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01 - Cuidador/Educador (Área Social)
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 8:
A NOVIDADE
A novidade veio dar à praia
Na qualidade rara de sereia
Metade o busto d'uma deusa Maia
Metade um grande rabo de baleia...
A novidade era o máximo
Do paradoxo
Estendido na areia
Alguns a desejar
Seus beijos de deusa
Outros a desejar
Seu rabo prá ceia..
E a novidade que seria um sonho
O milagre risonho da sereia
Virava um pesadelo tão medonho
Ali naquela praia
Ali na areia...
A novidade era a guerra
Entre o feliz poeta e o esfomeado
Estraçalhando
Uma sereia bonita
Despedaçando o sonho
Prá cada lado....
Oh! Mundo tão desigual, tudo é tão desigual
Oh! De um lado esse carnaval, de outro a fome total
(Letra da canção de Gilberto Gil, Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone)
1-

Analise as seguintes assertivas acerca da “novidade” de que trata o texto:
1 - A sereia que aportou na praia é, por si só, uma novidade, por se tratar de evento raro ou inusitado.
2 - A novidade é que o surgimento da sereia representa um paradoxo extremo, pois a forma em que se apresenta é
portadora de ambições contraditórias entre “o poeta e o esfomeado”.
3 - A novidade é a desigualdade social que despontou no mundo após o surgimento da sereia, gerando ampla segregação
social.
Pode-se afirmar, com base nas informações do texto, que estão corretas as assertivas:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000328038

SOLICITAÇÕES

Novidade

ANÁLISE

Candidato não apresenta alegações ou pleito em relação à questão.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

2-

Com base no que dispõe o texto, pode-se afirmar que:

(A)

As necessidades de ordem cultural não pode ser privilegiadas em um mundo em que ainda existe tanta gente passando fome.

(B)

As necessidades primárias de ordem fisiológica sempre acabam redundando em atos de violência em virtude da baixa dimensão
cultural da humanidade.

(C)

Os poetas, artistas e similares são sonhadores que estão extremamente desconectados da realidade do mundo cotidiano, não se
importando com as carências da maior parte da população.

(D)

A contraposição de interesses é decorrente dos diferentes níveis de qualidade de vida em que as pessoas se encontram.
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2000328038

SOLICITAÇÕES

A

ANÁLISE

Candidato não apresenta alegações ou pleito em relação à questão.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO

6-

03SET
2018

São pronomes indefinidos que se apresentam no texto, EXCETO:
(Fonte: ROCHA LIMA. Gramática Normativa da Língua Portuguesa, pág. 410-415)

(A)

Tudo

(B)

Tão

(C)

Alguns

(D)

Outros

RECORRENTES

2000330322

SOLICITAÇÕES

Entre todas as opções, possui uma resposta nas alternativas que não é apresentada no texto, portanto pode-se ter duas
respostas corretas, pois na questão explicita-se: são pronomes indefinidos que se APRESENTAM no texto, EXCETO.
No entanto, TUDO não se apresenta no texto, mas a questão fala que o pronome é apresentado no texto. No lugar de
TUDO, deveria ter colocado alguma opção como todas as alternativas estão erradas/corretas, ao envés de colocar outro
pronome que não é apresentado no texto.
Não procede a alegação do recorrente, o pronome TUDO se apresenta no texto no trecho abaixo:

ANÁLISE

Oh! Mundo tão desigual, tudo é tão desigual

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

17 -

Em outubro teremos eleições no Brasil. O voto NÃO é obrigatórios para:
1 - Para os maiores de 16 e menores de 18 anos.
2 - Os maiores de 65 anos.
3 - Os analfabetos.
(Fonte: http://www.tse.jus.br)
Estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000329460
2000328191
2000336414
2000327740

SOLICITAÇÕES

De Acordo com a Referência Oferecida pela Banca Realizadora do Concurso da Cidade de Porto Feliz SP para o Cargo
de CUIDADOR/EDUCADOR (Área Social) a Questão de Número 17 (sobre a idade limite que o voto se torna facultativo)
há contradição, pois de acordo com o site sugerido pela Referida Banca, www.tse.jus.br, o voto é FACULTATIVO para
maiores de 70 anos e não de 65 Anos e inclui também para analfabetos.
De acordo com o gabarito a resposta seria a letra B.
Segue pedido de ANULAÇÃO da QUESTÃO acima citada.
_______________________________________________________________________________________________
De acordo com o Artigo 14 da Constituição Federal/88 o voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e
os maiores de 16 e menores de 18 anos. A questão de n°17 que versava sobre o voto nas eleições de 2018, além de
trazer informações incorretas, o que seria plausível já que era necessário escolher as afirmações corretas, não traz uma
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alternativa correta, visto que somente as informações contidas na 1° e na 3° afirmações estavam corretas. Além disso, o
gabarito considerou como correta a alternativa B, que diz que o voto é facultativo para os menores de 16 e maiores de 18
anos e para os maiores de 65, não considerando para os analfabetos a faculdade de votar e considerando de forma
errônea a faculdade para os maiores de 65 ao invés de para os maiores de 70 anos, que seria o correto.
Grata!
_______________________________________________________________________________________________
Segue a parte referenciada da questão na Constituição Federal de 1988:
Art. 14.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
Link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
_______________________________________________________________________________________________
No enunciado há um erro em Concordância: "o voto Não é obrigatórios"
De acordo com a Constituição, art. 14, o que é reproduzido no site do TSE:
(...)
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
(...)
II - facultativos para:
a) os analfabetos; (item 3 - correto)
b) os maiores de setenta anos; (item 2 – INCORRETO – se refere a 65 anos)
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. (item 1 – correto).
Neste sentido, a resposta deveria ser item 1 e 3, apenas; no entanto tal alternativa não é apresentada, razão pela qual a
questão deve ser anulada.

ANÁLISE

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

(A)

A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou
degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família
ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa
encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Neste sentido, constitui TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE
a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente:
1 - Que ameace gravemente.
2 - Que resulte em sofrimento físico ou lesão.
3 - Que ridicularize.
(Fonte: Lei Federal 8.069/1990 e suas atualizações - Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 18-A)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:
1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

29 -

RECORRENTES

2000328545

SOLICITAÇÕES

Boa tarde,no artigo 18 do ECA diz que as três alternativas da pergunta 29,estava correta(d).Mas o gabarito com a
resposta indica que seria somente duas das três alternativas(b).Sendo assim está incorreta. Agradeço desde já.

ANÁLISE

O item 2 – que resulte em sofrimento físico ou lesão – não constitui tratamento cruel ou degradante, segunda a norma
referenciada, porém “castigo físico”.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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02 - Diretor de Escola
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5:
SAMPA
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto o mau gosto
É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que era antes quando não somos mutantes
E foste um difícil começo afasto o que não conheço
E quem vem de outro sonho feliz de cidade
Aprende depressa a chamar-te de realidade
Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso
Do povo oprimido nas filas nas vilas favelas
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas
Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços
Tuas oficinas de florestas teus deuses da chuva
Panaméricas de áfricas utópicas túmulo do samba
Mais possível novo quilombo de Zumbi
E os novos baianos passeiam na tua garoa
E novos baianos te podem curtir numa boa
(Letra da canção de Caetano Veloso)
1-

O trecho sublinhado no texto significa:

(A)

Quem era feliz em outra cidade não deve mudar-se para São Paulo.

(B)

As pessoas bem depressa percebem que em São Paulo só é possível ser o oposto de feliz.

(C)

São Paulo é aquilo mesmo (o avesso do avesso do avesso do avesso) que se vê em seu cotidiano (realidade).

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000339050

SOLICITAÇÕES

POR FAVOR DESCONSIDERAR OS RECURSOS PARA O CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA.
OS RECURSOS SÃO PARA O CARGO DE COORDENADOR
QUESTÕES 6 E 32

ANÁLISE

Recurso não se refere à questão.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

2-

De acordo com o texto, ao chegar a São Paulo, o autor achou-a, a princípio, uma cidade de “mau gosto”. No entanto, numa
visão posterior, percebeu-a apenas “diferente” do ambiente ao qual estava habituado. Isto se revela no texto em:
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(A)

Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto.

(B)

É que Narciso acha feio o que não é espelho.

(C)

E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.
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RECORRENTES

2000328135
2000327855
2000329567

SOLICITAÇÕES

De acordo com o enunciado e o que é pedido na questão, a resposta que sintetiza e no na música, a resposta deveria
ser a alternativa Correta, "C" não a D, como divulgado no Gabarito. Portanto, Solicito a verificação pra mudança de
Letra.
______________________________________________________________________________________________
a questão número 2 diz que todas as alternativas estariam corretas, porem a alternativa C não diz que o eu lirico a
percebeu diferente com o tempo. ja as assertivas A e B são realmente complementares, dessa forma não estariam todas
as alternativas corretas.
______________________________________________________________________________________________
Nessa questão acredito que pela pergunta seriam apenas as opções A ou B, mas a C não condiz com o que está
afirmando que o eu lírico de início achou feio, mas depois percebeu ser apenas diferente. Dessa forma não poderiam ser
todas as opções.

ANÁLISE

Recorrentes não apresentam alegações plausíveis para os pleitos. Todas as alternativas apresentam trechos da letra
em que o poeta demonstra que a princípio, achou São Paulo uma cidade de “mau gosto”, e que numa visão posterior,
percebeu-a apenas “diferente” do ambiente ao qual estava habituado (não vi o meu rosto = diferente do que estava
habituado; acha feio o eu não é espelho = não gosta daquilo que não é igual ao que já conhece; à mente apavora o que
ainda não é mesmo velho -= medo do novo ou do diferente). Por estas razões os recursos devem ser indeferidos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

3-

O principal traço de função poética no texto é o emprego das palavras em sentido conotativo (ou seja, sentido figurado,
não literal). Neste sentido, analise os seguintes versos e a explicação que os acompanha:
1 - “É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi, da dura poesia concreta de tuas esquinas” – refere-se
explicitamente à poesia concreta, resultante do movimento do Concretismo.
2 - “Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços” – faz referências aos irmãos Campos (Haroldo e Augusto, criadores e
expoentes do movimento concretista junto com Décio Pignatari) e à ênfase à importância do espaço gráfico-visual.
3 - “Ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução” – refere-se à compositora e intérprete, precursora
do rock nacional, cujas primeiras canções eram traduções de letras de expoentes da poesia gráfica norte-americana.
Considerando corretas as explicações adjuntas a cada verso, pode-se afirmar que o sentido conotativo (figurado, não literal)
se apresenta nos versos:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000328135
2000335911
2000327891
2000327855
2000329568

SOLICITAÇÕES

De acordo com o enunciado e o que é pedido na questão, a resposta que sintetiza na música, a resposta deveria ser a
alternativa Correta, "C" não a Letra A, como divulgado no Gabarito. Portanto peço-lhes a correção da questão com
mudança no Gabarito para Alternativa C.
_____________________________________________________________________________________________
Na questão 3, todas alternativas estão corretas pois a palavra tradução assume caráter não denotativo, uma vez que
não significa a decodificação de uma língua, mas a leitura de a releitura de um ser humano. A alternativa correta seria a
alternativa D - 1, 2 e 3.
_____________________________________________________________________________________________
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Alternativas com margem para dupla interpretação, causando distorções no processo de identificação da resposta
correta.
_____________________________________________________________________________________________
Considero o item 3 como correto pois podemos pontuar que a palavra tradução assume caráter não denotativo, uma vez
que não significa a decodificação de uma língua, mas a releitura de um ser. Portanto os itens 1 ,2, 3, estão corretos
sendo a alternativa "D" correta.
_____________________________________________________________________________________________
No item 3, a palavra tradução assume caráter não denotativo, uma vez que não significa a decodificação de uma língua,
mas a leitura de a releitura de um ser humano. Portanto as três alternativas estariam corretas.

ANÁLISE

Os itens 1 e 2 utilizam “poesia concreta”, “campos” e “espaços” para se referir à selva de pedra (concreto) que são os
edifícios representativos da arquitetura paulistana e o movimento de poesia concretista, criado, dentre outros, pelos
irmãos Haroldo e Augusto de Campos, que enfatizava a importância do espaço gráfico-visual. Já o item 3 se refere
diretamente à cantora Rita Lee, em sentido literal, não figurado, o que não ocorria se a referência fosse, por exemplo,
“mutante” ou “ovelha negra”, referências denotativas à cantora. Neste norte, a resposta não merece reparo e o gabarito
deve ser mantido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

6-

Em uma loja de calçados femininos, uma sandália custa R$ 100,00 e um sapato custa R$ 120,00. Por uma falha do analista, o
computador trocou estes preços entre si. Foram vendidos 100 sandálias e 120 sapatos pelos preços trocados. Qual foi a
consequência deste erro?

(A)

A loja faturou R$ 400,00 a menos.

(B)

A loja faturou R$ 400,00 a mais.

(C)

A loja faturou R$ 2.400,00 a menos.

(D)

A loja faturou R$ 4.400,00 a mais.

RECORRENTES

2000327662
2000339050

SOLICITAÇÕES

A questão 6 a alternativa do gabarito é a alternativa A, mas se analisarmos o problema 100 sadálias vendidas a 100,00
teremos 10.000 reais e 120 sapatos vendidos a 120 reais cada teriamos 12.000. já na inversão dos valores devido as
trocas teriamos no preço de sapato a 120 reais cada x 12 o total de 14.400 e 120 sapatos vendidos a 100 reais triamos
12.000. Então teremos 4.400 reais de lucro sendo a alternativa correta a alternativa D
_______________________________________________________________________________________________
Essa questão quando diz : O tempo de órbitas de 4 planetas são: 5/6 de ano; 18 meses; 7/14 de década e 9² + 3 meses;
apesar dos dados, a questão não foi completa matematicamente falando e cientificamente falando, pois, deveria ser
sabido se a intenção foi relatar o eclipse que aconteceu em 27 de julho de 2018, e se foi, deveria se ter mencionado que
os planetas do Sistema Solar, orbitam ao redor do Sol, estrela maior de quinta grandeza, então deveria se ter incluído
os 4 planetas mais o Sol, mas cada planeta possui uma órbita diferenciada com inclinação diferente, e estes tempos
relacionados no problemas terão cálculos não exatos, e em um concurso se deve ter cálculo exato quando se tata de
tema científico. Aí onde estariam mencionadas as inclinações desses 4 planetas, e onde estaria a estrela maior o Sol,
que define o tempo de alinhamento para os Planetas? Como diz o próprio diz Rubens Machado, do departamento de
astronomia da USP, "Afinal, como cada planeta gira ao redor do Sol com uma determinada velocidade e suas órbitas
não estão no mesmo plano, o alinhamento não é possível. “Mesmo quando alguns planetas estão aproximadamente no
mesmo rumo, não há uma linha reta que passe estritamente por seus centros”.
______________________________________________________________________________________________
Essa questão quando diz : O tempo de órbitas de 4 planetas são: 5/6 de ano; 18 meses; 7/14 de década e 9² + 3 meses;
apesar dos dados, a questão não foi completa matematicamente falando e cientificamente falando, pois, deveria ser
sabido se a intenção foi relatar o eclipse que aconteceu em 27 de julho de 2018, e se foi, deveria se ter mencionado que
os planetas do Sistema Solar, orbitam ao redor do Sol, estrela maior de quinta grandeza, então deveria se ter incluído
os 4 planetas mais o Sol, mas cada planeta possui uma órbita diferenciada com inclinação diferente, e estes tempos
relacionados no problemas terão cálculos não exatos, e em um concurso se deve ter cálculo exato quando se tata de
tema científico. Aí onde estariam mencionadas as inclinações desses 4 planetas, e onde estaria a estrela maior o Sol,
que define o tempo de alinhamento para os Planetas? Como diz o próprio diz Rubens Machado, do departamento de
astronomia da USP, "Afinal, como cada planeta gira ao redor do Sol com uma determinada velocidade e suas órbitas
não estão no mesmo plano, o alinhamento não é possível. “Mesmo quando alguns planetas estão aproximadamente no
mesmo rumo, não há uma linha reta que passe estritamente por seus centros”.
Referência:https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/todos-os-planetas-podem-ficar-alinhados.html
Também, os cálculos dos períodos não batem com o tempo dos planetas do Sistema Solar de acordo com o site :
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https://www.enigmasdouniverso.com/rotacoes-dos-planetas-no-sistema-solar/
Observar cada tempo de órbita e inclinação de cada planeta ao entorno do Sol. Para ser realizado um problema neste
porte, deve ele ser completo e ter comprovação científica de órbita. Não se pode supor, pois, se torna irreal e não
imaginável.
Como foi comprovado cientificamente esse cálculo para que se desse esse valor de tempo de 4 supostos planetas, e de
qual Galáxia seria, ou se calculando exatamente com suas órbitas para se alinharem?
Esta questão deveria ser anulada, por não ter comprovação científica exata e por mencionar somente 4 planetas e não
ter mencionado "A Estrela maior" que é o Sol, pois o alinhamento de planetas depende da órbita ao entorno do sol,
cada um na forma de sua inclinação , e o Sol não é Planeta e sim uma Estrela;
( Referência:http://planeta-terra.info/sistema-solar.html); tornando-se assim esse cálculo falso. Questões deste tipo, não
se deve colocar em Concursos.

ANÁLISE

O primeiro recorrente desenvolve o seu raciocínio a partir de erro básico de cálculo, pois 120 X R$ 120,00 = R$
14.400,00 e não R$ 12.000,00. Efetuando o cálculo corretamente, na hipótese de o sistema estar funcionando
corretamente, a venda seria de R$ 24.400,00. Com o erro no sistema, a venda foi de R$ 24.000,00. Houve, portanto,
prejuízo de R$ 400,00 conforme determina o gabarito.
Já as alegações do segundo recorrente não se referem à questão em comento e devem ser indeferidas.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

7-

A média aritmética simples de 4 números inteiros positivos e consecutivos é 7,5. O produto destes números NÃO é divisível
por:

(A)

4

(B)

5

(C)

6

(D)

7

RECORRENTES

2000329688
2000337168

SOLICITAÇÕES

A afirmação de: "... o produto dos 4 números NÃO se divisível por:..." - Não faz jus dos resultados propostos, pois todos
dividem o resultado. Pelos cálculos o resultado do produto é 3024, então esse número pode ser divisivel por todos os
números dados nas alternativas.
3024/4 = 756
3024/5 = 604,8 (CORRETA) Conforme gabarito.
3024/6 = 504
3024/7 = 432
O correto seria uma afirmação de NÃO RESULTAR NUM NÚMERO INTEIRO. Pois a divisão pode ser feita sim e nos
fornece um decimal ou racional.
_______________________________________________________________________________________________
questão não especifica se são números em sequencia e automaticamente propõe que que numero A=8 B= 9 e C= 10,
porem nao tem como determinar isso. ja que media aritmética não define que os números tem que vir em sequencias.. a
sequencia numerica so pode ser definida por mediana. Por isso ficou confuso essa questao. pois.. nao posso falar que
b=9. então A+C /2 poderia ser 9 +10/2 que daria 9,5. então noa podemos afirmar que todas as resposta estao corretas.
existem varias possibilidades. podeira ser A=10 B= 8 e C =9.

ANÁLISE

A questão trata de critérios de divisibilidade. Neste sentido:
“Um número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Para isso, para saber se um
número é divisível por outro precisamos conhecer as regras de divisibilidade. Se obedecer a estas regras, a divisão será
exata, isto é, terá resto zero”.
(fonte: https://matematicabasica.net/criterios-de-divisibilidade/)
Desta forma, deve ser indeferido o recurso do primeiro recorrente.
Com relação ao conceito de média aritmética:
“A Média Aritmética de um conjunto de dados é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo
número de dados desse conjunto”.
(Fonte: https://www.todamateria.com.br/media/)
Neste sentido, os 4 números propostos só podem ser: 6 + 7 + 8 + 9 = 30 / 4 = 7,5 (média aritmética).
Desta forma, indeferido também o recurso do segundo recorrente.
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INDEFERIDO.

12 -

Em outubro teremos eleições, com renovação de 2/3 dos representantes do Senado. Qual os dois senadores pelo estado de
São Paulo cujo mandato estão prestes a se encerrar?
(Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/senadores)

(A)

Airton Sandoval e Martha Suplicy.

(B)

Eduardo Suplicy e José Serra.

(C)

José Serra e Martha Suplicy.

(D)

Martha Suplicy e Airton Sandoval.

RECORRENTES

2000328135
2000329688
2000337426
2000330073
2000336952
2000335502
2000335649
2000329498
2000333627
2000327445
2000335911
2000327417
2000338638
2000330938
2000338235
2000327053
2000327072
2000337168
2000330121
2000327891
2000327466
2000331621
2000336704
2000334465
2000335296
2000327855
2000329674
2000330647
2000329568
2000329700
2000329321
2000334901
2000335621
2000334847
2000337974
2000327662
2000328192
2000329567
2000336795
2000328734
2000327557
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Boa Tarde.
Venho, através desse canal pedir a ANULAÇÃO da Questão já referida a cima (12), por ter duas alternativa corretas.
Tanto a alternativa e A e D, estão certas. Portanto deverá ser anulada. Marta Suplicy e Airton Sandoval, ou Airton
Sandoval e marta suplicy.
______________________________________________________________________________________________
A questão está com duas alternativas iguais. Porém nos permite concluir que havendo duas respostas iguais, não há
uma única resposta.
______________________________________________________________________________________________
Prezados
Solicito revisão da questão que faz menção aos senadores que serão substituídos nas próximas eleições - questão
12- haja vista que, as alternativas A e D são iguais. Portanto, tanto a alternativa A quanto a D estariam corretas, e não
somente a resposta D.
Também, aproveito a oportunidade para sinalizar que o caderno de questões não foi disponibilizado no site. Fato que
compromete a interposição do recurso.
Por fim, agradeço o rigor na execução e elaboração das provas.
Sem mais.
______________________________________________________________________________________________
A pergunta n.12 tem duas respostas idênticas e verdadeiras "a" e "d".
Sendo assim, não pode ser considerada válida para prova de múltipla escolha de forma que se requer a anulação da
referida questão.
______________________________________________________________________________________________
Na questão 12 há duas respostas iguais
Alternativas A e D
______________________________________________________________________________________________
Existem duas alternativas com respostas corretas.
______________________________________________________________________________________________
Anulação da questão, pois há duas alternativas iguais.
______________________________________________________________________________________________
Essa questão possui duas respostas corretas. Letras A e D.
Na A - Airton Sandoval e Martha Suplicy
Na B - Martha Suplicy e Airton Sandoval
Os dois candidatos deixarão o senado federal em 2018 e não existe uma sequência de nome, portanto há que
considerar correta quem indicou a letra A ou a letra D.
Eu respondi a letra A.
Célia Regina Ribeiro –
______________________________________________________________________________________________
Bom dia
Tem duas respostas iguais, mudando apenas a ordem de escrita, letra A e D
______________________________________________________________________________________________
as respostas estão em duplicidades, a letra A: com a reposta = Airton Sandoval e Martha Suplicy e a resposta D: com a
resposta apenas invertidas = Martha Suplicy e Airton Sandoval.
______________________________________________________________________________________________
A referida questão possui duas alternativas corretas, letras A e D. Somente inverteram os nomes.
______________________________________________________________________________________________
Duas respostas iguais
______________________________________________________________________________________________
Bom dia ,as alternativas A e D são iguais,so mudou a ordem.Coloquei a resposta certa,porem com outra letra.Peco a
reconsideração dessa questão para que eu receba a pontuacao.Desde ja agradecida.
Edna Lobo.
______________________________________________________________________________________________
As alternativas (A) e (D) contem as mesmas informações , descritas em ordem diferente , que segundo a pergunta
não se altera a veracidade da resposta , Assim condicionando ao erro a divergência para com a gabarito , pois então,
as duas alternativas citadas apontam ao acerto .
Interpelo o cancelamento dessa questão pela sua dubiedade , impressa nesta prova.
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______________________________________________________________________________________________
Na questão número 12, as alternativas "a" e "d" apresentam as mesmas respostas com a ordem dos nomes de forma
invertida, ou seja, na alternativa "a", consta "Airton Sandoval e Martha Suplicy", enquanto na alternativa "d", aparece
Martha Suplicy e Airton Sandoval. Considerando que o mandato de ambos vence ao mesmo tempo, as duas alternativas
são corretas. No caso, eu assinalei a alternativa "d", e o gabarito oficial considerou correta a alternativa "a". Peço que,
se não for anulada, as duas alternativas sejam consideradas corretas.
______________________________________________________________________________________________
Há duas respostas corretas a letra a e c estão iguais
______________________________________________________________________________________________
Acredito que não há muito o que se discutir nesta questão, visto que a Alternativa correta D estava idêntica a alternativa
A (qual assinalei) mudando apenas a ordem dos nomes dos senadores. Devendo a mesma ser cancelada. Motivo: Duas
respostas iguais.
______________________________________________________________________________________________
Existem duas resposta iguais a A e a D. SO os nomes dos senadores que foram colocados me ordem diferentes, porem
na questão não define primeiro e segundo.
marta suplicy e Airton Sandoval e Airton Sanodval e Marta Suplicy.
______________________________________________________________________________________________
Essa questão tinha duas alternativas iguais. As alternativas a e d. Conforme o gabarito a alternativa correta foi a letra d,
mas a alternativa a é igual. Seria pertinente o cancelamento desta questão.
______________________________________________________________________________________________
Duas alternativas com a mesma resposta Martha Suplicy e Airton Sandoval (alternativas A e D)
______________________________________________________________________________________________
A seguinte questão apresenta duplicidade nas alternativas apresentando a alternativa A e a D com a mesma resposta.
______________________________________________________________________________________________
A questão mencionada de nº12, havia duas resposta iguais, tendo entendimento bastante confusa alem de que também
se não estivesse repetida poderia ter mais opção de resposta, sendo que peço encarecidamente que a excelente banca
reveja e que venha a cancelar a mesma por distorcer as alternativas que os deixaram como opção de resposta. sendo
não avalio o meu recurso intempestivo. desde já aguardo a devolutiva da respeitosa banca avaliadora do certame.
______________________________________________________________________________________________
A questão apresentou duas alternativas com respostas iguais, o que induzia candidatos a erro. No caso, as alternativas
a e d versavam sobre a resposta em questão. Portanto, ao meu ver deveria ser anulada.
______________________________________________________________________________________________
A questão apresentou nas alternativas A e D as mesmas informações. Isso, gerou um impasse, pois ambas atendem
como resposta ao que fora questionado. Em termos práticos seria impossível optar por uma delas visto que a inversão
de palavras neste caso não altera em nada o sentido da resposta.
Assim, solicito a anulação da questão 12.
______________________________________________________________________________________________
A Questão possuia duas alternativas corretas a letra A e D, essas alternativas possuiam os mesmos nomes dos
senadores
A) Airton Sandoval e Martha Suplicy
D) Martha Suplicy e Airton Sandoval
Solicito a anulação da questão e pontuação para todos os candidatos, uma vez a a mesma questão não pode obter duas
alternativas corretas
______________________________________________________________________________________________
a questão contem duas assertivas como correta, a alternativa A e D
______________________________________________________________________________________________
Duas alternativas iguais, somente mudam a ordem dos nomes
Alternativas A e D
______________________________________________________________________________________________
Essa questão tem duas alternativas iguais, sendo elas a letra "a" e "d", sendo diferente apenas a ordem nos nomes,
como relacionado abaixo.
(A) Airton Sandoval e Martha Suplicy.
(B) Eduardo Suplicy e José Serra.
(C) José Serra e Martha Suplicy.
(D) Martha Suplicy e Airton Sandoval.
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Sendo assim, as duas alternativas ("a" e "d") devem ser consideradas corretas.
______________________________________________________________________________________________
Como há duas alternativas iguais A e D, seria correto considerar as duas como corretas.
______________________________________________________________________________________________
Venho respeitosamente solicitar a banca examinadora que verifique a questão de número 12 da prova de diretor, pois a
mesma tem duas alternativas iguais ( A e D ) e no gabarito saiu D sendo que a A também está correta:
A- Airton Sandoval e Martha Suplicy
D- Martha Suplicy e Airton Sandoval
______________________________________________________________________________________________
Anulação da questão, pois há duas alternativas iguais.
______________________________________________________________________________________________
A questão 12 possui 2 alternativas corretas : A) Airton Sandoval e Martha Suplicy e D)Martha Suplicy e Airton Sandova
______________________________________________________________________________________________
As alternativas A e D estão iguais.
______________________________________________________________________________________________
A questão acima citada, contém duas resposta na mesma pergunta. sendo a letra A e D, só inverte a posição da
resposta.
______________________________________________________________________________________________
anulação da questao pois tem duas respostas iguais.
______________________________________________________________________________________________
A questão numero 12 pedia para analisarmos as alternativas quanto a questão das eleições . Em outubro teremos
eleições com renovação de 2/3 dos representantes do senado. Quais o 2 senadores pelo Estado de São Paulo o
mandato está prestes a se encerrar?
A) Airton Sandoval e Martha Suplicy
B) Eduardo Suplicy e José Serra
C) José Serra e Martha Suplicy
D) Martha Suplicy e Airton Sandoval
As alternativas A e C contém os mesmos nomes e o gabarito deu como certo a alternativa D. O correto seria a anulação
da questão 12.
______________________________________________________________________________________________
Alternativas A e D são exatamente iguais, apenas mudando a ordem dos nomes... alternativa A) Airton Sandoval e
Martha Suplicy e alternativa D) Martha Suplicy e Airton Sandoval. E o gabarito está a alternativa D como correta
______________________________________________________________________________________________
Nessa questão haviam duas alternativas com as mesmas assertivas, apenas em ordem diferente, porém como não
pedia respectivamente poderia ser A ou D, dessa forma essa questão deve ser anulada.
______________________________________________________________________________________________
A questão apresenta duas alternativas iguais (A e D), o gabarito considera como correta a alternativa D por conta desse
equivoco está prejudicando os candidatos que assinalaram a alternativa A, sendo assim solicito a anulação da questão.
______________________________________________________________________________________________
Na questão 12 a alternativa A está igual a alternativa D, mudando apenas a ordem q aparece os nomes. Portanto, duas
alternativa iguais.
Peço que revejam esse erro.
Desde já muito obrigada!
______________________________________________________________________________________________
Questão: Em outubro teremos eleições, com renovação de 2/3 dos representantes do Senado. Qual os dois senadores
pelo estado de São Paulo cujo mandato estão prestes a se encerrar? (transcrito com erros ortográficos, tal qual está na
prova).
Argumento: Opção de resposta A: Airton Sandoval e Martha Suplicy, Opção de resposta D: Martha Suplicy e Airton
Sandoval.
Ou seja, duas alternativas apresentam a mesma resposta. Logo, torna a questão inválida. Obrigada!
ANÁLISE

As alternativas (a) e (D) apresentam os mesmos senadores, porém em ordem inversa. Desta forma duas alternativas
estão aptas a atender ao enunciado e a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

11

Prefeitura Municipal
de PORTO FELIZ

13 -

Concurso Público
Nº 1/2018

RELATÓRIO - RECURSOS - QUESTÕES E
GABARITO DA PROVA OBJETIVA

03SET
2018

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
1 - Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei, sendo vedado o acesso aos estrangeiros.
2 - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão,
a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.
3 - Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo
Poder Executivo.
(Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000327891

SOLICITAÇÕES

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
Não é vetado a investidura de estrangeiros, contendo divergências na citação da Lei no enunciado da questão.

ANÁLISE

Conforme alegação do próprio recorrente, o item 1 está incorreto, portanto a alternativa anunciada no gabarito (C) – 2 e
3, apenas, deve ser mantida.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

16 -

No Microsoft WORD abrir o documento no MODO DE LEITURA permite ocultar a maioria dos botões e das ferramentas,
favorecendo a concentração na leitura sem distrações. Neste modo, para mover-se de uma página para outra em um
documento deve-se:

(A)

Clicar nas setas nas laterais esquerda e direita das páginas.

(B)

Pressionar as teclas R (direita) ou L (esquerda).

(C)

Digitar o número da página que se deseja ler.

(D)

Utilizar o menu flutuante do modo de leitura.

RECORRENTES

2000335649
2000334465
2000327855
2000329321
2000337974

SOLICITAÇÕES

Nessa questão não foi mencionado a versão do Microsoft Word (ano) e para mover de uma página para outra depende
da versão (ano) pode ter mais que uma resposta correta.
_____________________________________________________________________________________________
A questão não especifica qual versão do programa Word a que se refere. Isto, por si só já compromete a resposta
correta, pois há muitas versões e o modo de leitura aparece em diversos formatos em cada uma delas. Contudo, a
alternativa A apresentada no momento como a resposta adequada traz a assertiva inadequada. Dá-se a entender que
as setas estão nas laterais das páginas quando na realidade elas estão na barra de ferramentas/ navegação - que pode
vir localizadas na parte superior ou inferior da página conforme a versão do programa.
Dessa forma, por não apresentar uma alternativa correta solicito a anulação da questão.
_____________________________________________________________________________________________
Não foi especificado a versão do Word. Na versão 2016 possui somente as setas laterais ,e na versão 2007 contem na
parte superior as setas direita e esquerda assim como nos cantos inferiores.Portanto essas setas não ficam ocultas
podendo utilizar quaisquer das opções para mover-se de uma pagina para outra em um documento.
_____________________________________________________________________________________________
Nessa alternativa não foi mencionado a versão do Microsoft Word e para mover-se de uma página para outra,
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dependendo da versão, pode ter mais que uma resposta correta.
_____________________________________________________________________________________________
Nessa alternativa, não foi mencionado a versão do Micro Soft Word

ANÁLISE

O conteúdo programático do edital é explícito:
“Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Cartilha de segurança na Internet - Comitê Gestor da
Internet no Brasil (http://cartilha.cert.br). Informática – Conceitos básicos (Fernando de Castro Velloso – Ed. Campus,
9ª ed. 2014). Glossário de Informática – UFPA (http://www.ufpa.br/dicas/net1/int-glo.htm). Noções Básicas de
Informática
–
Marcos
Antunes
Moleiro
–
Universidade
do
Paraná,
2011
(http://www.drh.uem.br/tde/Nocoes_Basicas_de_Informatica-TDEVer04.2011.pdf). Tarefas básicas no Outlook 2016
(https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Outlook192eb102-2ee2-4049-b7f5-aa0eb4231fbb).
Tarefas básicas no Word 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Tarefasb%C3%A1sicas-no-Word-20165ddb2058-7744-4b53-b14d-976acafbaba6). Atalhos de teclados do Word 2016 (https://support.office.com/ptbr/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-no-Windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2).
Tarefas
básicas no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Tarefas-b%C3%A1sicas-no-Excel-dc775dd1-fa52-430f9c3c-d998d1735fca). Atalhos de teclado no Excel 2016 (https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-eteclas-defun%C3%A7%C3%A3o-do-Excel-para-Windows-1798d9d5-842a-42b8-9c99-9b7213f0040f?ui=pt-BR&rs=ptBR&ad=BR)”.
Não procedem, pois, as alegações dos recorrentes.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

17 -

Pode-se criar um NOVO DOCUMENTO no WORD utilizando-se as teclas:

(A)

CTRL + A

(B)

CTRL + B

(C)

CTRL + O

(D)

CTRL + W

RECORRENTES

2000329688

SOLICITAÇÕES

Questão - Pode-se criar um NOVO DOCUMENTO no WORD utilizando-se as teclas:
As teclas CTRL + O (ABRE UM NOVO DOCUMENTO NO WORD, LOGO NÃO CRIA);
Já as teclas CTRL + B ( ESSAS CRIAM UM NOVO DOCUMENTO, pois abrem a pasta - Salvar como - Ai estamos
criando um documento novo.
Assim, A palavra "CRIAR" no corpo da questão faz com que dê o sentido de um documento novo.

ANÁLISE

Trata-se de mera tergiversação do candidato. Não se abre um “novo” documento, ele é primeiro criado, tanto assim que
ao acionar as teclas de atalho CTRL + O, deve-se atribuir um nome para o documento, pois ele não existia, está, pois,
sendo criado. Noutro norte, o enunciado deixa bem claro o que é exigido, e apenas uma das respostas responde ao
que é requerido, estando as demais muito distantes sequer do contexto da questão (CRTL+A = Selecionar tudo; CTRL
+B = Salvar; CTRL+W = Fecha a aba atual do navegador). Assim, o recurso deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

22 -

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
1 - A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
2 - Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar não pode admitir formas de
progressão parcial, como forma de preservar a sequência do currículo.
3 - O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo
sistema de ensino, exigida a frequência mínima de setenta por cento do total de horas letivas para aprovação.
(Fonte: Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, art. 24)
De acordo com a fonte referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

2 e 3, apenas.
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2000336952
2000336147
2000334465
2000327855
Na questão 22 diz que a alternativa correta é a letra A sendo apenas a regra numero 1 correta, mas há uma
interpretação em seu paragrafo único incluído pela medida provisoria uma ampliação progressiva no ensino Médio mil e
quatrocentas horas. Então o correto seria a letra D, nenhuma das alternativas tem regras claras condizente com a lei.
Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser progressivamente ampliada,
no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo
com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de
Educação.
(Incluído pela Medida Provisória nº 746, de 2016)
____________________________________________________________________________________________
Tratando-se do nº 1 - alteração no artigo 24 da LDB, atualizada.
Art. 24. ...........................................................

SOLICITAÇÕES

................................................................................
§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino
médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo
menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.
____________________________________________________________________________________________
A questão apresentou três assertivas, mas considerou somente a primeira - "1" - como sendo correta. Assim, a
alternativa A responderia a pergunta dada. A fonte fornecida foi a Lei Federal nº 9.394/96, art. 24. Não está mencionado
na referida fonte quaisquer informações sobre data de consulta à esta mesma lei. Ou seja, toma-se para entendimento a
atual versão com suas atualizações e nela está explícito: " 1° A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do
caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, devendo os sistemas
de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de
março de 2017." Esta alteração foi incluída pela Lei n° 13.415, de 2017. Portanto, a informação contida na assertiva está
incorreta porque menciona oitocentas hora para o ensino médio. E, como explanado anteriormente essa informação não
se aplica mais na prática e tampouco na lei.
Finalmente, solicito a alteração da resposta correta A para a alternativa D, pois em D temos a resposta correta, que
neste caso seria a de "Nenhum" para os três itens citados.
____________________________________________________________________________________________
A questão apresenta a assertiva "1" a alternativa "A" como correta. Contudo , em conformidade coa a atual redação do
art. 24 da LDB a lei nº 13.415 de 2017 apresenta a seguinte redação " § 1º a carga horária mínima anual de que trata o
inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva, no ensino médio , para mile quatrocentas horas, devendo
os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos mil horas anuais de carga horária , a partir
de 2 de marco de 2017". Dessa forma, conclui-se que a assertiva esta incorreta, ao trazer a redação oitocentas horas
para ensino médio.
O texto atualizado do inciso I do art. 24 da LBBEN é o seguintes:
“ I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais,
quando houver; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017)”
O item I, portanto, reproduz na íntegra o texto legal referenciado no enunciado da questão.

ANÁLISE

Ressalte-se que o enunciado se refere a que “a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns”. O parágrafo da lei citado pelos recorrentes se refere apenas ao ensino
médio, não sendo, pois, regra comum ao ensino fundamental.
Desta forma, a resposta assinalada é correta, não cabendo reparo no gabarito.
DELIBERAÇÃO
23 -

INDEFERIDO.

São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional:
1 - A Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos
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e 11 meses; e a Pré-Escola, com duração de 2 anos.
2 - O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é organizado e tratado em duas fases: a dos 4
anos iniciais e a dos 5 anos finais.
3 - O Ensino Médio, com duração mínima de 3 anos.
(Fonte: Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, art. 21)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:
(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000328135
2000327662

SOLICITAÇÕES

Alteração de de Letra de Gabarito.
Art. 21. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do
desenvolvimento educacional:
I - a Educação Infantil, que compreende: a Creche, englobando as diferentes etapas do
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e 11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração
de 2 (dois) anos;
II - o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos, é
organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais;
III - o Ensino Médio, com duração mínima de 3 (três) anos.
portanto, os 3 itens estão corretos.
A Alternativa correta, é a Letra "D",não a Letra "B" conforme publicado no Edital
Adail Pereira da Silva
cargo Diretor Escolar. cpf: 266.787.303.30
_______________________________________________________________________________________________
A questão 23 pedia as alternativas corretas com a norma referenciada.
As 3 alternativas estão corretas. O gabarito apontou como correta a alternativa 1 e 3. Mas a alternativa 2 também está
correta. sendo assim a alternativa correta seria a D

ANÁLISE

O item 2 está incorreto, pois são duas fases no Ensino Fundamental: a dos 5 (cinco) anos iniciais e a dos 4 (quatro)
anos finais; no entanto o item informa que o Ensino Fundamental é organizado e tratado em duas fases: a dos 4 anos
iniciais e a dos 5 anos finais. Desta forma, está incorreto ao inverter a duração das fases. Assim, deve ser amantido o
gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

32 -

Analise as seguintes disposições sobre os COMPONENTES CURRICULARES DO ENSINO FUNDAMENTAL:
1 - A história e as culturas indígena e afro-brasileira, presentes, obrigatoriamente, nos conteúdos desenvolvidos no âmbito
de todo o currículo escolar e, em especial, no ensino de Arte, Literatura e História do Brasil, assim como a História da África,
deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento desses povos para a constituição da nação.
2 - As artes visuais, o teatro e a dança constituem conteúdos obrigatórios do componente curricular Arte, que pode
compreender também, em caráter facultativo, o conteúdo de Música.
3 - Na parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental será incluído, obrigatoriamente, a partir do 6º ano, o ensino
de, pelo menos, uma Língua Estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar.
(Fonte: Resolução CNE/CEB nº 7/2010 - Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, arts. 15-17)
De acordo com a fonte referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.
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RECORRENTES

2000327662
2000339050

SOLICITAÇÕES

A questão 32 todas alternativas estão corretas e não seomente a 1 e 3 . O gabarito preliminar aponta a alternativa
correta a B, porem a questão 32 na alternativa B tambem esta correta, pois, a Música constitui conteúdo obrigatório,
mas não exclusivo, do componente curricular Arte, o qual compreende, também, as artes visuais, o teatro e a dança.
Peço respeitosamente a mudança do gabarito para a alternativa D
______________________________________________________________________________________________
Nesta questão onde é relatado sobre a identidade de gênero na Educação Infantil onde é incluída a Creche de 3 meses
a 3 anos e 11 meses e 29 dias e a Pré Escola entre 4 e 5 anos, como poderia ser incentivado ou trabalhar definição de
gênero para bebês em Educação Infantil? Incentivar ou ensinar para menina ficar com objeto de menina e menino para
de menino, também, só deixar formar grupos separados e não deixar brincar juntos trabalhar; mesmo que se somente
fosse em Pré - Escola, estaria incentivando desde a tenra infância o ensino do preconceito e da discriminação, pois,
contraria os direitos das pessoas como seres humanos com seus futuros direitos.E isso não é pra ser ensinado na
escola tão cedo assim, de acordo com a Constituição de 1988, Preâmbulo, títulos I e II, artigos do 1º ao 5º. Eram para
todas estarem incorretas. Esta questão foi elaborada de maneira discriminatória, também ao meu ver, como de muitos
outros. Este autor ou autora foi muito infeliz em considerar a alternativa (A) correta por tal influência, todas deveriam
estar
incorretas.Não
deveria
nem
existir
essa
questão
no
Concurso.
Referência:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Deveria ser anulada.

ANÁLISE

Com relação ao primeiro recorrente, a referida Resolução, no § 4º do artigo 15 determina: “A Música constitui conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular Arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e
a dança, conforme o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394/96”. Portanto, o item 2 está incorreto pois informa que a disciplina de
Música tem caráter facultativo. Indeferido, pois, o pleito.
No que concerne ao segundo recorrente, verifica-se que o recurso não se refere à questão indicada, sendo também
indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

33 -

É preciso dar oportunidade para que as crianças participem do ESTABELECIMENTO DE REGRAS que irão afetar-lhes
diretamente. No entanto, na instituição coletiva, NÃO são todas as regras que podem ser modificadas em função dos
acordos feitos entre professores e crianças, dentre as quais:
1 - Os horários das refeições.
2 - A organização do espaço.
3 - Os horários de chegada e saída da instituição.
(Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, volume 2, pág. 43)
De acordo com fonte referenciada, estão corretas as disposições:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000337025

SOLICITAÇÕES

A questão aborda o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, vol 2, e quais regras não podem ser
modificadas em função dos acordos feitos entre professores e alunos. Consta do documento citado que não são todas
as regras que podem ser modificadas em função
dos acordos feitos entre professores e crianças.
" Os horários das refeições, por exemplo, assim como o uso de espaços comuns ou mesmo horários de chegada e
saída dependem de uma complexa rede que envolve funcionários, pais e o conjunto das crianças atendidas, dificultando
a sua modificação por pequenos grupos..."
Nesse sentido, a alternativa correta é a "D".
Consta do gabarito o a alternativa "B" (errada).

ANÁLISE

De acordo com a fonte referenciada:
“Na instituição coletiva, não são todas as regras que podem ser modificadas em função dos acordos feitos entre
professores e crianças. Os horários das refeições, por exemplo, assim como o uso de espaços comuns ou mesmo
horários de chegada e saída dependem de uma complexa rede que envolve funcionários, pais e o conjunto das
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crianças atendidas, dificultando a sua modificação por pequenos grupos”. Portanto estão corretos os itens 1 e 3.
Em outro trecho do RCNEI (volume 2, pág., 43):
“Todavia, há muitas regras que são passíveis de serem discutidas e reformuladas no âmbito de um grupo
específico, como, por exemplo, as que tratam das atitudes diante dos colegas, do uso de materiais, da organização do
espaço, etc.”. Assim, o item 2 está incorreto. Pelo exposto, a resposta indicada (B) – 1 e 3, apenas – não merece
reparo.
DELIBERAÇÃO
35 -

INDEFERIDO.

Analise o quadro demonstrativo abaixo e depois assinale a alternativa que associa corretamente os aspectos da
INDISCIPLINA apresentados com as respectivas situações que os exemplificam:
ASPECTOS DA INDISCIPLINA

EXEMPLOS

Alguns atos de indisciplina
(1) podem ser genuinamente
morais.

Permanecer em
(A) silêncio horas a fio,
fazer fila.

Toda moral pede disciplina,
(2) mas nem toda disciplina é
moral.

Depredação das
(B) instalações
escolares, bullying.

Certos atos de indisciplina
Quando um aluno é
traduzem-se pelo
humilhado,
desrespeito, seja do colega,
injustiçado e se
(3)
(C)
seja do professor, seja ainda
revolta contra as
da própria instituição
autoridades que o
escolar.
vitimizam.
(Fonte: AQUINO, Julio Groppa (org). Indisciplina na Escola: Alternativas Teóricas e Práticas, 1996, pág. 19-23)
(A)

1-A; 2-B; 3-C.

(B)

1-B; 2-C; 3-A.

(C)

1-C; 2-A; 3-B.

(D)

1-B; 2-A; 3-C.

RECORRENTES

2000327417
2000327053

SOLICITAÇÕES

No edital a questão estava como conhecimento pedagógico e na prova estava parte específica
_____________________________________________________________________________________________
São 2 argumentos
1. O conteúdo da questão no edital consta como conhecimento pedagógico...Julio Groppa Aquino e não conhecimento
específico, o que não poderia pontuar 4 pontos.
2. Há duas possibilidades de resposta cabíveis a letra d tb está coerente com as colocações.

ANÁLISE

O tema “Disciplina e indisciplina na escola” não se trata apenas de matéria de conhecimento pedagógico, porém, no
caso de Diretor de Escola, de conhecimento de vital importância no contexto de suas atribuições, referindo-se às suas
atribuições relacionadas aos princípios legais de direitos humanos; identidade, cultura e clima escolar e práticas
cotidianas da escola; representações sociais sobre diversidade, gênero e etnia; estratégias de mobilização e
participação; rede protetiva e justiça restaurativa, dentre outros ressaltados no Anexo I do Edital (atribuições do cargo
de Diretor); a questão faz referência, ainda, à questão da gestão de patrimônio, quando se refere à depredação das
instalações escolares, outra atribuição indicada no referido anexo. Neste norte, a questão é pertinente, e a fonte é mera
indicação de que a questão foi elaborada com base em conteúdo técnico, e não em concepções subjetivas ou pessoais.
No que se refere à indicação da alternativa (D) como correta, é totalmente impertinente, pois relaciona o item 1 - Alguns
atos de indisciplina podem ser genuinamente morais – com a letra (B) - Depredação das instalações escolares, bullying.
Não existe contexto em que a depredação das instalações escolares ou o bullying possam ser considerados
atos de indisciplina GENUINAMENTE MORAIS”.
Indeferido!

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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Analise o quadro demonstrativo abaixo e após, assinale a alternativa que relaciona corretamente os PRINCÍPIOS
ORIENTADORES DAS PRÁTICAS DE AUTONOMIA EM GESTÃO escolar com suas respectivas definições:
PRINCÍPIOS
ORIENTADORES

(1) Liderança

(2) Visão proativa

(3) Comprometimento

DEFINIÇÕES

(A)

Estilo de atuação pelo qual
se toma a iniciativa de
contribuir para o bem-estar
geral, oferecendo ideias,
sugestões, orientações e
atuando junto de modo
sinérgico.

(B)

Corresponde a uma atitude
de sentir-se responsável pela
educação como um todo e
pelos seus resultados e não
apenas um rol de funções,
atividades e horário de
trabalho.

(C)

Consiste em uma orientação
positiva da capacidade
própria de enfrentar
desafios, assumir
responsabilidades e
criativamente enfrentá-las.

(Fonte: LUCK, Heloísa. Concepções e processos democráticos da gestão educacional, Vozes, 7ª ed. 2006, pág. 107-110)
(A)

1-A; 2-B; 3-C.

(B)

1-B; 2-C; 3-A.

(C)

1-C; 2-A; 3-B.

(D)

1-B; 2-A; 3-C.

RECORRENTES

2000335649
2000335911
2000327417
2000327053
2000334465
2000327855
2000337025
2000329568
2000329321
2000337974
2000327662
2000329567
2000327557

SOLICITAÇÕES

De acordo com a Fonte citada, Visão proativa: consiste em uma orientação......e Comprometimento: Corresponde a uma
atitude......sendo assim, não existe alternativa possível, pois a correspondência correta seria 1-A; 2-C; 3-B
_____________________________________________________________________________________________
A questão não possui resposta correta no gabarito. As descrições das palavras existentes no livro Concepções e
processos democráticos de gestão educacional, não estão de acordo com as alternativas propostas na prova. A
resposta correta, segundo o livro referência seria: 1-A, 2-C e 3-B
Segue link do livro (página 108) com as descrições:
https://books.google.com.br/books?id=mM4bBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q=108&f=false
_____________________________________________________________________________________________
Sem alternativa correta
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_____________________________________________________________________________________________
O item competência está explícito em b. Seria 3 B ...mas só tem uma questão com essa correspondência...fazendo com
que não tenha nenhuma resposta correta de acordo com a página 108 da obra de Heloisa Luck
_____________________________________________________________________________________________
A questão apresentou como fonte o livro "Concepções e processos democráticos de gestão educacional", de Heloísa
Luck. Trouxe como resposta correta a alternativa A. Todavia, ao consultar a referência bibliográfica citada na questão,
pode-se ver explicitamente que os Princípios Orientadores não condizem com suas Definições. A ordem correta, de
acordo com a própria autora, seria 1-A; 2-C; 3-B. Mas, esta opção não consta nas alternativas dadas.
Solicito, portanto, a anulação da questão.
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com a fonte citada ( LUCK, Heloísa.Concepções e processos democraticos da gestão educacional) visão
proativa tem como definição o que esta descrito no item C e comprometimento tem como definição o que esta descrito
no item B, sendo assim não existe alternativa possível pois a correspondencia correta seria 1-A , 2C, 3B
_____________________________________________________________________________________________
A questão pede que se relacione os itens da coluna PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS DE AUTONOMIA
EM GESTÃO com a DEFINIÇÃO correta com base no livro da autora Heloísa Luck.
LIDERANÇA: capacidade de enfrentar desafios;
VISÃO PROATIVA: estilo de liderança pelo qual se toma a iniciativa para contribuir...
COMPROMETIMENTO: ... sentir-se responsável pela educação...
Gabarito correto: "C"
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com a fonte citada, visão Proativa corresponde a definição C, e Comprometimento a definição B. Sendo
assim não existe alternativa possível, pois a correspondência correta seria 1-A; 2-C; 3B.
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com a Fonte citada, Visão Proativa corresponde ao item C, e Comprometimento corresponde ao item B,
sendo assim não existe uma alternativa correta, que seria 1-A; 2-C; 3-B.
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com a fonte cidada, visão pro-ativa: consiste em uma orientação: E comprometimento corresponde a uma
atitude...sendo assim não existe alternativa possivel, pois a correspondencia correta seria: 1 A 2C 3B
_____________________________________________________________________________________________
A questão 36 pedia que analisássemos um quadro com os principios orientadores das práticas de autonomia em
gestão escolar e fizessemos a correlaçao correta com as definições de Comprometimento, liderança e visão proativa.
O gabarito apontou a questão correta a alternativa A
Mas está errado pois a correlaçao correta seria 1-A 2-C 3 -B e não tem essa alternativa na questão para ser marcada.
Peço humildemente a anulaçao da questão 36.
_____________________________________________________________________________________________
Nessa questão, pela fonte citada a visão proativa corresponde ao item c e comprometimento ao item b, portanto não tem
alternativa correspondente ao item 1A, 2C, 3B. Dessa forma coloquei o assertiva que mais se aproximava.
_____________________________________________________________________________________________
Para a referida autora em sua referida obra, (página 108) liderança´tem por definição o "estilo de atuação pelo qual se
toma a iniciativa de contribuir para o bem estar geral, oferecendo ideias, sugestões, orientações e atuando junto de
modo sinérgico". Nesta questão, equivale a letra (A). Logo, Liderança (1) e significado (A).
Visão proativa (página 109) "consiste em uma orientação positiva da capacidade própria de enfrentar desafios, assumir
responsabilidades e criativamente enfrentá-las". Conforme expressa na definição (C) da prova, logo visão proativa (2),
corresponde à letra (C). Então, (2)(C).
Comprometimento (página 108), "corresponde em uma atitude de sentir-se responsável pela educação como um todo e
pelos seus resultados e não apenas um rol de funções. atividades e horário de trabalho". Conforme expressa na
definição (B). Logo, (3)(B).
Não existe na prova alternativa que corresponda à sequência: 1A, 2C e 3B.
Questão com opções inválidas. Obrigada!
ANÁLISE

Razão acorre aos recorrentes. De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, a correspondência correta deveria ser:
1-A; 2-C; 3-B. Verifica-se que a mesma não se apresenta entre as alternativas, desta forma, não existindo resposta
possível, a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA ATODOS OS CANDIDATOS.

19

Prefeitura Municipal
de PORTO FELIZ

39 -

Concurso Público
Nº 1/2018

RELATÓRIO - RECURSOS - QUESTÕES E
GABARITO DA PROVA OBJETIVA

03SET
2018

São INDICADORES utilizados para avaliar a GESTÃO DE FINANÇAS (Dimensão 1 - Gestão Educacional, área 5), EXCETO:
(Fonte: Memorial da Gestão da Escola Municipal, ME – SEB, 2008, pág. 25)

(A)

Participação na etapa de planejamento do orçamento municipal – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária
Anual.

(B)

Atuação do Conselho de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação.

(C)

Cálculo anual/semestral do número de remoções e substituições, especialmente de professores.

(D)

Existência de controle interno da aplicação de recursos públicos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

RECORRENTES

2000335649
2000334465
2000327855
2000329568
2000329321
2000337974

SOLICITAÇÕES

Nessa questão há duas respostas possíveis, a letra B e a letra C, pois na fonte indicada não cita a "Valorização dos
profissionais de Educação" então as duas alternativas podem ser excluídas.
________________________________________________________________________________________________
A questão pode para apontar a alternativa que apresenta as informações corretas exceto uma errada. De fato, em
conformidade com a fonte mencionada na questão, a alternativa C está incorreta. Contudo, a alternativa B também está!
Não há o trecho "... e de Valorização dos Profissionais da Educação."
Por isso, solicito a anulação da questão já que não há opção B e C para serem assinaladas conjuntamente.
________________________________________________________________________________________________
nesta questa ha duas resposta possíveis a alternativa B e C , pois na fonte indicada não cita a valorização dos
profissionais de educação portanto a alternativa B também pode ser considerada como exceto.
________________________________________________________________________________________________
Nessa questão há duas respostas possíveis, a letra B e a letra C, pois na fonte indicada não cita a "Valorização dos
Profissionais de Educação, então as duas alternativas podem ser excluídas.
________________________________________________________________________________________________
Nessa questão há duas respostas possíveis, a letra B e a letra C, pois na fonte indicada não cita a "Valorização dos
Profissionais de Educação", então as duas alternativas, poderiam ser excluídas.
________________________________________________________________________________________________
Nessa Questão existem duas respostas possíveis, a letra B e C . Pois na fonte indicada não cita a valorização do
proficional da educação; então as duas alternativas podem ser excluídas.

ANÁLISE

Os recorrentes não apresentam alegações nem pleito específico, razão pela qual os recursos devem ser indeferidos.
Não obstante, verificando-se a fonte bibliográfica indicada, assegura-se que o item (C) - cálculo anual/semestral do
número de remoções e substituições, especialmente de professores - se refere à área 4 - Suficiência, estabilidade e
avaliação da equipe e da instituição escolar – da Dimensão 1 – Gestão Educacional, e não à área de Gestão de
Finanças.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
07 - Médico Veterinário
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5:
SAMPA
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
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Que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi de mau gosto o mau gosto
É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que era antes quando não somos mutantes
E foste um difícil começo afasto o que não conheço
E quem vem de outro sonho feliz de cidade
Aprende depressa a chamar-te de realidade
Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso
Do povo oprimido nas filas nas vilas favelas
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas
Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços
Tuas oficinas de florestas teus deuses da chuva
Panaméricas de áfricas utópicas túmulo do samba
Mais possível novo quilombo de Zumbi
E os novos baianos passeiam na tua garoa
E novos baianos te podem curtir numa boa
(Letra da canção de Caetano Veloso)
2-

De acordo com o texto, ao chegar a São Paulo, o autor achou-a, a princípio, uma cidade de “mau gosto”. No entanto, numa
visão posterior, percebeu-a apenas “diferente” do ambiente ao qual estava habituado. Isto se revela no texto em:

(A)

Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto.

(B)

É que Narciso acha feio o que não é espelho.

(C)

E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho.

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000331563

SOLICITAÇÕES

A Questão 2 pergunta em qual das alternativas o autor percebeu a cidade como sendo "diferente" do ambiente ao qual
estava habituado.
Na alternativa A, mostra uma oração que o autor revela que a cidade é de mau gosto ao fazer uma conotação de não vê
o seu rosto nela, o que seria considerado familiar: "Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto".
Na alternativa B, o autor ainda revela que a cidade é de mau gosto ao fazer uma conotação de não vê o seu reflexo, que
pra ele seria o normal e agradável: "É que Narciso acha feio o que não é espelho".
A alternativa C é a correta, pois NESTE MOMENTO ELE CONCLUI que a cidade não é de mau gosto, mas apenas
"diferente" do que ele estava habituado: "E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho".
Portanto, diante das orações apresentadas conclui-se que o momento que o autor revela que a cidade é apenas
diferente está na alternativa C, pois nas outras alternativas ele ainda está achando a cidade de mau gosto. Sendo assim,
a alternativa dada no gabarito como sendo letra D (Todas as alternativas estão corretas) não está de acordo com o que
se pede no enunciado da Questão.
Peço alteração do gabarito para a letra C.

ANÁLISE

Todas as alternativas apresentam trechos da letra em que o poeta demonstra que a princípio, achou São Paulo uma
cidade de “mau gosto”, e que numa visão posterior, percebeu-a apenas “diferente” do ambiente ao qual estava
habituado (não vi o meu rosto = diferente do que estava habituado; acha feio o eu não é espelho = não gosta daquilo
que não é igual ao que já conhece; à mente apavora o que ainda não é mesmo velho -= medo do novo ou do diferente).
Por estas razões os recursos devem ser indeferidos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

3-

O principal traço de função poética no texto é o emprego das palavras em sentido conotativo (ou seja, sentido figurado,
não literal). Neste sentido, analise os seguintes versos e a explicação que os acompanha:
1 - “É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi, da dura poesia concreta de tuas esquinas” – refere-se
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explicitamente à poesia concreta, resultante do movimento do Concretismo.
2 - “Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços” – faz referências aos irmãos Campos (Haroldo e Augusto, criadores e
expoentes do movimento concretista junto com Décio Pignatari) e à ênfase à importância do espaço gráfico-visual.
3 - “Ainda não havia para mim Rita Lee, a tua mais completa tradução” – refere-se à compositora e intérprete, precursora
do rock nacional, cujas primeiras canções eram traduções de letras de expoentes da poesia gráfica norte-americana.
Considerando corretas as explicações adjuntas a cada verso, pode-se afirmar que o sentido conotativo (figurado, não literal)
se apresenta nos versos:
(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000331563
2000337704

SOLICITAÇÕES

A Questão 3 pede para considerarmos como corretas as explicações adjuntas a cada verso.
Sendo assim, no verso 1 temos: É que quando cheguei por aqui eu nada entendi, da dura "poesia concreta" de tuas
esquinas. A explicação diz que as palavras em destaque fazem referência EXPLICITA à poesia concreta, resultante do
movimento do Concretismo, logo, tem-se o uso dessas palavras em sentido literal.
Já no verso 2, temos: Eu vejo surgir em teus poetas de "campos e espaços". A explicação fala que se trata dos irmãos
Campos e à ênfase à importância do espaço gráfico-visual. Temos, portanto, o uso dessas palavras em sentido
conotativo.
No verso 3, temos: "Ainda não havia para mim "Rita Lee", a tua mais completa "tradução". A explicação fala que se trata
das primeiras canções dela que eram traduções de letras norte-americanas, ou seja, as palavras estão empregadas no
sentido conotativo.
Portanto, os versos que estão de acordo com o enunciado da Questão, sobre em quais deles têm-se o sentido
conotativo, está na letra C (2 e 3, apenas), uma vez que o verso 1 alega, pela explicação, que se trata, realmente, da
poesia concreta (sentido literal).
Peço alteração do gabarito para a letra C.
_____________________________________________________________________________________________
A questão 3 deveria ser sobre a interpretação de texto. Porém, perguntava sobre o que o autor ( no caso, Caetano
Veloso) se referia ao falar de poesia concreta. Se o mesmo se referia a autores do Concretismo. Perguntava também, se
Rita Lee fazia tradução de um tipo de música americana. Isto não é interpretação de texto, visto que esses assuntos não
constavam no conteúdo do texto para nós apresentado. Isto seria literatura e não interpretação de texto. Não faz parte
do conteúdo programático. O que deveria ter sido perguntado para nós, candidatos, seria sobre o entendimento do texto
em si e não descobrir a quem o autor se referia, já que isso seria impossível de se destacar do texto. Repito, isso seria
literatura e não interpretação de texto. Peço a anulação da questão, pois além de não estar no conteúdo programático
da prova, não é possível saber qual a intenção do autor ao se referir ao assunto acima mencionado, pois não se
encontra no texto a nós apresentado.

ANÁLISE

No que concerne ao primeiro recurso, o item 1 cita trecho da letra que se refere “a dura poesia concreta de suas
esquinas” – o que é sentido figurado para se referir ao movimento do Concretismo – que por sinal, só é referido
explicitamente na explicação adjunta aos versos, e não na letra da música em si – trata-se, pois, de utilização de sentido
figurado – poesia concreta de suas esquinas: a beleza da arquitetura feita de prédios de concreto da grande cidade →
movimento Concretista: utilização de recursos gráficos, quase arquitetônicos, para exprimir conceitos, ideias e
conteúdos. Portanto, Já o item 3 refere-se explicitamente à cantora Rita Lee, e não a “mutante” ou “ovelha negra”, que
seriam atribuições conotativas à cantora. Assim, os itens 1 e 2 estão corretos, assim como a resposta indicada no
gabarito.
Já com relação ao segundo recurso, deve-se ressaltar de que se trata de questão de Língua Portuguesa e
Interpretação de Texto. Neste sentido, a questão utiliza trechos do texto, e adiciona três explicações sobre os referidos
trechos, com o intuito de testar conteúdo específico da disciplina de Língua Portuguesa – sentido literal e sentido
figurado – portanto a questão está dentro do contexto, pois a disciplina aborda também conhecimentos da Língua
Portuguesa e não só de interpretação de textos. Neste norte, não há de se acatar o recurso.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

12 -

Em outubro teremos eleições, com renovação de 2/3 dos representantes do Senado. Qual os dois senadores pelo estado de
São Paulo cujo mandato estão prestes a se encerrar?
(Fonte: https://www25.senado.leg.br/web/senadores)
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Airton Sandoval e Martha Suplicy.

(B)

Eduardo Suplicy e José Serra.

(C)

José Serra e Martha Suplicy.

(D)

Martha Suplicy e Airton Sandoval.
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RECORRENTES

2000338973
2000334121
2000329145
2000337840
2000336148
2000331563
2000337704
2000331541
2000337339

SOLICITAÇÕES

A questão 12 apresenta duas alternativas iguais, ou seja, com os nomes dos senadores Airton Sandoval e Martha
Suplicy ( alternativas A e D).
Estão corretas as duas alternativas.
_______________________________________________________________________________________________
A questão possui duas alternativas possíveis de resposta, A e D.
______________________________________________________________________________________________
Duas alternativas com a mesma resposta, coloquei a alternativa A que é a mesma resposta que a D, e colocaram
apenas a D como certa.
______________________________________________________________________________________________
Requerimento de Anulação da questão 12 da Prova de Médico Veterinário. Devido o fato de ter duas respostas
idênticas, apenas alternando a ordem dos nomes (respostas A e D), gerou dúvida na interpretação da resposta e
consequente resolução da questão. Portanto, solicito que a questão seja anulada. Grata.
______________________________________________________________________________________________
Requerimento para anulação da questão.
Devido ao fato de duplicidade de resposta, a questão gerou dúvida na interpretação e resolução da questão.
Portanto, solicito a anulação da questão.
______________________________________________________________________________________________
Na Questão 12, tem-se duas alternativas idênticas, alteradas apenas na ordem que se apresentam.
São elas: letra A: Airton Sandoval e Martha Suplicy.
Letra D: Martha Suplicy e Airton Sandoval.
Peço, portanto, anulação da questão por apresentar duas alternativas corretas.
______________________________________________________________________________________________
A questão apresenta duas alternativas com o mesmos nomes de senadores : alternativa A e alternativa D, com os
nomes dos senadores Martha Suplicy e Airton Sandoval. Portanto, as 2 alternativas estão corretas.
A banca tem considerar as 2 corretas ou anular a questão.
______________________________________________________________________________________________
As alternativas A e D possuem a mesma resposta, portanto, passível de ser anulada.
______________________________________________________________________________________________
Na questão número 12, é dado como gabarito a alternativa D, porém, há duas alternativas citando os mesmos nomes
em ordens inversas: A) Airton Sandoval e Martha Suplicy, e D) Martha Suplicy e Airton Sandoval, causando confusão do
candidato, já que segundo o edital não há possibilidade de duas alternativas estarem corretas. Devido ao erro de
elaboração das alternativas, houve margem à falha de interpretação pelo candidato, induzindo ao erro. Portanto, a
questão deve ser anulada.

ANÁLISE

As alternativas (a) e (D) apresentam os mesmos senadores, porém em ordem inversa. Desta forma duas alternativas
estão aptas a atender ao enunciado e a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

19 -

Analise as seguintes disposições sobre as CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO de estabelecimentos veterinários:
1 - As "pet shop" não podem comercializar medicamentos e produtos terapêuticos.
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(A)

2 - Se a clínica internar animais, deverá ainda ter sala para abrigo de animais e cozinha.
3 - Os parques zoológicos, as hípicas, os hipódromos, os aquários, os cinódromos, e congêneres devem ter, além da
estrutura necessária às suas finalidades, ambulatórios veterinários.
(Fonte: Decreto nº 40.400/1995, art. 9º, 15, 18)
1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000337152
2000334121
2000335887
2000328197

SOLICITAÇÕES

O enunciado da questão 19 não contempla de forma clara o que o candidato deve responder, ou seja, não é possível
deduzir se a questão infere assertivas corretas ou incorretas. A questão está incompleta, visto que não há a frase “De
acordo com a norma referenciada, estão corretos ou incorretos os itens” conforme padrão das outras questões. Desse
modo, tal enunciado induz o candidato ao erro porque não informa o que deve ser feito. Ao candidato não é permitido
adivinhar, deduzir ou criar texto que não está inserido no enunciado.
Outro motivo para que a questão seja anulada é que o gabarito oficial indica como resposta correta a alternativa A (1 e
2, apenas). Contudo, a respeito do item 1 (“As pet shop não podem comercializar medicamentos e produtos
terapêuticos), a atual posição do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determina que a venda de medicamentos NÃO está
condicionada a registro do Conselho Regional de Medicina Veterinária, de modo que então É POSSÍVEL que pet shop
comercialize medicamentos e produtos terapêuticos. Essa decisão unânime foi proferida sob o rito dos recursos
repetitivos, isso significa que ela servirá de orientação às instâncias ordinárias da Justiça, inclusive aos juizados
especiais, devendo ser aplicada para a solução de casos semelhantes em todo território nacional. Recurso Especial de
nº 1.338.942-SP, a saber:
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA.
VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI
N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO
MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. O registro da pessoa
jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço
prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com
as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades. 2. Para os efeitos inerentes ao rito dos
recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de
medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do
médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo
Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado.
Precedentes. 3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do
registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser
mantido. 4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973,
correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ - REsp: 1338942 SP 2012/0170967-4, Relator: Ministro
OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/05/2017).
Fonte: https://jus.com.br/artigos/64764/pet-shop-nao-precisa-contratar-veterinario-nem-se-registrar-no-crmv
Diante dos fatos expostos, a questão número 19 deve ser anulada. Nestes termos, pede deferimento.
________________________________________________________________________________________________
O enunciado da questão não informa o que quer, se deseja resposta sobre verdadeiro, falso, ... .
________________________________________________________________________________________________
O título da questão diz: “analise as seguintes disposições sobre as condições de funcionamento de estabelecimentos
veterinários” e cita três itens para análise. Depois aparecem as alternativas: “a) 1 e 2, apenas; b) 1 e 3, apenas; c) 2 e 3,
apenas; d) 1, 2 e 3”, não deixando claro o que se quer de resposta, se são os itens corretos ou os incorretos. A questão
apresenta-se incoerente, pois falta informação para a interpretação do enunciado. Referência:
http://www.escritaacademica.com/topicos/construcao-de-sentido/coerencia-e-coesao/
________________________________________________________________________________________________
Não há na questão uma pergunta para que seja respondida, uma vez que não se pede quais estão corretas ou quais
estão erradas das afirmações expostas.

ANÁLISE

A questão deve ser anulada, pois não indica o que se requer: se os itens que se apresentam corretos ou incorretos,
impossibilitando a clara compreensão e reposta.
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QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

Os apetrechos técnicos utilizados nas montarias, bem como as características do arreamento, não poderão causar injúrias
ou ferimentos aos animais e devem obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa do RODEIO, seguindo as
regras internacionalmente aceitas. Neste sentido, analise as seguintes disposições:
(Fonte: Lei nº 10.519/2002, art. 4º)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:

(A)

As cintas, cilhas e as barrigueiras deverão ser confeccionadas em couro natural com dimensões adequadas para garantir o conforto
dos animais.

(B)

As cordas utilizadas nas provas de laço não poderão dispor de redutor de impacto para o animal.

(C)

Para liberação dos animais nos bretes, será permitido exclusivamente o uso de aparelhos que provoquem choques elétricos de baixa
intensidade, assim considerado o limite de 1mA.

(D)

É proibido o uso de esporas com rosetas pontiagudas.

RECORRENTES

2000328197

SOLICITAÇÕES

De acordo com o texto da pergunta há mais de uma opção de resposta correta, conforme o trecho: "De acordo com a
norma referenciada, estão corretos
os itens:" estando a questão em desacordo com o edital que afirma existir resposta única para cada questão.

ANÁLISE

A questão não dá margem à dúvida quanto ao que se requer e a resposta assinalada está de acordo com a norma
referida, assim o recurso não deve prosperar.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

30 -

Análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e monitoramento da conformidade das matérias-primas,
dos ingredientes, dos insumos e dos produtos:
(Fonte: Decreto 9.013/2017, art. 10)

(A)

Análise de autocontrole

(B)

Análise de perigos e pontos críticos de controle

(C)

Análise fiscal

(D)

Análise pericial

RECORRENTES

SOLICITAÇÕES

ANÁLISE

2000338973
2000337704
A alternativa correta é a B e não a alternativa A.
APPCC- análise de perigo e pontos críticos de controle, é um sistema de controle de segurança alimentar desde a
produção da matéria prima até distribuição e consumo do produto acabado.
http://www.cdt.unb.br/telecentros/appcc
________________________________________________________________________________________________
A resposta dada como certa foi a alternativa A. Porém, a alternativa B está correta também, pois o APPCC – Análise de
Perigo e Pontos Críticos de Controle ou HACCP (sigla em inglês) é um sistema de controle que aborda a segurança do
alimento através da análise e controle dos riscos físicos, químicos e biológicos, desde a produção da matéria-prima,
suprimento e manuseio até fabricação, distribuição e consumo do produto acabado.
Sendo assim, a alternativa B também está correta.
Fontes:
http://www.cdt.unb.br/telecentros/appcc/
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia22/AG01/arvore/AG01_173_24112005115229.html
De acordo com a norma referida, artigo 10:
I - análise de autocontrole - análise efetuada pelo estabelecimento para controle de processo e monitoramento da
conformidade das matérias-primas, dos ingredientes, dos insumos e dos produtos;
II - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC - sistema que identifica, avalia e controla perigos que são
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significativos para a inocuidade dos produtos de origem animal;
Desta forma, a resposta indicada no gabarito corresponde à definição estabelecida na norma referenciada.
DELIBERAÇÃO
36 -

INDEFERIDO.

Com relação às doenças parasíticas do sangue e do sistema cardiovascular, analise a tabela abaixo e assinale a alternativa
que associa corretamente o nome da doença com a sua definição:
O ciclo de transmissão comum dá-se
entre os gambás, tatus, roedores e
carnívoros selvagens, com os
percevejos da família Reduviidae
servindo como vetores. Os animais
domésticos podem tornar-se
infectados e introduzir o
(1) Esquistossomíase ( ) tripanossomo nas moradias
humanas, onde os percevejos estão
presentes; o homem então torna-se
infectado pela contaminação de
feridas oculares ou por ingestão de
comida infectada com fezes de
insetos que contenham
tripanossomos.

(2)

Trematódeos finos, alongados, que
chegam até a 30mm de
comprimento, e que vivem nos vasos
sanguíneos do hospedeiro final. A
Teileríases ( ) fêmea permanece dentro de um
sulco longitudinal do corpo do
macho. Vários caramujos aquáticos
atuam como hospedeiros
intermediários

É um grupo de doenças de animais
causadas por protozoários parasitas,
transmitidos por carrapatos. Utiliza,
(3) Doença de Chagas ( )
sucessivamente, leucócitos e
hemácias para completar seu ciclo
de vida no hospedeiro mamífero
(Fonte: Manual Merck de Veterinária, 2008, pág. 91-99)
(A)

1-A; 2-C; 3-B.

(B)

1-B; 2-A; 3-C.

(C)

1-B; 2-C; 3-A.

(D)

1-C; 2-A; 3-B.

RECORRENTES

2000338973
2000337704
2000328197

SOLICITAÇÕES

Questão deixa dúvidas de como associar as colunas ( doença com o agente).
Não houve um enunciado esclarecedor de tal associação ( não haviam as letras para serem associadas no enunciado).
Venho requerer a anulação desta questão.
_______________________________________________________________________________________________
Muita confusa a questão, pois pedia que fizéssemos a associação das doenças com a outra coluna, a qual não tinha
marcado nem A, nem B ou C. O entendimento dessa questão ficou estranho, pois entendi que tínhamos que marcar a
letra que colocaríamos dentro do parênteses, ao lado da doença. A má formulação da questão me levou ao erro da
mesma. Peço anulação, pois nem sequer tinha as "supostas" letras A, B ou C para haver associação.
_______________________________________________________________________________________________
Não está defenido entre os textuais a serem associados qual é a afirmação A, B e C, não possibilitando uma
associação.
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ANÁLISE

Ainda que se pudesse inferir que a sequência de correspondências seria A, B e C, a questão padece de melhor
elaboração no enunciado, que poderia deixar margem de dúvida, e neste sentido, deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

37 -

Analise as seguintes informações sobre hérnias abdominais:
1 - A hérnia inguinal é comum em bovinos, em especial na fêmea, e, com frequência, resolve-se espontaneamente, até o
primeiro ano de vida.
2 - Nas hérnias escrotal ou inguinal, em todas as espécies, a correção cirúrgica envolve quase que invariavelmente a
castração simultânea.
3 - A hérnia perineal é encontrada principalmente em cães adultos e difere dos outros tipos de hérnias abdominais pelo
revestimento peritoneal do saco hernial que está ausente ou é fino e degenerado.
(Fonte: Manual Merck de Veterinária, 2008, pág. 132-133)
De acordo com a fonte referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000337339

SOLICITAÇÕES

Na alternativa número 2- "nas hérnias escrotal ou inguinal, em todas as espécies, a correção cirúrgica envolve quase
que invariavelmente a castração simultânea" foi dada como correta. Porém sem um texto complementar que indique o
contexto da frase, ela pode ser interpretada de maneira diferente:
1) na literatura, geralmente os trabalhos na espécie humana não citam a castração como parte da correção cirúrgica.
Portanto, não são TODAS AS ESPÉCIES, que envolvem a castração durante a correção cirúrgica.
2) nas herniorrafias realizadas por métodos laparoscópicos, normalmente não há castração durante o procedimento.
3) nas hérnias traumáticas pode optar-se por não realizar a castração, principalmente se o animal for de interesse
reprodutivo.
4) o veterinário ou o tutor podem optar por não castrar, tanto por motivos médicos para diminuir o risco cirúrgico,
diminuindo o tempo do procedimento operatório, quanto por motivos particulares do tutor, sendo perfeitamente possível
realizar a redução herniária sem a castração na maioria das vezes.
5) as hérnias escrotal e inguinal têm a INDICAÇÃO de castração por motivos causais congênitos ou hormonais, porém o
procedimento de redução do conteúdo herniário não depende da castração como dito na alternativa, principalmente se
os órgão reprodutivos não estiverem no conteúdo e nem encarcerados.
Esses são alguns exemplos que explicitam que a correção cirúrgica das hérnias não envolvem INVARIAVELMENTE a
castração.
Diante disso, acredito que a questão deva ser anulada por não estar totalmente correta.

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica referencial (Manual Merck de Veterinária, 2008, pág. 132):
“Nas hérnias escrotal ou inguinal, em todas as espécies, a correção cirúrgica envolve quase que invariavelmente a
castração simultânea”.
Verifica-se, pois, que o item 2 reproduz integralmente disposição da fonte bibliográfica indicada no conteúdo
programático do edital, e desta forma, o gabarito questão não deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

38 -

Com relação às doenças exócrinas do pâncreas, analise as seguintes informações:
1 - Os cães são afetados com maior frequência que os outros animais domésticos. A pancreatite aguda, que se apresenta
como um episódio único ou episódios recorrentes de inflamação repentina e intensa, ocorre com maior frequência.
2 - A pancreatite crônica, uma síndrome caracterizada por má-digestão, ocorre na maior parte das vezes como uma atrofia
pancreática idiopática; uma alta prevalência em cães pastor alemão sugere uma predisposição hereditária nesta raça.
3 - A pancreatite crônica ou a pancreatite aguda grave também podem resultar em EPI (insuficiência pancreática exócrina),
algumas vezes com diabetes melito coexistente.
(Fonte: Manual Merck de Veterinária, 2008, pág. 144)
De acordo com a fonte referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

27

Prefeitura Municipal
de PORTO FELIZ

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

Concurso Público
Nº 1/2018

RELATÓRIO - RECURSOS - QUESTÕES E
GABARITO DA PROVA OBJETIVA

03SET
2018

RECORRENTES

2000335681

SOLICITAÇÕES

Por favor, verificar se a resposta correta seria A, ao invés de B, pois segundo a fonte citada (Manual Merck de
Veterinária):
- item 1: correto;
- item 2: correto. Os cães pastores alemães são mais comumente acometidos, devido à atrofia acinar pancreática;
- item 3: incorreto. O diabetes melito ocorre devido à insuficiência pancreática endócrina, não exócrina.
Obrigada pela atenção.

ANÁLISE

Segundo disposições literais da obra de referência (Manual Merck de Veterinária, 2008, pág. 144):
- A insuficiência pancreática exócrina – EPI (e não a PANCREATITE CRÔNICA), uma síndrome caracterizada por mádigestão, ocorre na maior parte das vezes como uma atrofia pancreática idiopática; uma alta prevalência em cães pastor
alemão sugere uma predisposição hereditária nesta raça. Assim o item 2 está incorreto.
- A pancreatite crônica ou a pancreatite aguda grave também podem resultar em EPI, algumas vezes com diabetes
melito coexistente. Assim o item 3 está correto.
Com base na da fonte bibliográfica indicada no conteúdo programático do edital, a resposta não merece reparo.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
08 - Professor Coordenador Pedagógico de Educação Básica
Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 5:
A NOVIDADE
A novidade veio dar à praia
Na qualidade rara de sereia
Metade o busto d'uma deusa Maia
Metade um grande rabo de baleia...
A novidade era o máximo
Do paradoxo
Estendido na areia
Alguns a desejar
Seus beijos de deusa
Outros a desejar
Seu rabo prá ceia..
E a novidade que seria um sonho
O milagre risonho da sereia
Virava um pesadelo tão medonho
Ali naquela praia
Ali na areia...
A novidade era a guerra
Entre o feliz poeta e o esfomeado
Estraçalhando
Uma sereia bonita
Despedaçando o sonho
Prá cada lado....
Oh! Mundo tão desigual, tudo é tão desigual
Oh! De um lado esse carnaval, de outro a fome total
(Letra da canção de Gilberto Gil, Herbert Vianna, Bi Ribeiro, João Barone)

4-

A expressão “d’uma” é uma locução prepositiva representada por um(a):
(Fonte: https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf82.php)

(A)

Combinação

(B)

Contração

(C)

Mesóclise
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Dígrafo

RECORRENTES

2000327379

SOLICITAÇÕES

Segundo a pergunta 4 de português afirma que a resposta seria contração mas existem duas respostas corretas
dependendo da defesa de alguns gramáticos. De acordo com Evanildo Bechara seria combinação. Portanto a pergunta
está sendo prejudicial na contagem de pontos para alguns candidatos.

ANÁLISE

Consoante a fonte referencial indicada, a resposta está correta. O recorrente não apresenta alegações e nem a fonte
bibliográfica que indicaria o contrário, portanto o recurso deve ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

5-

Na oração: “A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado” o sujeito é:
(Fonte: CEGALLA, D. P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional, 2007, pág. 324-325)

(A)

Oculto ou elíptico, pois “a novidade”, pois o sujeito, que é a sereia, não se encontra expresso.

(B)

Composto, pois apresenta mais de um núcleo (o feliz poeta e o esfomeado)..

(C)

Simples, pois possui um só núcleo (a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado)

(D)

Indeterminado, pois não indica o agente da ação verbal.

RECORRENTES

2000327209

SOLICITAÇÕES

Peço recurso contra essa questão pelo motivo que acredito que a resposta seja a B, porque na frase apresenta dois
sujeitos o Feliz Poeta e Esfomeado, ou seja, seria sujeito composto e a resposta seria a B e não a C.

ANÁLISE

O sujeito é simples – a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado – possui um só núcleo. Feliz poeta e o esfomeado não
são sujeitos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

6-

Os tempos das órbitas de 4 planetas são, respectivamente: 5/6 de ano; 18 meses; 7/14 de década; e 9 2 + 3 meses. Supondo
que todos se encontram alinhados neste momento, daqui a quanto tempo voltarão a estar alinhados?

(A)

10,5 décadas

(B)

35 anos

(C)

2.520 meses

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000339052

SOLICITAÇÕES

Essa questão quando diz : O tempo de órbitas de 4 planetas são: 5/6 de ano; 18 meses; 7/14 de década e 9² + 3 meses;
apesar dos dados, a questão não foi completa matematicamente falando e cientificamente falando, pois, deveria ser
sabido se a intenção foi relatar o eclipse que aconteceu em 27 de julho de 2018, e se foi, deveria se ter mencionado que
os planetas do Sistema Solar, orbitam ao redor do Sol, estrela maior de quinta grandeza, então deveria se ter incluído
os 4 planetas mais o Sol, mas cada planeta possui uma órbita diferenciada com inclinação diferente, e estes tempos
relacionados no problemas terão cálculos não exatos, e em um concurso se deve ter cálculo exato quando se tata de
tema científico. Aí onde estariam mencionadas as inclinações desses 4 planetas, e onde estaria a estrela maior o Sol,
que define o tempo de alinhamento para os Planetas? Como diz o próprio diz Rubens Machado, do departamento de
astronomia da USP, "Afinal, como cada planeta gira ao redor do Sol com uma determinada velocidade e suas órbitas
não estão no mesmo plano, o alinhamento não é possível. “Mesmo quando alguns planetas estão aproximadamente no
mesmo rumo, não há uma linha reta que passe estritamente por seus centros”.
Referência:https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/09/todos-os-planetas-podem-ficar-alinhados.html
Também, os cálculos dos períodos não batem com o tempo dos planetas do Sistema Solar de acordo com o site :
https://www.enigmasdouniverso.com/rotacoes-dos-planetas-no-sistema-solar/
Observar cada tempo de órbita e inclinação de cada planeta ao entorno do Sol. Para ser realizado um problema neste
porte, deve ele ser completo e ter comprovação científica de órbita. Não se pode supor, pois, se torna irreal e não
imaginável.
Como foi comprovado cientificamente esse cálculo para que se desse esse valor de tempo de 4 supostos planetas, e de
qual Galáxia seria, ou se calculando exatamente com suas órbitas para se alinharem?
Esta questão deveria ser anulada, por não ter comprovação científica exata e por mencionar somente 4 planetas e não
ter mencionado "A Estrela maior" que é o Sol, pois o alinhamento de planetas depende da órbita ao entorno do sol,

29

Prefeitura Municipal
de PORTO FELIZ

Concurso Público
Nº 1/2018

RELATÓRIO - RECURSOS - QUESTÕES E
GABARITO DA PROVA OBJETIVA

03SET
2018

cada um na forma de sua inclinação , e o Sol não é Planeta e sim uma Estrela;
( Referência:http://planeta-terra.info/sistema-solar.html); tornando-se assim esse cálculo falso. Questões deste tipo, não
se deve colocar em Concursos.
ANÁLISE

O recorrente tergiversa. Não se trata de questão e Ciências, não se refere ao eclipse de 27 de julho e sequer ao sistema
solar. A questão é de Matemática e Raciocínio Lógico, requer cálculo simples de mínimo múltiplo comum, coisa de 3º
ano do ensino fundamental.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

7-

A média aritmética simples dos números positivos A, B e C é igual à raiz quadrada de 81. Então, (A + B + C) 2 – (A x B x C)
será igual à:

(A)

9

(B)

(A + C)/2

(C)

B

(D)

Todas as alternativas estão corretas.

RECORRENTES

2000327073
2000327209

SOLICITAÇÕES

No gabarito consta que a resposta correta é D: Todas as alternativas estão corretas.
Essa resposta seria a correta se A, B e C fossem respectivamente 8, 9 e 10, porém usando outros valores para
responder essa questão, por exemplo:
A=6
B = 10
C = 11
Como a média dos 3 é a raiz é 81, ou seja, 9, provamos que 6 + 10 + 11 = 27 e a média simples é somente dividir por 3
que resulta em 9. Até aqui está ok; porém a falha vem agora: (A + B + C)² - A x B x C, utilizando os valores dados ficaria
da seguinte maneira:
(6 + 10 + 11)² - 6 x 10 x 11 resulta em: 729 – 660 = 69 e não 9, logo temos:
a alternativa A está errada.
A alternativa B onde diz que A + C / 2 = (6 + 11) / 2 = 17/2 = 8,5 e não 9, ou seja, também está errada.
A alternativa C, diz que a resposta é B, então a resposta é 10, diferente da alternativa A = 9 e da alternativa B = 8,5.
Então é impossível que seja a resposta D.
Acredito que a falha foi no enunciado que deveria dizer o seguinte: “a média aritmética simples dos números positivos e
CONSECUTIVOS A, B e C ...”
Sem o termo consecutivo, pode-se se usar vários valores com soma 27, já utilizando os termos positivos e consecutivos
que somem 27 só poderiam ser o 8, 9 e 10, como faltou o termo consecutivo, a questão deve ser anulada.
_______________________________________________________________________________________________
Peço anulação desta questão por acreditar que nenhuma das alternativas seria a resposta, a questão tem só um
resultado e não seria todas as alternativas.

ANÁLISE

No enunciado faltou referir que A, B e C são números positivos e CONSECUTIVOS. Da forma como está, outras
alternativas poderiam atender ao enunciado, de forma que a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

8-

Ao abastecer um veículo com 33 litros de combustível, o frentista reparou que faltava 1/3 para completar o tanque. Qual a
capacidade total deste tanque?

(A)

42,9 litros

(B)

49,5 litros

(C)

50 litros

(D)

66 litros

RECORRENTES

2000335659
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SOLICITAÇÕES

As alternativas não comportavam aos cálculos em exatidão, todas as personificares apresentadas resultavam em dizima
periódica, sendo infieis ou necessárias arredondamento para aproximação das alternativas.

ANÁLISE

A resposta obtém-se da seguinte forma: 33 litros / 2 x 3 = 49,5 litros. Simples, sem nenhuma dízima periódica ou
necessidade de arredondamento.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

9-

Fui comprar um automóvel e a concessionária me deu um desconto de 10%. Como sou deficiente físico, sobre este valor
recebi um desconto adicional de 20%. No final, o preço do automóvel caiu para R$ 54.000,00. Qual era o preço inicial
praticado pela concessionária?

(A)

R$ 75.000,00

(B)

R$ 72.000,00

(C)

R$ 71.280,00

(D)

R$ 70.200,00

RECORRENTES

2000327209

SOLICITAÇÕES

Peço que analise essa questão pelo motivo que a resposta seria a D, peço para bancar refazer a conta para comprovar
e o resultado seria de 70.200 com os descontos apresentados no enunciado.

ANÁLISE

Preço inicial R$ 75.000,00 → desconto de 10% → 75.000,00 x 0,9 = R$ 67.500,00. Sobre este valor, desconto
adicional de 20% dado pela loja → R$ 67.500,00 x 0,8 = 54.000,00. Portanto, correta a resposta indicada no gabarito.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

11 -

Em outubro teremos eleições no Brasil. O voto NÃO é obrigatórios para:
1 - Para os maiores de 16 e menores de 18 anos.
2 - Os maiores de 65 anos.
3 - Os analfabetos.
(Fonte: http://www.tse.jus.br)
Estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000329291
2000335912
2000327379
2000336695
2000336028
2000335906
2000338706
2000328407
2000328194
2000330006
2000327560

SOLICITAÇÕES

DA PERGUNTA
************
A pergunta 11 diz que "O voto NÃO é obrigatório para:"
1 - Para os maiores de 16 e menores de 18 anos;
2 - Os maiores de 65 anos
3 - Analfabetos
Estão corretos apenas:
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(A) - 1, apenas;
(B) - 1 e 2 apenas;
(C) - 2 e 3 apenas;
(D) -1, 2 e 3.
O Gabarito considerou a resposta correta, como a letra (B), ou seja, as alternativa (1) e (2).
DO MÉRITO
**********
Trata-se de uma questão objetiva, onde pode ser visto claramente na própria Constituição Federal, que pode ser
localizada aqui:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
Em seu Capítulo IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS, Artigo 14, parágrafo primeiro, Inciso II diz:
Art. 14. (...)
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
(...)
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
Portanto, o voto NÃO é obrigatório (ou seja facultativo), para:
a) Os ANALFABETOS - Alternativa 3;
c) Os maiores de Dezesseis e menores de dezoito anos - Alternativa 1;
Os maiores de SETENTA e não SESSENTA E CINCO anos, como diz a questão. Portanto, as alternativas 1 e 3 estão
corretas e que, por um descuido da banca organizadora, não colocaram nas respostas.
Contanto a pergunta deverá ser cancelada.
______________________________________________________________________________________________
As informações propostas pela questão estão em desacordo com o site do TSE. Dessa forma, não existe resposta
correta. Somente 1 e 3 possuem o voto facultativo. No Brasil apenas cidadãos a partir dos 70 possuem o voto facultativo
e entre 16 e menores de 18 anos. Na questão, somente 1 e 3 possuem esse voto facultativo o que acaba não gerando
nenhum resposta possível.
Segundo o TSE: De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, da Carta Magna, o alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para os eleitores maiores de 18 anos, sendo facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem
como para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Nas Eleições Municipais de 2016, dos mais de 144 milhões de
eleitores aptos a votar, 11.352.863 tinham 70 anos ou mais, 2.311.120 tinham 16 ou 17 anos, e 6.981.111 declararam
ser analfabetos.
link:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/eleicoes-2018-saiba-para-quem-o-voto-e-facultativo-eobrigatorio
_____________________________________________________________________________________________
Pergunta sobre atualidades. A pergunta foi mal formulada. O voto é facultativo para 16 a 18 anos, acima de 70 e
analfabeto. Segundo o site TRE. Na questao a resposta foi incoerente com o site. Afirmando que é facultativo para 65
anos e obrigatório para analfabeto.
A questão se refere a prova de professor coordenador pedagógico de Porto Feliz
_____________________________________________________________________________________________
Na mencionada questão 11 foi questionado quando o cidadão não é obrigado a votar. E dentre as opções somente a I e
a lll estavam corretas. A ll (pessoas maiores de 65 anos) está errada, pois somente as maiores de 70 não são obrigadas
a votar. Não havendo assim alternativa a ser marcada.
Segue link do TSE com a fundamentação:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Fevereiro/tudo-o-que-voce-precisa-saber-voto-facultativo-eobrigatoriedade-da-revisao-do-eleitorado
Solicito por esse motivo a anulação dessa questao.
_____________________________________________________________________________________________
A resposta certa seria a número 1 e 3 e não tinha essa opção.
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, da Carta Magna, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os
eleitores maiores de 18 anos, sendo facultativo para os analfabetos e os maiores de 70 anos, bem como para os
maiores de 16 e menores de 18 anos. Nas Eleições Municipais de 2016, dos mais de 144 milhões de eleitores aptos a
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votar, 11.352.863 tinham 70 anos ou mais, 2.311.120 tinham 16 ou 17 anos, e 6.981.111 declararam ser analfabetos.
Sendo assim, não existe resposta correta na referida questão.
Link:
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Abril/eleicoes-2018-saiba-para-quem-o-voto-e-facultativo-eobrigatorio
_____________________________________________________________________________________________
A questão de atualidades cita um site para consulta da resposta, ao consultar percebi incompatibilidade nas respostas.
Pois a alternativa D que encontra-se no gabarito como a correta, na resposta diz que o voto não seria obrigatório para
pessoas acima de 65 anos. E no site a informação encontrada foi a seguinte:
"No entanto, é facultado para os jovens a partir de 16 anos e para os acima de 70 anos".
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Fevereiro/tudo-o-que-voce-precisa-saber-voto-facultativo-eobrigatoriedade-da-revisao-do-eleitorado
Solicito portanto a anulação da questão.
_____________________________________________________________________________________________
Gostaria que houvesse REVISÃO da questão de nº 11.
Conforme a Constituição Federal:
§ 1º- O alistamento eleitoral e o voto são:
II - Facultativos para:
a) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. (C)
b) Os maiores de 70 anos; (a questão diz maiores de 65 anos), sendo que é facultativo para maiores de "70 anos". (X)
c) Os analfabetos. (C)
Então a resposta correta seria: A e C
E na prova não possui esta alternativa.
_____________________________________________________________________________________________
De acordo com o site do TSE "Conforme prevê a Constituição Federal (artigo 14, parágrafo 1º), o voto é obrigatório para
os cidadãos alfabetizados maiores de 18 anos e menores de 70 anos. No entanto, é facultado para os jovens a partir de
16 anos e para os acima de 70 anos.
Apesar de o voto ser facultativo, esses eleitores são obrigados a comparecer a uma convocação de revisão do
eleitorado, sob pena de cancelamento da inscrição."
Portanto a alternativa correta seria D) 1,2 e 3 e não alternativa B) 1,2 apenas.
_____________________________________________________________________________________________
A questão não apresenta alternativa de resposta correta, sendo necessária sua anulação, segue abaixo o artigo da
constituição que consta a veracidade do argumento.
1- Para os maiores de 16 e menores de 18 anos.
2- Os maiores de 65 anos.
3- os analfabetos.
alternativas:
A- 1, apenas
B- 1 e 2, apenas
C- 2 e 3, apenas
D- 1, 2 e 3.
A resposta que consta no garito letra B está incorreta, conforme o artigo 14 da constituição federal § 1º II facultativos
para: A) Os analfabetos B) Os maiores de 70 anos C) Os maiores de 16 e menores de dezoito anos.
Sendo assim a alternativa correta não se encontra nas opções que seria " 1- Para maiores de 16 anos e menores de 18"
e "3- os analfabetos
Segue a integra:
Constituição Federal de 1988
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar,
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
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II - referendo;
III - iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
_____________________________________________________________________________________________
de acordo com a legislação eleitoral, disponível em: http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/codigo-eleitoral1/codigo-eleitoral-lei-nb0-4.737-de-15-de-julho-de-1965#4
O voto é facultativo:
1. Para os maiores de 16 e menores de 18,
2. Para os maiores de 70 anos (e não 65 anos, conforme expresso na questão),
3. Para os analfabetos.
Logo, a resposta correta seria: Os itens 1 e 3 estão corretos. Não há esta opção de resposta nas alternativas.
Obrigada!
De acordo com a Constituição, art. 14, o que é reproduzido no site do TSE:
(...)
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
(...)
II - facultativos para:
a) os analfabetos; (item 3 - correto)
b) os maiores de setenta anos; (item 2 – INCORRETO – se refere a 65 anos)
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. (item 1 – correto).
Neste sentido, a resposta deveria ser item 1 e 3, apenas; no entanto tal alternativa não é apresentada, razão pela qual a
questão deve ser anulada.

ANÁLISE

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

13 -

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:
1 - A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
2 - O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, improrrogáveis.
3 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, constituindo exceção, quando houver compatibilidade de
horários, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
(Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil, art. 37)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000335659

SOLICITAÇÕES

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
Citação no enunciado divergente com a contida no corpo da lei, causando compreensão divergente da hermenêutica
jurídica.

ANÁLISE

O item 2 foi elaborado desta forma justamente para constar como INCORRETO, sendo que a resposta indicada no
gabarito determina que os itens 1 e 3, apenas, estão corretos. Não há reparo a se fazer na resposta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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Ao atribuir um NOME à uma NOVA PASTA criada no OFFICE, não poderá ser usado:
1 - Barras (/ ou \)
2 - Ponto e vírgula (;)
3 - Dois-pontos (:)
Estão corretos os itens:

(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

03SET
2018

RECORRENTES

2000335595
2000327073
2000327560

SOLICITAÇÕES

Na pergunta ao atribuir um nome à uma nova pasta criada no office, não poderá ser usado:
1-Barras
2-Ponto e vírgula
3-Dois ponto
A-1, apenas.
B-1 e 2, apenas
C-2 e3, apenas
D-1,2 e 3,
Mas o único que aceita é ponto e vírgula, e não tem opção 1 e 3 que seria o que não pode. Peço anulação da questão.
Att.
Eva Santos
_____________________________________________________________________________________________
A questão diz que a alternativa correta é a letra D, porém a mesma não apresenta nenhuma alternativa correta, visto
que a pergunta era:
Ao atribuir um Nome à uma Nova Pasta criada no OFFICE, não poderá ser usado:
1 – Barras;
2 – Ponto e Vírgula;
3 – Dois pontos.
A alternativa D diz que não se pode usar nenhum desses caracteres, porém, ao tentarmos salvar uma pasta o ponto e
vírgula são sim aceitos, seja em pastas ou documentos de word, excell, dentre outros.
Testes feitos provaram que ponto e vírgula é possível. Tentei anexar o print, porém não consegui mandar a foto por
aqui.
Sendo aceitável o ponto e vírgula, não há nenhuma alternativa que satisfaça a questão, devendo a mesma ser anulada.
_____________________________________________________________________________________________
Ao atribuir nome a uma nova pasta criada no OFFICE, não poderá ser usado:
1. Barras (\ ou /),
2. Ponto e vírgula (:),
3. Dois pontos (:).
É possível criar uma nova pasta utilizando PONTO E VÍRGULA.
Resposta correta seria: 1 e 3.
Não há alternativa que corresponda a essa opção.
Obrigada!

ANÁLISE

Apenas o item 2 está correto, porém não existe alternativa disponibilizada para esta resposta, de forma que a questão
deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

21 -

A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica,
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sendo sua prática facultativa ao aluno:
1 - Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas.
2 - Que estiver prestando serviço militar inicial.
3 - Que tenha filhos.
(Fonte: Lei Federal nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e suas alterações, art. 26, § 3º)
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:
(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000329689

SOLICITAÇÕES

LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada,
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada
pela Lei nº 12.796, de 2013)
§ 3o A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
II - maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física;
(Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
IV - amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
V - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
VI - que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)
NA AFIRMATIVA 2 FALTOU O RESTO DO TEXTO , COM ISSO ESTANDO INCOMPLETA CONFORME O TEXTO
ORIGINAL DA LEI LDB 9394/96, RESULTANDO NUMA LEITURA CONFUSA DA SUA VERACIDADE.

ANÁLISE

A questão é clara ao indicar que se refere apenas aos itens referidos:
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:
Neste sentido a resposta indicada no gabarito está correta.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

22 -

As horas de trabalho pedagógico coletivo – HTPC, nas Unidades Escolares, destinam-se, dentre outras atividades:
1 - À reunião de orientação técnica.
2 - Ao atendimento a pais, alunos e articulação com a comunidade.
3 - À discussão de problemas educacionais.
(Fonte: Lei Complementar nº 127/2011 - Estatuto e Plano de Carreira, Cargos e Remunerações do Magistério Público
Municipal de Porto Feliz, art. 17, I).
De acordo com a norma referenciada, estão corretos os itens:

(A)

1 e 2, apenas.

(B)

1 e 3, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000333040

SOLICITAÇÕES

No gabarito esta que a correta é a letra B, porém de acordo com Estatuto e Plano do Município a resposta correta é D ,
todas as respostas corretas

ANÁLISE

De acordo com o Estatuto e Plano de Carreira, Cargos e Remunerações do Magistério Público Municipal de Porto Feliz,
art. 17, II, o atendimento a pais, alunos e articulação com a comunidade deverão ser atendidas com as horas de
trabalho pedagógico institucional – HTPI, e não do HTPC.
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Assim, a resposta indicada no gabarito está correta.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

32 -

Analise as seguintes orientações no que concerne à IDENTIDADE DE GÊNERO, nas atividades das escolas de EDUCAÇÃO
INFANTIL:
1 - Deve-se permitir que a criança brinque com as possibilidades relacionadas tanto ao papel do homem quando ao da
mulher.
2 - Deve-se incentivar a reprodução das responsabilidades imputadas socialmente a cada um dos gêneros (à mulher cabe
cuidar da casa e dos filhos, ao homem cabe a tomada de decisões, etc.).
3 - Deve-se evitar a formação de grupos de crianças de gêneros diferentes nesta faixa etária, haja vista a diferenciação física
que começa a ser caracterizada.
(Fonte: Referencial Curricular para a Educação Infantil, volume 2 - Formação Pessoal e Social, pág. 41-42)
De acordo com a fonte bibliográfica referenciada, estão corretas as orientações:

(A)

1, apenas.

(B)

1 e 2, apenas.

(C)

2 e 3, apenas.

(D)

1, 2 e 3.

RECORRENTES

2000339052

SOLICITAÇÕES

Nesta questão onde é relatado sobre a identidade de gênero na Educação Infantil onde é incluída a Creche de 3 meses
a 3 anos e 11 meses e 29 dias e a Pré Escola entre 4 e 5 anos, como poderia ser incentivado ou trabalhar definição de
gênero para bebês em Educação Infantil? Incentivar ou ensinar para menina ficar com objeto de menina e menino para
de menino, também, só deixar formar grupos separados e não deixar brincar juntos trabalhar; mesmo que se somente
fosse em Pré - Escola, estaria incentivando desde a tenra infância o ensino do preconceito e da discriminação, pois,
contraria os direitos das pessoas como seres humanos com seus futuros direitos.E isso não é pra ser ensinado na
escola tão cedo assim, de acordo com a Constituição de 1988, Preâmbulo, títulos I e II, artigos do 1º ao 5º. Eram para
todas estarem incorretas. Esta questão foi elaborada de maneira discriminatória, também ao meu ver, como de muitos
outros. Este autor ou autora foi muito infeliz em considerar a alternativa (A) correta por tal influência, todas deveriam
estar
incorretas.Não
deveria
nem
existir
essa
questão
no
Concurso.
Referência:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
Deveria ser anulada.

ANÁLISE

O recorrente requer retirar o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil como fonte bibliográfica para
elaboração de questões relativas à Educação Infantil. Importa ressaltar, conforme o próprio título do compêndio, que se
trata de obra de referência institucional para a Educação Infantil. Neste sentido, a questão foi elaborada com base nas
suas disposições, e a resposta indicada no gabarito se coaduna com as mesmas. O recurso, deve, pois, ser indeferido.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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