários e encontros específicos.
b) Criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria, nos
setores público e privado, com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento.
c) Garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação
no mercado de trabalho, no setor público e privado.
d) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários.
28- São competências na área de trabalho e previdência social, na implementação da política
nacional do idoso, exceto:
a) Garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a sua participação
no mercado de trabalho, no setor público e privado.
b) Promover simpósios, seminários e encontros específicos.
c) Priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários.
d) Criar e estimular a manutenção de programas de preparação para aposentadoria, nos
setores público e privado, com antecedência mínima de dois anos antes do afastamento.
As questões 27 e 28 são iguais , a mesma pergunta com as mesmas respostas, porém no gabarito esta letra A e B, não tendo
lógica as respostas muito menos duas questões iguais na prova.
Anexo(s):

Data do envio

prova 27 e 28.png

29/07/2019 14:01

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:46

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1251 | Solicitado em: 30/07/2019 -14:02

Recurso:
Trata-se de um gênero dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa, objetiva e
impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois um texto
dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e o irônico, que são
características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:49

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1267 | Solicitado em: 30/07/2019 -16:51

Recurso:
DE ACORDO COM A PERGUNTA FORMULADA QUAL SERIA A REFERÊNCIA?
POIS A MESMA NÃO CONSTA. E NAS ALTERNATIVAS TERIA MAS QUE UMA RESPOSTA DEPENDENDO DA
INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:54

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1187 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:48

Recurso:
O enunciado refere-se a sintomatologias na cavidade bucal ocasionadas pela doença diabetes, não a nível sistêmico. A
disgeusia é uma patologia que não está relacionada à diabetes, conforme ratifica o gabarito. Porém, uma das alternativas cita a
poliúria (eliminação de grande volume de urina num determinado período) que, embora seja uma manifestação sistêmica da
diabetes -disso não há dúvidas, todos sabem- não relaciona-se em nada com a cavidade bucal, ao contrário das outras
alternativas como líquen plano e candidíase bucal.
Destarte,respeitosamente,solicito à banca a anulação
da questão, haja vista o enunciado solicitar uma manifestação BUCAL e não umas manifestação sistêmica da patologia, tendo
em vista que temos 2 alternativas corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:47

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

Código do recurso: 1179 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:08

Recurso:
"19- Considere a situação descrita abaixo.
Digamos que seu Sebastião possua uma área de 100.000m² e queira vender a metade da
mesma. O seu Mané, que é amigo dele ao ficar sabendo a respeito decide comprar
50.000m³ do seu Sebastião. Perceba que com isso será necessário fazer a medição e o
desmembramento desta nova área de terras que irá receber matricula própria."
Na questão 19 do caderno de provas para Fiscal de Obras, foi observado um erro entre as unidades de medidas e m²(metros
quadrados) para m³(metros cúbicos) por essas unidades não é possível fazer o "fracionamento do solo" conforme resposta do
gabarito.
Anexo(s):

Data do envio

IMG_20190729_142727219.jpg

29/07/2019 14:33

Recurso.pdf

29/07/2019 14:41

Questão 19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -08:53

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico na questão não prejudicou o entendimento dos candidatos. Tendo em vista o contexto da
questão, que é o parcelamento do solo, e também a prática da função de Fiscal de Obras. O parcelamento do solo é a divisão da
terra em unidades juridicamente independentes, com vistas à edificação, podendo ser realizado na forma de loteamento,
desmembramento e fracionamento, sempre mediante aprovação municipal.
Fontes:
http://adenilsongiovanini.com.br/blog/parcelamento-do-solo/
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/9231/Diferenca-entre-gleba-lote-desmembramento-eloteamento
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: CONTADOR

Código do recurso: 1410 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:36

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO: Segundo o gabarito preliminar da questão 13 a resposta correta da questão seria a letra “a”, porém
não é possível considerar que as alternativas “c” e “d” estão incorretas, segue a questão e explanação:
13- De acordo com art. 10, da Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa correta. As obras e serviços poderão ser executados na
forma de Execução Indireta, nos regimes de:
a) Tarefa.
b) Empreitada indireta.
c) Empreitada global.
d) Empreitada unitária.
A questão solicita do candidato, com base no art. 10 da Lei 8.666/93, quais são os regimes nos quais as obras e serviços
poderão ser executados na forma de execução indireta. Como alternativa, apresentam-se as seguintes opções: (a) tarefa; (b)
empreitada indireta; (c) empreitada global; (d) empreitada unitária.
O gabarito preliminar considerou correta a resposta contida na alternativa “a”.
A mencionada norma possui a seguinte redação, verbis:
Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
I - execução direta;
II - execução indireta, nos seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
d) tarefa;
e) empreitada integral.
Parágrafo único. (VETADO)
Da leitura do dispositivo denota-se de imediato que a modalidade tarefa – considerada correta pelo gabarito preliminar – de fato é
um dos regimes pelos quais as obras e serviços podem ser executados na forma de execução indireta.
No entanto, e nesse ponto reside o núcleo do presente recurso, as opções indicadas nas alternativas “c” (empreitada global) e “d”
(empreitada unitária), também são regimes de execução indireta. O que o examinador fez foi simplesmente alterar a
denominação dessas modalidades utilizando a designação empreitada global em vez de empreitada por preço global, e
empreitada unitária em vez de empreitada por preço unitário.
No entanto, a simples alteração na denominação não transforma a resposta em incorreta, uma vez que não retira da modalidade
a característica de ser uma forma de execução indireta.
Aliás, não existe na lei de licitação uma diferenciação entre o que possa ser uma empreitada global ou empreitada por preço
global, e ainda empreitada unitária ou empreitada por preço unitário.
A retirada da locução adjetiva “por preço”, como já dito, é simples alteração denominativa, não alterando as características dos
regimes, sendo que inclusive ambas as formas de execução, são conhecidas indistintamente pela denominação “empreitada
global” e “empreitada unitária”.
Parcela da doutrina utiliza tal denominação, bem como, inúmeros editais licitatórios que são lançados diariamente.
Assim sendo, não é possível considerar que as alternativas “c” e “d” estão incorretas, tão somente pela ausência do termo
denominativo “por preço”.
Isso posto, a questão de número 13 (treze) deve ser anulada, uma vez que contraria o disposto no item 8.1.1.1 do edital, por
conter mais de uma alternativa correta.
Razões pelas quais, pede deferimento.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 13.PDF

01/08/2019 15:36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR
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SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 10/08/2019 -13:39

De acordo com o art. 10 da Lei 8.666/93:
"Art. 10. As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas:
[...]
II - execução indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada por preço global;

b) empreitada por preço unitário;
d) tarefa;
e) empreitada integral.".
Como a referida questão prende-se ao que a lei dispõe ("De acordo com art. 10, da Lei nº 8.666/93..."), especificando o
artigo, verifica-se que as demais alternativas, com exceção da opção A ("Tarefa"), não estão de acordo com a alínea da lei,
tornando-as, portanto, incorretas. Tomo, portanto, como IMPROCEDENTE o requerimento de recurso.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PSICÓLOGO(A)

Código do recurso: 1300 | Solicitado em: 31/07/2019 -12:13

Recurso:
Caro examinador do concurso publico 001/2019 - Município de Guatambu/S, peço que a questão numero 21 seja reavaliada.
Anexo(s):

Data do envio

requerimento de recurso.pdf

31/07/2019 12:13

requerimento de recurso.pdf

31/07/2019 12:29

questão 21.png

31/07/2019 12:30

questão 10.png

31/07/2019 12:30

Questão 21

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PSICÓLOGO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:07

Por um erro de formatação na numeração das questões da prova a questão 21 deverá ser anulada.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1188 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:18

Recurso:
Seguem as razões e fundamentação legal do recurso no arquivo em PDF que segue em anexo.
Solicito a anulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 13 - Procurador Municipal.pdf

29/07/2019 15:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:48

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1193 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:45

Recurso:
Seguem as razões e fundamentos legais do recurso, solicitando a anulação da questão por possuir duas assertivas corretas.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 17 - Procurador Municipal.pdf

29/07/2019 15:45

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:49

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1196 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:24

Recurso:
Solicito a alteração do gabarito para letra C, conforme motivos no arquivo em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 22 - Procurador Municipal.pdf

29/07/2019 16:24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:50

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1198 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:35

Recurso:
Seguem motivos pelos quais deve ser alterado o gabarito para letra D.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 23 - Procurador Municipal.pdf

29/07/2019 16:35

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:50

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1315 | Solicitado em: 31/07/2019 -14:30

Recurso:
SOLICITO A REVISÃO DA QUESTÃO POIS A MESMA NÃO APRESENTA ALTERNATIVA CORRETA DE RESPOSTA. O
CORRETO SERIA -3
E SEGUNDO O GABARITO A RESPOSTA SERIA 3.
Anexo(s):

Data do envio

6.pdf

31/07/2019 14:30

C. GERAIS SUPERIOR - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:28

A candidata pede recurso da questão mas não se atenta que a função do caderno de questões é f(x) = 2x – 6 e a mesma fez o
recurso utilizando a função f(x) = 2x + 6, o que não condiz com o que está no caderno de provas, portanto, indefere-se o pedido
de anulação da questão. Se a mesma refizer os cálculos UTILIZANDO A FUNÇÃO CORRETA chegará ao resultado que consta
no gabarito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1317 | Solicitado em: 31/07/2019 -14:32

Recurso:
SOLICITO A REVISAO DO GABARITO E E TAMBEM DAS ALTERNATIVAS POIS A MESMA APRESENTA DUAS
ALTERNATIVAS DE RESPOSTA VALIDAS A E D.
Anexo(s):

Data do envio

7.pdf

31/07/2019 14:32

C. GERAIS SUPERIOR - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:28

A candidata afirma que a letra A está correta, o que não é verdade, pois esta diz que a função terá um valor máximo, como o
coeficiente A é maior que zero (a >0) a parábola terá um valor mínimo e não máximo.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1373 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:26

Recurso:
SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 23 POIS A MESMA É REFERENTE A LEI 004/2001 QUE NÃO ESTA DISPONÍVEL
PARA CONSULTA NO SITE DA PREFEITURA
Anexo(s):

Data do envio

23.pdf

01/08/2019 09:26

Questão 23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:36

Prezada candidata:
A referida Lei está devidamente disponível no site da prefeitura na página do concurso
público https://www.guatambu.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/54017/codConcurso/12140
https://static.fecam.net.br/uploads/363/arquivos/1524839_LC_004_2001_Estatuto_Servidores.pdf
Através do link acima você poderá visualizá-la.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1374 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:27

Recurso:
SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 28 POIS A MESMA É REFERENTE A LEI 004/2001 QUE NÃO ESTA DISPONÍVEL
PARA CONSULTA NO SITE DA PREFEITURA
Anexo(s):

Data do envio

28.pdf

01/08/2019 09:27

Questão 28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:37

Prezada Candidata referida lei está disponível no site da prefeitura na página do concurso público
em https://www.guatambu.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/54017/codConcurso/12140
https://static.fecam.net.br/uploads/363/arquivos/1524839_LC_004_2001_Estatuto_Servidores.pdf
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1375 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:28

Recurso:
SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 24 POIS A MESMA É REFERENTE A LEI 004/2001 QUE NÃO ESTA DISPONÍVEL
PARA CONSULTA NO SITE DA PREFEITURA
Anexo(s):

Data do envio

24.pdf

01/08/2019 09:28

Questão 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:39

Prezada Candidata referida lei está disponível no site da prefeitura na página do concurso público
em https://www.guatambu.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/54017/codConcurso/12140
https://static.fecam.net.br/uploads/363/arquivos/1524839_LC_004_2001_Estatuto_Servidores.pdf

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

199/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1376 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:28

Recurso:
SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 26 POIS A MESMA É REFERENTE A LEI 004/2001 QUE NÃO ESTA DISPONÍVEL
PARA CONSULTA NO SITE DA PREFEITURA
Anexo(s):

Data do envio

26.pdf

01/08/2019 09:28

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:39

Prezada Candidata:
Se você tivesse acompanhado o site do Município na página do concurso verificaria que referida Lei está disponível desde o dia
01/07/2019 no endereço:
https://www.guatambu.sc.gov.br/concursos/index/detalhes/codMapaItem/54017/codConcurso/12140
RECURSO INDEFERIDO.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1227 | Solicitado em: 30/07/2019 -10:33
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:
Trata-se de um gênero dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa, objetiva e
impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois um texto
dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e o irônico, que são
características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:41

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1325 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:25

Recurso:
A alternativa D da questão número 30 não é totalmente incorreta. De acordo com a portaria 344 de 12 de maio de 1998, no artigo
35 do capítulo V, Notificação de receita é o documento que acompanhado da receita autoriza a dispensação de medicamentos a
base de substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Retinóicas para uso sistêmico e imunosupressoras. Portanto essa questão
não tem uma alternativa adequada para ser assinalada como resposta.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso1.pdf

31/07/2019 15:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:32

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Retinóides para uso tópico não constam da lista de Notificação de Receita conforme Portaria 344 de 12 de
maio de 1990.
Notificação de Receita - Documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos: a) entorpecentes (cor
amarela); b) psicotrópicos (cor azul) e c) retinóides de uso sistêmico e imunossupressores (cor branca). Fonte: Portaria 344 de 12
de maio de 1990.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/PRT_SVS_344_1998_COMP.pdf/a3ee82d3-315c-43b1-87cf-c812ba856144
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1331 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:02

Recurso:
A questão número 19 pede para considerar as alternativas que estão corretas.
A alternativa I descreve que em razão da especificidade e custos financeiros envolvidos, os medicamentos de controle especial
não devem ficar na área de estocagem geral. Isso está errado.
De acordo com o item 16 do MANUAL DE BOAS PRÁTICA DE ESTOCAGEM DE MEDICAMENTO do MINISTÉRIO DA SAÚDE,
os medicamentos de controle especial devem ter uma área de estocagem considerada de segurança máxima devido as suas
CARACTERÍSTICAS. Por exemplo, possibilidade de induzir dependência, abstinência, tolerância, etc...
Portanto a alternativa correta para essa questão é a alternativa D.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso2.pdf

31/07/2019 16:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:33

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: “Área para medicamentos de controle especial – área destinada à guarda e controle de medicamentos que
exigem cuidados especiais. Em razão da especificidade e custos financeiros envolvidos, esses medicamentos não devem ficar
na área de estocagem geral. Na falta de espaço disponível, podem ser guardados em armários.” Página 61
FONTE: Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização / Ministério da Saúde, Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 2. ed. –
Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1442 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:04

Recurso:
Segue em anexo recurso questão número 30.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 30.docx

01/08/2019 23:04

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:19

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1443 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:08

Recurso:
Segue em anexo recurso questão número 21.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 21.docx

01/08/2019 23:08

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:19

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MECANICO

Código do recurso: 1444 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:20

Recurso:
Segue em anexo questão número 12.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO QUESTÃO 12.docx

01/08/2019 23:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MECÂNICO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:19

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1185 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:47

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 24.jpeg

29/07/2019 14:47

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:36

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Mesmo considerando a atualização da norma através da NBR 9050:2015, a recomendação citada na
alternativa “a”, que é o que o enunciado da questão solicita, não está fora da norma, pois os desníveis 0,5 e 1,5 cm, estão dentro
do que a referida norma diz: “Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %) “.
Fontes:
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2010/02/01%20-%20GUIA_DE_ACESSIBILIDADE_CEARA.pdf
https://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ARQUITETO

Código do recurso: 1186 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:48

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

QUESTÃO 21.jpeg

29/07/2019 14:48

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:21

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A questão se trata do Parcelamento do solo (condições e restrições para parcelamento), e não da Lei em si. A
menção pelo candidato da referida Lei não o impede e nem o restringe o entendimento dos candidatos sobre a veracidade da
afirmação, que é o que a questão solicita, uma vez que na afirmação é explicitado a mudança que houve entre as leis, quando
diz “...sendo modificada a redação, onde antes constava como infraestrutura básica a rede de esgoto sanitário passou a constar
solução para o adequado esgotamento sanitário. Essa alteração é justificada por não ser necessária a implantação de redes
coletoras de esgotamento sanitário em todos os parcelamentos. Dependendo da densidade habitacional, da sua localização em
relação à rede existente e condições geológicas e topográficas, as soluções individuais, compostas por fossas sépticas podem
garantir a correta destinação final do esgotamento sanitário.”
Fonte: http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/1__1.pdf
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1382 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:15

Recurso:
Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 14, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção na formulação da mesma. Este fato gera dúvidas na interpretação da questão e na
formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Ver requerimento anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 14.pdf

01/08/2019 10:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:39

Devido a um erro na formulação da questão a mesma será anulada.
Recurso Deferido.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1386 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:25

Recurso:
Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 29, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção na formulação da mesma. Este fato gera dúvidas na interpretação da questão e na
formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Ver requerimento anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 29.pdf

01/08/2019 10:25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 29

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:51

Nessa questão o enunciado foi com a palavra NÃO e o correto é corresponde.
Recurso Deferido
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1381 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:12

Recurso:
Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 02, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção na formulação da mesma. Este fato gera dúvidas na interpretação da questão e na
formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 02.pdf

01/08/2019 10:12

Questão 2

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:31

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A frase apresentada na alternativa A da questão, está em conformidade com o texto.

“O Fórum abordou ainda outros tipos de discriminação no mundo corporativo, como a questão racial e LGBTI. “O Brasil ainda é
um país marchista e racista, por isso precisamos de ações afirmativas nas empresas para mudar esse quadro”, afirmou Carlo
Pereira, Secretário Executivo da Rede Brasil Pacto Global.” Roberta Figueiras - Colaboração para Universa - Adaptado https://universa.uol.com.br

O enunciado da questão solicitada a relação de ideia estabelecida pela oração destacada. A palavra “marchista” onde consta
erro ortográfico, não está em destaque na oração. E em hipótese alguma interfere no entendimento da questão, ou prejudica a
resolução da mesma. Portanto, permanece inalterado o gabarito oficial.
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Código do recurso: 1383 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:18

Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
Recurso:

Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 17, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção e incompletude na formulação da mesma. Este fato, gera dúvidas na interpretação da
questão e na formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Ver requerimento anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 17.pdf

01/08/2019 10:18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Respondido em: 09/08/2019 -15:42

Resposta:

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 10.436, DE 24 DE ABRIL DE 2002.

Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá
outras providências.

Legislação clara com o número da lei.
Recurso Indeferido
Prezada candidata como bem relatou a Legislação Estadual com esse número não condiz com Língua Barsileira de Sinais.
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Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1384 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:20

Recurso:
Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 19, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção na formulação da mesma. Este fato gera dúvidas na interpretação da questão e na
formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Ver requerimento anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 19.pdf

01/08/2019 10:20

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:45

II – DEFICIÊNCIA AUDITIVA: PERDA BILATERAL, PARCIAL OU TOTAL, DE 41 DB (QUARENTA E UM DECIBÉIS) OU MAIS,
AFERIDA POR AUDIOGRAMA NAS FREQUÊNCIAS DE 500HZ (QUINHENTOS HERTZ), 1.000HZ (MIL HERTZ), 2.000HZ
(DOIS MIL HERTZ), E 3.000HZ (TRÊS MIL HERTZ);
Dessa forma seria a afirmativa correta, portanto a II na prova é incorreta.
Recurso Indeferido
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1385 | Solicitado em: 01/08/2019 -10:22

Recurso:
Venho solicitar a anulação da QUESTÃO Nº 26, da prova para o cargo de Professor de Educação Especial.
Faço esta solicitação por haver incorreção na formulação da mesma. Este fato gera dúvidas na interpretação da questão e na
formulação da resposta causando prejuízo e comprometendo a credibilidade do concurso.
Ver requerimento anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 26.pdf

01/08/2019 10:22

Questão 26

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:50

RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 100, de 13 de dezembro de 2016, estabelece normas para a Educação Especial no Sistema Estadual
de Educação de Santa Catarina,
Resolve:
[...]
Art. 2º ....
§1º...
[...]
III - GUIA INTÉRPRETE - DISPONIBILIZADO PARA ALUNOS COM SURDOCEGUEIRA; (sublinhamos)
[...]
V - INSTRUTOR DA LIBRAS - DISPONIBILIZADO PARA ATENDER OS ALUNOS COM SURDEZ NO ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E REALIZAR CURSOS DE FORMAÇÃO EM LIBRAS PARA A COMUNIDADE; (sublinhamos)
As afirmativas corretas são como estão descritas acima.
Recurso Indeferido
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Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1253 | Solicitado em: 30/07/2019 -14:20

Recurso:
Na questão 18 o gabarito da questão foi trocado, segundo o gabarito preliminar a resposta correta da questão seria a letra “C”,
porém a alternativa que se encaixa corretamente com a questão é a alternativa “B”, segue a questão e explanação:
18- Controle é um substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa; ter o
controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. Na Administração Pública temos diversos tipos de
controles fazendo com isso que a gestão se torne eficiente e transparente. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:
I- É o mecanismo pelo qual um ato administrativo pode ser declarado nulo pelo Poder Judiciário por infringir a Lei.
II- Assegura o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recurso.
III- O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização dos gastos públicos.
IV- É definido pelos Arts. 49, 50 e 70 da Constituição Federal, que determina ser de
competência exclusiva do Congresso Nacional a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo.
Diante das afirmações acima podemos dizer que a ordem correta é:
a) Controle externo – controle interno – controle parlamentar – controle jurisdicional.
b) Controle jurisdicional – controle interno – controle externo – controle parlamentar.
c) Controle jurisdicional – controle externo – controle interno – controle parlamentar.
d) Controle externo – controle jurisdicional – controle interno – controle parlamentar.
Na alternativa I- a resposta correta é Controle Jurisdicional, que é aquele realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos
administrativos realizados pelo Poder Executivo, conforme regra expressa no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988.
Na alternativa II- são os Controles Internos que asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a
mínima utilização de recursos, aliás, tal conceito é fornecido pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission).
Na alternativa III- diz-se que é Controle Externo o controle realizado pelo Tribunal de Contas sobre o Poder Executivo, conforme
previsão expressa do art. 71 da Constituição Federal de 1988.
Na alternativa IV- é o Controle Parlamentar aquele exercido pelo Congresso Nacional sobre os atos administrativos do Poder
Executivo. Isso porque, o Controle Parlamentar, é caracterizado como o controle político e financeiro realizado pelo Poder
Legislativo, na figura do Congresso Nacional, sobre o Poder Executivo. Nesse sentido: "A designação que se demonstra mais
apropriada para identificar essa espécie de controle é aquela denominada de “controle parlamentar ou, ainda, controle exercido
pelo Poder Legislativo, que revelam, de imediato, tratar-se de fiscalização exercida pelo Parlamento ou Poder Legislativo sobre a
Administração”” (MEDAUAR, 2012, p.95).
Mediante os fatos expostos não há dúvidas de que houve equívoco no Gabarito divulgado, pois a letra “C” não se encaixa na
resposta, há uma troca nos conceitos de controle externo e interno, dessa forma, solicito que o erro seja corrigido e que a
resposta do Gabarito seja alterada da alternativa “C” para a alternativa “B”.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 18.PDF

30/07/2019 14:21

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:33

Realmente houve um equívoco em divulgarmos no gabarito preliminar a Letra C quando o correto é letra B.
RECURSO DEFERIDO.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS

Código do recurso: 1254 | Solicitado em: 30/07/2019 -14:20

Recurso:
Na questão 18 o gabarito da questão foi trocado, segundo o gabarito preliminar a resposta correta da questão seria a letra “C”,
porém a alternativa que se encaixa corretamente com a questão é a alternativa “B”, segue a questão e explanação:
18- Controle é um substantivo utilizado para definir o domínio ou poder de fiscalizar e administrar determinada coisa; ter o
controle da situação é dominar ou ter o poder sobre o que está acontecendo. Na Administração Pública temos diversos tipos de
controles fazendo com isso que a gestão se torne eficiente e transparente. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
correta:
I- É o mecanismo pelo qual um ato administrativo pode ser declarado nulo pelo Poder Judiciário por infringir a Lei.
II- Assegura o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a mínima utilização de recurso.
III- O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização dos gastos públicos.
IV- É definido pelos Arts. 49, 50 e 70 da Constituição Federal, que determina ser de
competência exclusiva do Congresso Nacional a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo.
Diante das afirmações acima podemos dizer que a ordem correta é:
a) Controle externo – controle interno – controle parlamentar – controle jurisdicional.
b) Controle jurisdicional – controle interno – controle externo – controle parlamentar.
c) Controle jurisdicional – controle externo – controle interno – controle parlamentar.
d) Controle externo – controle jurisdicional – controle interno – controle parlamentar.
Na alternativa I- a resposta correta é Controle Jurisdicional, que é aquele realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos
administrativos realizados pelo Poder Executivo, conforme regra expressa no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988.
Na alternativa II- são os Controles Internos que asseguram o atingimento dos objetivos, de maneira correta e tempestiva, com a
mínima utilização de recursos, aliás, tal conceito é fornecido pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission).
Na alternativa III- diz-se que é Controle Externo o controle realizado pelo Tribunal de Contas sobre o Poder Executivo, conforme
previsão expressa do art. 71 da Constituição Federal de 1988.
Na alternativa IV- é o Controle Parlamentar aquele exercido pelo Congresso Nacional sobre os atos administrativos do Poder
Executivo. Isso porque, o Controle Parlamentar, é caracterizado como o controle político e financeiro realizado pelo Poder
Legislativo, na figura do Congresso Nacional, sobre o Poder Executivo. Nesse sentido: "A designação que se demonstra mais
apropriada para identificar essa espécie de controle é aquela denominada de “controle parlamentar ou, ainda, controle exercido
pelo Poder Legislativo, que revelam, de imediato, tratar-se de fiscalização exercida pelo Parlamento ou Poder Legislativo sobre a
Administração”” (MEDAUAR, 2012, p.95).
Mediante os fatos expostos não há dúvidas de que houve equívoco no Gabarito divulgado, pois a letra “C” não se encaixa na
resposta, há uma troca nos conceitos de controle externo e interno, dessa forma, solicito que o erro seja corrigido e que a
resposta do Gabarito seja alterada da alternativa “C” para a alternativa “B”.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso - Questão 18.PDF

30/07/2019 14:24

Questão 18

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 02/08/2019 -08:34

Realmente houve um equívoco em divulgarmos no gabarito preliminar a Letra C quando o correto é letra B.
RECURSO DEFERIDO.
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Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1407 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:10

Recurso:
Solicito revisão da questão número 15 do caderno de prova Odontólogo 40 horas. A questão afirmava que o paciente portador de
Diabetes Mellitus (DM), pode apresentar algumas manifestações incomuns na cavidade bucal, logo após o enunciado ela pede
qual alternativa não corresponde a uma delas (alterações bucais). As alternativas apresentaram- se como opção: Poliúria,
disgeusia, líquen plano e candidíase bucal.
A questão posta como correta no gabarito preliminar foi disgeusia, alternativa b, o que não corresponde ao que se pede no
enunciado, pois a mesma é uma alteração da função gustativa que ocorre na cavidade bucal e muitos são os fatores que podem
vir a causar, locais e sistêmicos, incluindo pacientes portadores de Diabetes, ou seja, uma das etiologias da disgeusia é a
diabetes mellitus, como consta no estudo de Barros, Ribeiro, Ferreira, Ferreira e Paiva (2015). A candidíase e líquen plano
também podem ocorrer na cavidade bucal do paciente com Diabetes Mellitus, como consta nos resultados do estudo de
Yamashita, Moura- Grec, Capelari, Sales-Peres e Sales-Peres (2013). Ou seja, a única alternativa correta seria a poliúria
alternativa A, já que a mesma não está relacionada com a cavidade oral, apenas é um dos sintomas do paciente diabético,
caracterizado por excreção aumentada de urina em função da ingestão excessiva de água (NAVES; VILAR; COSTA;
DOMINGUES; CASULARI, 2003). No anexo constam as referências.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 15.pdf

01/08/2019 15:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:34

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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Código do recurso: 1406 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:06

Recurso:
Solicito revisão da questão número 12 do caderno de prova Odontólogo 40 Horas. A questão apresentou-se com duas
alternativas iguais (A e D), ou seja, houve erro na elaboração,além disso, confundiu os candidatos.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso questão 12.pdf

01/08/2019 15:06

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:33

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Uma vez que a única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. E a assertiva II, em hipótese
alguma está correta, a igualdade das alternativas A e D, não prejudica o entendimento da questão. Portanto permanece
inalterado o gabarito oficial.
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Código do recurso: 1238 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:46

Recurso:
Venho solicitar a anulação da questão n° 24 da prova de Arquiteto pela seguinte razão: Nenhuma das opções de respostas estão
corretas. A resposta "correta" conforme gabarito é a seguinte:
"a) Os desníveis entre 0,5 e 1,5cm deverão ser chanfrados na proporção de 1:2 (50%)."
Esta resposta diz respeito a NBR9050/2004 que não está mais em vigor. A norma vigente referente a acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos é a NBR 9050/2015, onde diz o seguinte:
"6.3.4 Desníveis 6.3.4.1
Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 mm dispensam
tratamento especial. Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %), conforme Figura
68. Desníveis superiores a 20 mm, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus, conforme 6.7."
Sem mais para o momento.
Grata pela atenção.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso.pdf

30/07/2019 11:46

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ARQUITETO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:38

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Mesmo considerando a atualização da norma através da NBR 9050:2015, a recomendação citada na
alternativa “a”, que é o que o enunciado da questão solicita, não está fora da norma, pois os desníveis 0,5 e 1,5 cm, estão dentro
do que a referida norma diz: “Desníveis superiores a 5 mm até 20 mm devem possuir inclinação máxima de 1:2 (50 %) “.
Fontes:
http://www.solucoesparacidades.com.br/wp-content/uploads/2010/02/01%20-%20GUIA_DE_ACESSIBILIDADE_CEARA.pdf
https://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/abnt-nbr9050-edicao-2015.pdf
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Código do recurso: 1264 | Solicitado em: 30/07/2019 -16:41

Recurso:
A questão de número 15 está com o gabarito trocado, a opção correta seria a letra A, pois perguntava qual a alternativa não
corresponde a uma manifestação bucal no paciente diabético.
A letra A - poliúria, que significa aumento do volume urinário, não é uma manifestação bucal.
Já as outras opções (B, C, D), são todas manifestações bucais que podem ocorrer em pacientes diabéticos.
Como referenciado em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

pati 1.pdf

30/07/2019 16:41

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:26

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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Código do recurso: 1265 | Solicitado em: 30/07/2019 -16:44

Recurso:
A questão de número 08 deve ser anulada, pois as opções de resposta deixam margem para erro, como demonstrado no arquivo
em anexo referenciado.
Anexo(s):

Data do envio

pati3.pdf

30/07/2019 16:44

C. GERAIS SUPERIOR - ODONTÓLOGO

Questão 8

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:27

RESPOSTA:
A candidata colocou como fonte de recurso o site www.todamateria.com.br/medidas-de-dispersao/. Verificando o site consta que
a candidata acrescenta as palavras “ou variabilidade” na definição que o site apresenta, sendo assim, indefere o pedido da
candidata pois acrescentou palavras na definição da fonte. Também coloca a letra A como resposta, porém a média é aritmética
e não geométrica como diz a letra A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1266 | Solicitado em: 30/07/2019 -16:50

Recurso:
A questão de número 28 deve ser anulada, pois há duas alternativas corretas, já que as referências demonstram que a fase de
maior atividade metabólica da célula pode ser chamada de fase de crescimento exponencial, fase exponencial, fase de log e fase
de crescimento.
E como a questão não citou qual referência foi solicitada, deve ser anulada.
Anexo(s):

Data do envio

pati2.pdf

30/07/2019 16:50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:27

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Segundo a fonte bibliográfica: Periodontia, fundamentos, diagnósticos, prevenção e tratamento de Hebert F.
Wolf, o processo referenciado como: “fase em que as células iniciam seu processo de divisão entrando no período de
crescimento e que durante esse período, a reprodução celular encontra-se extremamente ativa”, denomina-se: fase de LOG.
Dessa forma apenas a alternativa A atende ao enunciado da questão.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1233 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:34

Recurso:
a questão foi mal formulada, uma vez que no enunciado consta a informação: "ferramente obrigatória de gestão da política de
assistência social nas três esferas de governo", e a alternativa indicada no gabarito preliminar é a "d" - plano municipal de
assistência social. todavia, o plano municipal se refere apenas a esfera municipal, sendo que para contemplar o enunciado
deveria constar plano municipal, estadual e nacional de assistência social. nestes termos, diante do fato de que o enunciado foi
confuso e incoerente com a alternativa apontada como correta, há que se considerar a possibilidade de anulação da referida
questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:44

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1234 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:38

Recurso:
A questão 27 é igual a 28, com o mesmo enunciado, sendo que as alternativas estão apenas em ordem diferente, sendo também
iguais. Diante da situação, há que se avaliar a possibilidade de anulação de ao menos uma das questões, ou talvez das duas,
considerando que a situação confundiu os candidatos no momento da prova, e a orientação repassada pelos fiscais foi no
sentido de entrarmos com recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:44

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1236 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:39

Recurso:
A questão 28 é igual a 27, com o mesmo enunciado, sendo que as alternativas estão apenas em ordem diferente, sendo também
iguais. Diante da situação, há que se avaliar a possibilidade de anulação de ao menos uma das questões, ou talvez das duas,
considerando que a situação confundiu os candidatos no momento da prova, e a orientação repassada pelos fiscais foi no
sentido de entrarmos com recurso.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:44

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Código do recurso: 1192 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:40

Recurso:
De acordo com o ESTUDO SOBRE TAXAS REFERENCIAIS DE BDI DE
OBRAS PÚBLICAS E DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS RELEVANTES do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, em seu item 2.3 e parágrafo 55:
A análise dos componentes da taxa de BDI de obras públicas está dividida em três grupos:
(i) custos indiretos, compreendendo: taxas de rateio da administração central, riscos, seguros, garantias
e despesas financeiras; (ii) remuneração da empresa contratada; e (iii) tributos incidentes sobre o
faturamento, os quais passam ser detalhados nos tópicos seguintes.
A questão aponta como correta para custos indiretos a alternativa "A) Almoxarifado, combustíveis e lubrificantes. Porém, o
almoxarifado compreende administração local e combustíveis e lubrificantes compreendem os custos de equipamentos.
Conforme CAPÍTULO 4 - CUSTOS HORÁRIOS DE EQUIPAMENTOS do SINAPI Metodologias e Conceitos - JUL/2019, item 4.9.
Custos de Materiais na Operação:
"Consideram-se como custos de materiais de operação os valores consumidos com a compra de combustíveis, filtros, óleos e
graxas. Para esta parcela de custo, adotam-se as taxas de consumo específico de combustíveis, que já incluem outros materiais
de operação, utilizadas pelo DNIT, conforme Tabela 4.4."
De acordo com o artigo UM ASPECTO POLÊMICO DOS ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS: BENEFÍCIOS E DESPESAS
INDIRETAS (BDI), publicado na Revista do TCU disponível em: https://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:dX4RBxcVIjcJ:https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/889/954+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
no item IV. DESPESAS CONSIDERADAS INDEVIDAMENTE COMO INDIRETAS e alínea b) ADMINISTRAÇÃO LOCAL:
São despesas usualmente consideradas como "administração local": a realização de serviços administrativos de apoio no
canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, controle de pessoal, almoxarifado, etc).
(...)
Como o pagamento dessa mão-de-obra diretamente ligada à administração do canteiro é um gasto incorrido no processo de
obtenção do serviço que está sendo prestado, enquadra-se contabilmente como custo direto.
Desta forma, a alternativa A está incorreta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:49

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Código do recurso: 1195 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:54

Recurso:
A questão aponta a afirmação "O ambiente no qual a sua empresa está inserida tem influência direta no sucesso de seus
projetos, dessa forma, os fatores relacionados a isso devem ser analisados".
Desta forma, o ambiente em que a empresa está inserida é o ambiente externo, onde devem ser analisadas as Oportunidades
(alternativa a) e Ameaças (alternativa b).
Portanto, a questão tem duas alternativas corretas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:49

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

Código do recurso: 1197 | Solicitado em: 29/07/2019 -16:30

Recurso:
De acordo com o Manual de Saneamento da FUNASA, disponível em:http://www.funasa.gov.br/bibliotecaeletronica/publicacoes/engenharia-de-saude-publica/-/asset_publisher/ZM23z1KP6s6q/content/manual-de-saneamento?
inheritRedirect=false, as galerias de infiltração enquadram-se também na alternativa A, conforme arquivo anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Galerias de infiltração.pdf

29/07/2019 16:30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:50

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1304 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:09

Recurso:
Capítulo II
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
A RESPOSTA SEGUNDO O GABARITO ESTÁ ERRADA, CONFORME A LEI A RESPOSTA CORRETA
É A LETRA D)
Anexo(s):

Data do envio

questão 17.pdf

31/07/2019 13:09

Questão 17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO
SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:50

PARECER: Deferido (Trocar de “B” para “D”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
Portanto troca-se o gabarito oficial de B para D.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1305 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:10

Recurso:
A questão apresenta como resposta a letra D), porém a litografia é um trabalho de gordura pigmentada em pedra, a textura é
visual e não tátil.
Segundo bibliografias, litografia não tem textura:
“litografia substantivo feminino ARTES GRÁFICAS 1.
processo de reprodução que consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um desenho executado com
tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou uma placa metálica, ger. de zinco ou alumínio.”
Portanto a resposta da Questão 26 é a letra A).
Anexo(s):

Data do envio

questão 26.pdf

31/07/2019 13:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 26

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:51

PARECER: Deferido (Trocar de “D” para “A”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1306 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:10

Recurso:
A palavra GRADALIZAÇÃO não existe em nenhuma bibliografia ou dicionário.
Matiz: é a máxima intensidade da cor, a própria cor, ou a variação de tonalidade obtida pela mistura de duas cores em sua
máxima intensidade, sem mistura de pigmentos pretos ou brancos, formando novas cores.
Cores neutras: são consideradas cores n
Disponível em: https://www.poraodastintas.com.br/harmonia_cores.php
Portanto a Resposta da questão 27 é a letra C) Matiz.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 27.pdf

31/07/2019 13:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 27

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:52

PARECER: Deferido (Trocar de “D” para “C”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FACILITADOR DE ARTESANATO

Código do recurso: 1307 | Solicitado em: 31/07/2019 -13:11

Recurso:
Ritmo é o conjunto de elementos que se estabelece a partir de um pulso constante. Age mediante continuidade. Portanto não se
enquadra como elemento da linguagem visual nas artes, ou seja o som não se vê.
https://souzalima.com.br/blog/o-que-e-ritmo/
A resposta que mais se enquadra na questão 28 é a letra C).
Anexo(s):

Data do envio

Questão 28.pdf

31/07/2019 13:11

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FACILITADOR DE ARTESANATO

Questão 28

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:52

PARECER: Deferido (Trocar de “A” para “C”)
JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1177 | Solicitado em: 29/07/2019 -13:31

Recurso:
Duas placas de sinalização iguais. Alternativa B,é C.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:46

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1396 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:36

Recurso:
O gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora, entendeu, na questão 1, que o enunciado considerasse com a melhor
alternativa que fosse indicada pelo gênero, o que não se pode concordar. Duas alternativas podem ser consideradas como
verdadeiras gerando ambiguidade na questão passível de anulação.
Anexo(s):

Data do envio

recurso.jpeg

01/08/2019 13:36

Questão 1

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -18:15

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Pelas características predominantes do
texto, o gênero que identifica o texto é a crônica.
Título: Um país amnésico - Como dizia o Cronista Ivan Lessa: A cada 15 anos, o Brasil esquece os últimos 15.
“A crônica é um texto de caráter reflexivo e interpretativo, que parte de um assunto do cotidiano, um acontecimento banal, sem
significado relevante.É um texto subjetivo, pois apresenta a perspectiva do seu autor, o tom do discurso varia entre o ligeiro e o
polêmico, podendo ser irónico ou humorístico. É um texto breve e surge sempre assinado numa página fixa do jornal.” A resenha
não apresenta caráter reflexivo.
FONTES:
https://oglobo.globo.com/cultura/um-pais-amnesico-23049963?
utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=O%20Globo
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto. 2008
SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1409 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:31

Recurso:
O gabarito oficial adotado pela Banca Examinadora, entendeu, na questão 7, a razão do número de quadrados de cada figura
encontrada, baseando-se em um conteúdo da Matemática, apresenta a resposta como Progressão Geométrica, o que não se
pode concordar por insuficiência de dados na formulação da questão.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 2.jpeg

01/08/2019 15:31

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:37

RESPOSTA:
O candidato utiliza desenhos para mostrar diferença, porém a diferença está na sua dimensão. Uma é plana e outra espacial.
Fractal é uma fração e a razão de uma Progressão Geométrica é calculada por uma fração. Logo, mantêm-se o gabarito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1378 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:50

Recurso:
Segue em PDF argumentação contra a questão 15.
Anexo(s):

Data do envio

questão 15.pdf

01/08/2019 09:50

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:32

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1379 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:51

Recurso:
Segue argumentação contra a questão 24.
Anexo(s):

Data do envio

questão 24.pdf

01/08/2019 09:51

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:33

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: O termo “horário da administração do antibiótico” pode ser confundido com “posologia” (ramo da terapêutica
que se ocupa a Dosagem de administração dos medicamentos), porém, tendo em vista que os termos tem significados
diferentes, conclui-se que a alternativa correta é a letra C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Código do recurso: 1408 | Solicitado em: 01/08/2019 -15:27

Recurso:
Boa tarde!
Gostaria de solicitar a anulação dessa questão por estar mal formulada e não estar em uma linguagem clara para compreensão.
Atenciosamente,
Renata.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ASSISTENTE SOCIAL

Questão 29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:50

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1403 | Solicitado em: 01/08/2019 -13:57

Recurso:
Requer anulação da questão, conforme fundamentação em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Questão 3 - Rodrigo.pdf

01/08/2019 13:57

Questão 3

C. G. SUPERIOR 02 - PROCURADOR MUNICIPAL
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:24

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: As palavras sinônimas representam, basicamente, uma mesma ideia.
Conforme significados apresentados pelos dicionários, a palavra “paradoxo” é o mesmo que “despropósito”.
São alguns sinônimos de “paradoxo”: ausência de coerência, contrário ao senso comum, disparate,
despropósito, absurdo, asneira, contrassenso, desatino, erro, insensatez, tolice.
FONTES:
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto. 2008
SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
https://www.sinonimos.com.br/paradoxo/
https://sinonimos.woxikon.com.br/pt/desprop%C3%B3sito
https://sinonimos-online.com/desproposito.html
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS II

Código do recurso: 1232 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:28

Recurso:
Entro com esse recurso pedindo a revisão da questão numero vinte quatro pois não confere a resposta com a respectiva
pergunta, GRATO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:43

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1282 | Solicitado em: 31/07/2019 -00:52

Recurso:
Sr. Examinador, na questão 28 da prova, que trata sobre a Avaliação da acuidade visual da criança na puericultura, o gabarito
considerou a afirmativa A como sendo a incorreta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca
Examinadora, requer a ponderação, pois no Manual do Ministério da Saúde “Diretrizes de Atenção à saúde ocular na Infância:
detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais, pág. 23, todos os recém nascidos devem ser
submetidos ao TRV (Teste do reflexo vermelho) antes da alta da maternidade e pelo menos 2 a 3 vezes ao ano nos 3 primeiros
anos de vida (BRASIL, 2016). Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação da
questão, pois percebe-se que há mais de uma afirmativa incorreta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:59

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1449 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:55

Recurso:
Sr. Examinador, na questão 18 da prova, que trata sobre Imunobiológico sob suspeita, o gabarito considerou a afirmativa D como
sendo a correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação, pois no
Manual de Rede de frios do Ministério da Saúde (2001), pág 23, e (2007) pág 71, afirma que “ao colocar um imunobiológico sob
suspeita, até decidir sobre a realização ou não do reteste, deve-se adotar as seguintes providências: suspender de imediato a
utilização do imunobiológico, mantendo-o sob refrigeração adequada; identificar o imunobiológico sob suspeita, registrando o
número do lote, procedência, quantidade, data da validade do lote, local e condições de armazenamento; registrar o problema
identificando a causa no formulário padronizado de Avaliação de Imunobiológicos sob Suspeita; contatar a rede de frio
imediatamente superior (local para o municipal, regional ou estadual, de acordo com a situação do estado)” (BRASIL, 2001)
(BRASIL, 2007). Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação da questão.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:21

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1337 | Solicitado em: 31/07/2019 -17:00

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

recurso 001.jpg

31/07/2019 17:00

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 4

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:58

Será alterado o Gabarito de A para C, foi digitado errado o mesmo.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

243/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1369 | Solicitado em: 01/08/2019 -08:07

Recurso:
revisão do gabarito, pois o mesmo está incoerente
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO.docx

01/08/2019 08:07

RECURSO QUESTÃO 3.docx

01/08/2019 09:50

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:02

Será alterado o gabarito de D para B.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1380 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:53

Recurso:
GABARITO PRELIMINAR INCOERENTE COM A NORMA CULTA.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 4.docx

01/08/2019 09:53

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 4

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:03

Foi divulgado erroneamente o gabarito e será alterado de A para C.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: CONTADOR

Código do recurso: 1377 | Solicitado em: 01/08/2019 -09:41

Recurso:
Prezado organizador,
solicito anulação da questão que segue, pois, verificando as respostas na referida lei de licitação ao que se pedia a pergunta
quanto a participação de empresas em consórcio, observa-se na lei que nenhuma das respostas estão incorretas e/ou exceta
como os senhores mencionaram na questão. Todas elas estão em consonância com o dispositivo, como segue:
I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no
edital;
IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou
isoladamente;
V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de
execução do contrato.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONTADOR

Questão 15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:40

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1365 | Solicitado em: 31/07/2019 -23:56
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:
Com relação à questão 03 com resposta a alternativa “d” solicito revisão da questão e anulação conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

questao_3_recurso.pdf

31/07/2019 23:56

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:25

A questão não será anulada, apenas o gabarito foi divulgado erroneo, se verificar nas provas aplicadas no período matutino de
nível superior o gabarito confere letra D a alternativa correta. Portanto altera-se o gabarito de D para B.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1366 | Solicitado em: 31/07/2019 -23:58
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:
Com relação à questão 04 com resposta a alternativa “a” solicito revisão da questão e anulação conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

questao_4_recurso.pdf

31/07/2019 23:58

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:29

A questão não será anulada conforme pleiteia a candidata.
O que houve foi divulgado o gabarito errado.
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “A” para “C”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1441 | Solicitado em: 01/08/2019 -23:00
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:
Solicito análise quanto a questão 21, pois a mesma apresenta erro ortográfico, conforme recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso_questão_21.pdf

01/08/2019 23:00

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:28

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: Erro ortográfico apresentado na questão não prejudicou o entendimento da mesma. Portanto permanece
inalterado o gabarito oficial.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR RECREADOR

Código do recurso: 1302 | Solicitado em: 31/07/2019 -12:28

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

scheron2.pdf

31/07/2019 12:28

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR RECREADOR

Questão 10

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:26

Prezado candidato:
Na sua explanação do recurso não solicitada NADA (anulação, alteração de gabarito etc). Portanto recurso indeferido.

concursos.epbazi.com.br/admin/concursos/62/relatorios/inscricoes/recursos/html/

250/284

10/08/2019

Relatório de Recursos

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

Código do recurso: 1303 | Solicitado em: 31/07/2019 -12:29

Recurso:
Anexo(s):

Data do envio

scheron1.pdf

31/07/2019 12:29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR RECREADOR

Questão 22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -16:27

Prezado candidato:
Em seu requerimento anexo, faz explanações mas não requer nada?
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1221 | Solicitado em: 30/07/2019 -08:43

Recurso:
A Notificação de Receita é o documento que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação
de medicamentos contendo substâncias das listas A, B e C2 (C2= sendo retinóicas de uso sistêmico) (site do CRF).
A questão pedia: A Notificação de Receita é o documento que acompanhado de receita autoriza a dispensação de medicamento
a base das seguintes substâncias, EXCETO:
Sendo a resposta "D" incorreta, substâncias retinoicas precisam sim da notificação de receita.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:39

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FARMACÊUTICO

Código do recurso: 1225 | Solicitado em: 30/07/2019 -09:22

Recurso:
A Alternativa "D" esta correta e não incorreta, como o gabarito sugere.
Pois para uma dispensação segura, precisa-se sim: solucionar todas as dúvidas, porventura existentes, diretamente com o setor
responsável pela solicitação, especialmente aquelas relacionadas à grafia médica, eliminando interpretação ou dedução do que
está escrito.
Pois você não pode deduzir o que está escrito e sim ter certeza, tem que tirar todas as dúvidas sim, especialmente na grafia.
Pois uma "interpretação ou dedução" tem o risco de falha, pode causar engano e isso não se trata de uma dispensação segura.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMACÊUTICO

Questão 21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:40

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1231 | Solicitado em: 30/07/2019 -11:19
Cargo: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Recurso:
Trata- se de um gênero dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa, objetiva
e impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois um texto
dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variado entre o polêmico e o irônico, que são
características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.
C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR SÉRIES INICIAIS

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:43

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1256 | Solicitado em: 30/07/2019 -15:04

Recurso:
Trata-se de um gênero dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa, objetiva e
impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois um texto
dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e o irônico, que são
características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:51

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1322 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:09

Recurso:
ANALISANDO ESTA PERGUNTA ESTÁ MAL FORMULADA POIS A MESMA SE RETRATA DA QUESTÃO E DESEMPENHO
ACADÊMICO, SENDO QUE ESTAMOS FAZENDO UMA PROVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E AINDA MAIS FALA SOBRE OS
DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM, BASEADO EM QUAL FONTE, QUAL AUTOR SE REFERE.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:15

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1323 | Solicitado em: 31/07/2019 -15:10

Recurso:
DE ACORDO COM A PERGUNTA FORMULADA QUAL SERIA A REFERÊNCIA?
POIS A MESMA NÃO CONSTA. E NAS ALTERNATIVAS TERIA MAS QUE UMA RESPOSTA DEPENDENDO DA
INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO. POR ISSO SE FAZ NECESSÁRIO COLOCAR A FONTE OU EM QUAL AUTOR FOI
BASEADO A QUESTÃO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:15

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1355 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:24

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Aos cuidados da banca examinadora
Venho através deste pedir a revisão do gabarito preliminar referente a questão 3 de conhecimentos gerais do cargo de professor
da educação infantil, que pede para assinalar a alternativa incorreta relacionada ao recurso utilizado pelo autor no texto
referente. O gabarito traz como correta a alternativa D, mas a mesma está coerente com a linguagem utilizada já que a autora
(Roberta Figueiras) em nenhum momento expõe sua opinião pessoal, tornando o texto impessoal.
D. Linguagem predominantemente impessoal para eliminar marcas de subjetividade.
A mesma questão traz na alternativa B
B. Linguagem em prosa literária e plurissignificativa com o discurso variando entre o polêmico e o irônico.
Em nenhum momento a autora utiliza ironia nas descrições o que torna a B a alternativa incorreta relacionada ao recurso
utilizado pelo autor no texto referente, portanto resposta correta para a questão.
Ironia
Forma intencional de dizer o contrário da ideia que se deseja apresentar:
Ex: As suas notas estão ótimas: zero em matemática, zero em português!
(MARTINO Agnaldo, Português esquematizado®: gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva – 3. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2014, pg.306)
Linguagem impessoal
Impessoalidade
A comunicação se efetiva pela presença de três pessoas:
a) alguém que comunique — emissor;
b) algo a ser comunicado — mensagem;
c) alguém que receba essa comunicação — receptor.
[...]A impessoalidade decorre da ausência de impressões individuais de quem comunica.[...]
(MARTINO Agnaldo, Português esquematizado®: gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva – 3. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2014, pg.468)
Atenciosamente sirlene Bongiorno Stieven

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:27

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1356 | Solicitado em: 31/07/2019 -21:31

Recurso:
RAZÕES DO RECURSO:
Aos cuidados da banca examinadora
Venho através deste pedir a revisão do gabarito preliminar referente a questão 4 de conhecimentos gerais do cargo de professor
da educação infantil, e como o da maioria dos cargos de nível superior, pois o gabarito preliminar traz uma mesma questão com
duas respostas diferentes como alternativa correta.
Questão 4, professor de educação infantil
4. No texto lê-se ―A questão também está no radar de várias empresas (...), mas, segundo a ONU, ainda há muito espaço para
avanços.ǁ (1º parágrafo). Os termos sublinhados acima têm, respectivamente, a equivalência de:
a) Afirmação/tempo/realce.
b) Designação/explicação/ratificação.
c) Inclusão/tempo/intensidade.
d) Situação/designação/intensidade.
Gabarito preliminar traz como a correta a alternativa A
Questão 4, Educador Físico
4. No texto lê-se ―A questão também está no radar de várias empresas (...), mas, segundo a ONU, ainda há muito espaço para
avanços.ǁ (1º parágrafo). Os termos sublinhados acima têm, respectivamente, a equivalência de:
a) Inclusão/tempo/intensidade.
b) Afirmação/tempo/realce.
c) Designação/explicação/ratificação.
d) Situação/designação/intensidade.
Gabarito preliminar também traz como alternativa correta A
Dessa forma gostaria que o gabarito preliminar fosse alterado, já que, não existe possibilidade de existir duas respostas para
uma mesma questão.
Atenciosamente Sirlene Bongiorno Stieven

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 4

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:28

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código do recurso: 1390 | Solicitado em: 01/08/2019 -11:51

Recurso:
Questão 14, Educação Especial, Conhecimentos Específicos
A alternativa d, I,II, III, VI E V está com erro
pois o correto seria I,II,III, IV, e V.
SIRLENE WELTER
INSCRIÇÃO 71630
Anexo(s):

Data do envio

Questão 14 educação especial0001(1).pdf

01/08/2019 11:51

recurso0001(1).pdf

01/08/2019 11:52

questão 14 educação especial0002(1)(1).pdf

01/08/2019 11:53

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:52

A questão será anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1431 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:57

Recurso:
DE ACORDO COM A PERGUNTA FORMULADA QUAL SERIA A REFERÊNCIA?
POIS A MESMA NÃO CONSTA. E NAS ALTERNATIVAS TERIA MAS QUE UMA RESPOSTA DEPENDENDO DA
INTERPRETAÇÃO DA QUESTÃO. POR ISSO SE FAZ NECESSÁRIO COLOCAR A FONTE OU EM QUAL AUTOR FOI
BASEADO A QUESTÃO.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:16

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1432 | Solicitado em: 01/08/2019 -19:59

Recurso:
ANALISANDO ESTA PERGUNTA ESTÁ MAL FORMULADA POIS A MESMA SE RETRATA DA QUESTÃO E DESEMPENHO
ACADÊMICO, SENDO QUE ESTAMOS FAZENDO UMA PROVA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, E AINDA MAIS FALA SOBRE OS
DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM, BASEADO EM QUAL FONTE, QUAL AUTOR SE REFERE.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:16

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código do recurso: 1433 | Solicitado em: 01/08/2019 -20:02

Recurso:
Trata-se de um gênero dissertativo, texto de opinião, e, por isso, no texto precisam predominar a linguagem denotativa, objetiva e
impessoal e os elementos coesivos para articular as partes do texto. A alternativa B, portanto, é a única incorreta, pois um texto
dissertativo não pode apresentar uma linguagem plurissignificativa com discurso variando entre o polêmico e o irônico, que são
características presentes em textos literários. Logo, a resposta correta não seria a letra D, e sim a letra B.

C. GERAIS PROFESSORES - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Questão 3

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -17:16

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital e foi invalidado não sendo analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1181 | Solicitado em: 29/07/2019 -14:24

Recurso:
Questão 12 apresentava duas alternativas com as mesmas informações, persuadindo o candidato a dúvida.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 12

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:46

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1272 | Solicitado em: 30/07/2019 -20:10

Recurso:
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra B, porém dentre as alternativas presentes na questão, nenhuma
se encaixa como resposta correta.
Na formulação da questão está faltando a palavra “EXCETO”, ou então: assinalar a alternativa “INCORRETA”, para que a
alternativa B, apresentada no gabarito, estivesse realmente correta.
Dessa forma, podemos concluir com base na literatura pesquisada e que encontra-se em anexo, que não há alternativa correta
na questão 14, e por esse motivo solicito anulação da mesma.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 14.pdf

30/07/2019 20:10

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 14

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:57

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1273 | Solicitado em: 30/07/2019 -20:15

Recurso:
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra D, porém esta alternativa não está de acordo com a
recomendação do Ministério da Saúde no Manual de Rede de Frio.
A alternativa D diz que deve-se “manter a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob refrigeração adequada, porém o
Ministério da Saúde no Manual de Rede de Frio recomenda o contrário: “suspender de imediato a utilização do imunobiológico,
mantendo-o sob refrigeração adequada”.
Na formulação da questão estaria faltando a palavra “EXCETO”, ou então: assinalar a alternativa “INCORRETA”, para que a
alternativa D, apresentada como a assertiva no gabarito preliminar, estivesse realmente correta.
Todavia, podemos perceber que as demais alternativas A, B e C estão de acordo com o preconizado pelo manual.
Dessa forma, considerando a incompatibilidade entre a formulação da questão número 18 e as alternativas apresentadas, ou
ainda, havendo mais de uma alternativa correta, solicito anulação da mesma.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 18.pdf

30/07/2019 20:15

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:57

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1274 | Solicitado em: 30/07/2019 -20:19

Recurso:
Conforme o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra A, porém dentre as alternativas presentes na questão, nenhuma
se encaixa como resposta correta.
Como podemos ver na própria Lei nº 8142,de 28 de dezembro de 1990, o caráter da Conferência de Saúde não está descrito na
legislação,mas sim apenas o caráter do Conselho de saúde, que é permanente e deliberativo, logo, ao perguntar o caráter da
Conferência de Saúde, a banca está cobrando um dado subjetivo e não explícito.
Dessa forma, por motivo da banca cobrar informação que não está descrita na legislação, solicito anulação da questão 25.
Anexo(s):

Data do envio

recurso questão 25.pdf

30/07/2019 20:19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:58

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA:
Artigo 1º
“§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”
O enunciado da questão solicita o caráter da Conferência de Saúde. É apresentado no § 1°, acima, o caráter consultivo da
Conferência de Saúde.
O que é consultivo: adj. Instituído para dar conselhos, pareceres.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do recurso: 1414 | Solicitado em: 01/08/2019 -16:16

Recurso:
Na questão 17, a banca considerou a letra (C) a alternativa correta. No entanto, há equívoco no gabarito da questão em virtude
do enunciado estar se referindo a uma atuação da vigilância sanitária. Sendo assim, o correto preenchimento da lacuna, segundo
as próprias publicações oficiais da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), seria a letra (A). Uma das atuações da
vigilância sanitária é a “Interdição do estabelecimento”. Fundamentação: Protocolo das Ações de Vigilância Sanitária; Lei n.
9.782/99; Decreto 2366/84.
Anexo(s):

Data do envio

questao 17.pdf

01/08/2019 16:19

Questão 17

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:00

Indeferido.
No conceito de prevenção e precaução no qual a questão 17 está se referindo a Vigilância Sanitária nunca faz no primeiro ato
uma ação de Interdição de estabelecimento, sempre se faz orientação e o Auto de Infração dando prazo de 30 dias para
regularizar junto ao setor competente, assim sendo a resposta correta é a letra (C) Proteção á Saúde.
Na imagem abaixo o texto com base no endereço virtual ead.proepi.org.br/ead/mod/book/view.php?id=559&
chapterid=175 encontramos a resposta correta da questão.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código do recurso: 1415 | Solicitado em: 01/08/2019 -16:22

Recurso:
Na questão 25, a banca considerou a primeira afirmativa correta. No entanto, o trecho da primeira afirmativa “segredo estaduais
e municipais” remete ao sentido de sigilo de Estado e Município. A gestão dos vigidesastres, no que diz respeito aos estados e
municípios, compete às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Não havendo nenhuma menção em leis ou decretos sobre
haver algum tipo de sigilo. Assim, como as demais afirmativas da questão 25 estão corretas, não havia nenhuma alternativa
dentre as opções da prova que pudesse ser assinalada. Portanto, solicito pedido de anulação da questão. Fundamentação:
Portaria n. 4279/2010.
Anexo(s):

Data do envio

questao 25.pdf

01/08/2019 16:23

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -10:03

PARECER INDEFERIDO.
A alternativa inicia já citando que o Vigedesastre é baseado nas diretrizes e princípios federais e DE SEGREDO, estaduais e
municipais: Compreende-se com base no texto acima encontrado no endereço eletrônico
https://ead.proepi.org.br/ead/mod/book/view.php?id=588&chapterid=239
De segredo= que só o núcleo nomeado na comissão (Bombeiros, e agentes da Defesa Civil municipal e/ou estadual podem ficar
sabendo do tramite a ser seguido no que se refere frente aos riscos e desastres naturais ocorridos para cada situação, para
evitar alarmes falsos, ou apavoramento a uma população circunvizinha do local da ocorrência.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1286 | Solicitado em: 31/07/2019 -09:57

Recurso:
Prezada Banca.
Objetiva-se este recurso em face da complexidade do cálculo que envolve o volume de um objeto, no caso uma esfera, e seus
resultados muito aproximados como respostas apontadas na questão.
Vamos aos fatos.
Fórmula matemática do Volume de uma Esfera:
V = (4/3) x (r)³ x π
Disto, temos 2 (duas) dízimas periódicas, "4/3"( = 1,3333333333...) e o próprio "Pi" (= 3,141592654...).
Diante disso, qualquer arredondamento destes valores para fins de cálculo manual da questão, prejudica substancialmente a
busca pelo resultado de fato correto, podendo induzir ao candidato um valor a maior ou a menor, principalmente em virtude da
proximidade exagerada entre as respostas apontadas pela questão, que são de apenas um número de diferença (267, 268, 269
e 270 cm³).
Reitero portanto, que, em virtude dos fatos apresentados neste recurso, tanto na questão da complexidade dos valores e do
cálculo manual, quanto da proximidade dos resultados, anule-se a questão.
Anexo(s):

Data do envio

Volume Esfera.png

31/07/2019 09:57

PI (valor).jpg

31/07/2019 09:58

C. G. SUPERIOR 02 - AUDITOR FISCAL

Questão 6

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -14:00

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1281 | Solicitado em: 31/07/2019 -00:09

Recurso:
A resposta correta é a B, onde a Compressão torácica auxilia na mobilização das secreções.
A resposta C não procede, pois o paciente está em sistema de baixo fluxo de oxigenioterapia, indicado para DPOC, não tem
como mudar para um sistema de alto fluxo (acima de 2L/min que se encontra) para um sistema de fluxo de FiO2 fixo sem
indicativo gasométrico de necessidade de alto fluxo.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 1.pdf

31/07/2019 00:09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:36

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A alternativa C é a única que atende ao enunciado da questão, e que se refere ao caso clínico apresentado.

FONTE: Bases Da Fisioterapia Respiratória: TERAPIA INTENSIVA E REABILITAÇÃO – Maria da Glória
Rodrigues
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISIOTERAPEUTA

Código do recurso: 1283 | Solicitado em: 31/07/2019 -01:13

Recurso:
A resposta correta é a A, o Custo operacional e preferência do paciente.
A resposta D não procede, pois somente o exame da ausculta miocárdica não é uma contraindicação, mas sim um conjunto de
fatores que poderiam fechar um diagnóstico valvar e daí seria uma contraindicação à terapia de Higiene brônquica.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 2.pdf

31/07/2019 01:13

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:59

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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Código do recurso: 1284 | Solicitado em: 31/07/2019 -01:54

Recurso:
A questão 25 tem como resposta gabarito a amputação que corresponde a LisFranc (falanges e metatarso).
A amputação de Chopart retira metatarso e algumas partes do tarso. Sendo a correta a letra B.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO 3.pdf

31/07/2019 01:54

Questão 25

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISIOTERAPEUTA
SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -09:37

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA:A lesão de Lisfranc é uma fratura e/ou desvio no médio-pé que rompe uma ou mais articulações
tarsometatársicas. Os ossos que compõem o retropé e mediopé são delimitados pela articulação Chopart, que é originada pelas
articulações entre o tálus e o osso navicular, assim como o calcâneo e o cubóide. Já o mediopé e o antepé são delimitados pela
articulação de Lisfranc, que se origina a partir dos ossos cuneiformes e os três primeiros ossos metatarsais (de dentro para fora
do pé).
Fonte: Procedimento Ortopedia e Traumatologia, Geraldo Motta e Tarcísio Barros – SBOT Elsevier.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 40H

Código do recurso: 1413 | Solicitado em: 01/08/2019 -16:03

Recurso:
venho por meio desse solicitar recurso pedindo alteracao do gabarito preliminar da questao numero 15.
Anexo(s):

Data do envio

recurso 15.pdf

01/08/2019 16:03

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:34

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1174 | Solicitado em: 29/07/2019 -11:23

Recurso:
A questão veio com um enunciado muito confuso,dando margem a interpretação de erro do enunciado, confundindo se era para
assinalar o que incidia ou não incidia o ISS. Levando o candidato a erro, seria mais claro se tivesse colocado apenas
perguntando a hipótese em que incidia o ISS.
Anexo(s):

Data do envio

prova concurso questao confusa incide ou nao qual marcar.png

29/07/2019 13:24

boleto inscrição.pdf

29/07/2019 14:07

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUDITOR FISCAL

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:28

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: AUDITOR FISCAL

Código do recurso: 1190 | Solicitado em: 29/07/2019 -15:25

Recurso:
protocolo 70672 DESCONSIDERAR RECURSOS.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUDITOR FISCAL

Questão 11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:48

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: OPERADOR DE MÁQUINAS II

Código do recurso: 1334 | Solicitado em: 31/07/2019 -16:44

Recurso:
PEÇO A REVISÃO DA RESPOSTA DA QUESTÃO 24, POIS NO MEU ENTENDIMENTO E DE MAIS COLEGAS A RESPOSTA C
ENCONTRA-SE INCORRETA.
ACREDITO QUE A RESPOSTA CORRETA SEJA LETRA B.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO.pdf

31/07/2019 16:44

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - OPERADOR DE MÁQUINAS I E II

Questão 24

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -14:34

Recurso deferido gabarito alterado de C para B.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 1210 | Solicitado em: 29/07/2019 -20:45

Recurso:
Existem duas respostas iguais!
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA

Questão 16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:36

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: PROCURADOR MUNICIPAL

Código do recurso: 1175 | Solicitado em: 29/07/2019 -12:24

Recurso:
Recurso em anexo.
Anexo(s):

Data do envio

RECURSO.pdf

29/07/2019 12:24

C. G. SUPERIOR 02 - PROCURADOR MUNICIPAL

Questão 1

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -11:45

Prezado Candidato:
Seu celular foi flagrado ligado tocando/despertando durante a realização da prova. Conforme orientações dos fiscais, ao entrar
na sala você deveria ter desligado seu celular e/ou retirado a bateria do mesmo para evitar que o mesmo tocasse de qualquer
forma. Está registrado na ata de sala sua desclassificação.
Vejamos o edital:
Item 8.1.1.29. Não é permitido durante a prova escrita objetiva:
a) O uso de relógio, calculadoras, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletroeletrônico, bem como bonés, chapéus
ou qualquer outra cobertura.
8.1.1.30. Os candidatos que trouxerem para o local de prova quaisquer materiais, objetos e ou equipamentos não permitidos,
deverão entregá-los antes do início da prova, ao fiscal de sala. A simples posse, mesmo que desligado ou uso de qualquer
material, objeto ou equipamento não permitido, no local da prova, corredores ou banheiros, implicará na exclusão do candidato
do concurso público.
Portanto o Edital é a regra e a regra deve ser cumprida.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: FISCAL DE OBRAS

Código do recurso: 1204 | Solicitado em: 29/07/2019 -17:59

Recurso:
LEI No 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979
Texto compilado
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta Lei.
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao
parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 2o. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições
desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.
§ 1o Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação,
de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes.
§ 2o Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema
viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação
ou ampliação dos já existentes.
Recurso: Nesta questão não é mencionado se o desmembramento é em um terreno existente na área rural ou urbana, gerando
dúvida na resposta.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FISCAL DE OBRAS

Questão 19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 07/08/2019 -13:35

Prezado (a) Candidato (a):
Seu recurso está em desacordo com o edital, foi invalidado e não analisado o mérito.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1314 | Solicitado em: 31/07/2019 -14:19

Recurso:
Ao colocar um imunobiológico sob suspeita, até decidir sobre a realização ou não do reteste, deve-se adotar
as seguintes providências:
Conforme o: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/imunobiologicos-sob-suspeita/27714
"É importante ressaltar que ao colocar um imunobiológico sob suspeita, até decidir sobre a realização ou não desse novo teste,
devemos adotar as seguintes providências:
- Suspender de imediato a utilização do imunobiológico, mantendo-o sob acondicionamento adequado;
- Preencher o formulário de Avaliação de Imunobiológicos sob suspeita, identificando o produto e registrando o número do lote,
procedência, quantidade, data da validade, local e condições de armazenamento;
A alternativa D do gabarito não corresponde como correta.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso da questão número 18.pdf

31/07/2019 14:19

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 18

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:58

PARECER: Deferido (ANULAR)
JUSTIFICATIVA: Faltou a palavra “exceto” no enunciado da questão. Portanto fica anulada.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ENFERMEIRO

Código do recurso: 1316 | Solicitado em: 31/07/2019 -14:30

Recurso:
Na Lei nº 8.142 em seu Art. 1º paragrafo 2º diz que o carácter das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde é
permanente e deliberativo.
" https://www.romulopassos.com.br/img/uploads/SUS%20GRATUITO/AULA_6.pdf"" O CONTROLE SOCIAL no SUS é realizado
prioritariamente pelos conselhos e conferências de saúde, instâncias colegiadas, que desempenham papéis deliberativos e
fiscalizadores desse sistema de saúde, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo."
" http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm
Com base nos texto acima considero a resposta do gabarito errada a letra A. Tendo em vista a justificativas a alternativa correta é
a letra C.
Anexo(s):

Data do envio

Recurso da questão número 25.pdf

31/07/2019 14:30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ENFERMEIRO

Questão 25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -09:59

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA:
Artigo 1º
“§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo
Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.”
O enunciado da questão solicita o caráter da Conferência de Saúde. É apresentado no § 1°, acima, o caráter consultivo da
Conferência de Saúde.
O que é consultivo: adj. Instituído para dar conselhos, pareceres.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Cargo: ODONTÓLOGO 20H

Código do recurso: 1342 | Solicitado em: 31/07/2019 -18:06

Recurso:
gabarito apresenta como correta na questão 15 a opção B porem conforme a literatura a opção correta seria a assertiva A
poliuria.
segue em anexo as referencias e artigo com a fundamentação.
Anexo(s):

Data do envio

recurso.pdf

31/07/2019 18:06

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ODONTÓLOGO

Questão 15

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 08/08/2019 -10:30

PARECER: Deferido (Trocar de B para A)
JUSTIFICATIVA: Após análise, constatou-se que a alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Portanto troca-se
o gabarito oficial de “B” para “A”.
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MUNICÍPIO DE GUATAMBU
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO
Código do recurso: 1440 | Solicitado em: 01/08/2019 -22:55
Cargo: PROFESSOR DE ARTES - HABILIDADES ARTÍSTICOS CULTURAIS
Recurso:
QUESTÃO 28 - Traz como alternativas corretas a letra a) I, III, IV. Porem a opção V também está correta, pois indica a sequência
metodológica (LER, FAZER E CONTEXTUALIZAR).
Fundamentação do recurso: É fundamental ressaltar que a Abordagem Triangular não se refere a um modelo ou método, mas
tem o objetivo de focar na metodologia adotada pelo professor nas suas aulas práticas, sem vínculo teórico padronizado, a fim de
não engessar o processo. A Abordagem Triangular é uma abordagem dialógica.
A imagem do Triângulo abre caminhos para o professor na sua prática docente. Ele pode fazer suas escolhas metodológicas, é
permitido mudanças e adequações, não é um modelo fechado, que não aceita alterações. Não é necessário seguir um passo a
passo. Para Barbosa ” (…) refere-se à uma abordagem eclética. Requer transformações enfatizando o contexto” (Barbosa, 2010,
p. 10). A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa é hoje a principal referência do ensino da arte no Brasil. Essa abordagem é a
base da maioria dos programas em Arte-educação no Brasil.
A proposta triangular surgiu em e foi o primeiro programa educativo do gênero e consiste no apoio do programa de ensino de
Arte em três abordagens para efetivamente construir conhecimentos em Arte: Contextualização histórica (conhecer a sua
contextualização histórica); Fazer artístico (fazer arte); Apreciação artística (saber ler uma obra de arte).
Anexo(s):

Data do envio

Recurso.jpeg

01/08/2019 22:55

Recurso_Veronice.pdf

01/08/2019 23:02

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSOR DE ARTES - HAB. ARTÍSTICOS CULTURAIS

Questão 28

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:

Respondido em: 09/08/2019 -15:15

PARECER: Indeferido
JUSTIFICATIVA: A proposta Triangular de Ana Mae Barbosa não é uma indicação metodológica, apesar de propor uma
educação em Arte que valorize as práticas do apreciar, produzir e contextualizar, no sentido de garantir um ensino de qualidade.
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-A9LEGW/monografia_gislene_2016___c_pia.pdf?
sequence=1
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