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EDITAL DE RESPOSTA A RECURSOS E RETIFICAÇÃO DE GABARITOS 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/18  

 
 

O MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

44.438.968/0001-70, com sede administrativa à Rua das Nações Unidas, nº 400, Município de Mirandópolis, Estado de São 

Paulo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal JOSÉ ANTONIO RODRIGUES, no uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICO o presente EDITAL DE RESPOSTA A RECURSOS E RETIFICAÇÃO DE GABARITOS, conforme segue, infor-

mando que, após aplicação do item 7.5. do Edital de Concurso Público, os gabaritos para os cargos públicos de Agente 

comunitário de saúde, Atendente, Borracheiro, Diretor de EMEF, Diretor de EMEI, Engenheiro agrônomo, Mecânico, Médi-

co ESF urbano, Médico veterinário, Professor de educação básica I, Professor de educação infantil, Professor PEB I atendi-

mento educacional especializado, Técnico de enfermagem e Vigia permanecem inalterados. 
 

CARGO/ QUESTÃO INSCRIÇÕES FUNDAMENTO 

Diretor de EMEI 
01 

936658 Indeferido. Razão não assiste ao candidato. Na construção da narrativa, todas as palavras se articulam para 
conduzir o leitor a leituras que possibilitem a assimilação da representação da realidade no tecido textual. Na 
questão 1, embora nem todos os verbos se refiram diretamente à personagem protagonista masculina e a suas 
ações, observa-se que há uma ascensão do clima de tensão que é denotada na construção do enredo em torno 
das ações da personagem masculina sobre a feminina, proporcionado pela escolha de palavras/verbos; por 
exemplo, no início do parágrafo, “Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena”, observa-se a impetuosidade 
de Paulo Honório sobre Madalena. Percebe-se na continuidade do enredo que a personagem masculina interroga 
a personagem feminina em tom de acusação, “- Que estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava 
rezando”. Dessa maneira, os verbos, expressão de ações, reforçam a agressividade da personagem Paulo Honório 
com Madalena, mas também em seu trato diário como se vê em todo o trecho do texto utilizado, como exemplifi-
camos no seguinte parágrafo: “Esperei que ela me sacudisse desaforos, mas enganei-me: pôs-se a observar-me 
como se me quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de mim violências desmedidas. As 
minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Apertei-as para conter os movimentos e, com os 
queixos contraídos”. 

Diretor de EMEI 
39 

936658 Indeferido. Razão não assiste ao candidato. Embora não traga especificamente a Lei 9394/96 no enunciado, a 
questão aborda os preceitos elucidados por ela para a organização dos sistemas de ensino e, neles, o atendimento 
aos educandos com necessidades especial, como a própria candidata inferiu e observou em seu recurso. A 
resposta C está correta porque está embasada no Art. 58 da LDB 9394/96 que traz em seu texto: Art. 58. §2º O 

atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

Observe-se que a referida resposta traz em seu enunciado que o oferecimento do atendimento educacional seria 
oferecido em período contrário e em paralelo com a escola regular, o que não é apontado pelo Art. 58, §2º. 
Ademais, no recurso protocolado pela candidata, há menção à Resolução nº 4/2009, art. 5; todavia, tal resolução 
não consta no rol da ementa para a prova. 

Enfermeiro urbano 
01 

933322 Indeferido. Razão não assiste ao candidato. Na construção da narrativa, todas as palavras se articulam para 
conduzir o leitor a leituras que possibilitem a assimilação da representação da realidade no tecido textual. Na 
questão 1, embora nem todos os verbos se refiram diretamente à personagem protagonista masculina e a suas 
ações, observa-se que há uma ascensão do clima de tensão que é denotada na construção do enredo em torno 
das ações da personagem masculina sobre a feminina, proporcionado pela escolha de palavras/verbos; por 
exemplo, no início do parágrafo, “Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena”, observa-se a impetuosidade 
de Paulo Honório sobre Madalena. Percebe-se na continuidade do enredo que a personagem masculina interroga 
a personagem feminina em tom de acusação, “- Que estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava 
rezando”. Dessa maneira, os verbos, expressão de ações, reforçam a agressividade da personagem Paulo Honório 
com Madalena, mas também em seu trato diário como se vê em todo o trecho do texto utilizado, como exemplifi-
camos no seguinte parágrafo: “Esperei que ela me sacudisse desaforos, mas enganei-me: pôs-se a observar-me 
como se me quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de mim violências desmedidas. As 
minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Apertei-as para conter os movimentos e, com os 
queixos contraídos”. 

Enfermeiro urbano 
04 

933322 Deferido. Razão assiste ao candidato, a questão deve ser ANULADA, ficando conhecido e provido o recurso. 

Enfermeiro urbano 
21 

933322 Deferido. Razão assiste ao candidato, a questão deve ser ANULADA, ficando conhecido e provido o recurso. 

Enfermeiro urbano 
23 

932506 e 
933322  

Deferido. Razão assiste aos candidatos, sendo a alternativa correta a “B”, ficando conhecido e provido o recurso. 

Enfermeiro urbano 
29 

933322 Indeferido. Razão não assiste ao candidato, a alternativa correta é a “C”. 

Enfermeiro urbano 
37 

933322 Deferido. Razão assiste ao candidato, sendo a alternativa correta a “E”, ficando conhecido e provido o recurso. 

Enfermeiro urbano 
40 

932506 e 
933322 

Deferido. Razão assiste aos candidatos, a questão deve ser ANULADA, ficando conhecido e provido o recurso. 

Fiscal de tributo 
15 

937856 Indeferido. Razão não assiste ao candidato, a alternativa correta é a “C”. Embora o Edital não trate especificação 
do conteúdo Colocação pronominal, este conteúdo encontra-se contemplado no item Classe de palavras – que 
inclui substantivos, adjetivos, advérbios, artigos, numerais, pronomes, verbos, conjunções, preposições e interjei-
ções; também está inserido no item Sintaxe, uma vez que se trata da ocupação da palavra (pronome) na estrutura 
da frase. 

Fiscal de tributo 
25 

929622, 
933173, 
936597, 

937572 e 
937856 

Deferido. Razão assiste aos candidatos, a questão deve ser ANULADA, ficando conhecido e provido o recurso. 

Médico ESF urbano 924247 Indeferido. Candidato não seguiu as normas do edital, mais especificamente o item 7.7. “Em qualquer caso, não 
serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax ou via eletrônica, devendo o mesmo ser feito diretamente 
pelo candidato ou por intermédio de procurador habilitado com poderes específicos, e firma reconhecida, 
mediante protocolo no setor competente acima referido”. 
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Professor de educação básica I 
16 

935914 Indeferido. Razão não assiste ao candidato, a alternativa correta é a “D”.  
http://forbes.uol.com.br/listas/2017/11/10-cidades-mais-visitadas-do-mundo/  
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/hong-kong-lidera-ranking-das-100-cidades-mais-visitadas-do-mundo.ghtml 
https://super.abril.com.br/sociedade/as-100-cidades-mais-visitadas-do-mundo/ 

Professor de educação infantil 
01 

932260 Indeferido. Razão não assiste ao candidato. Na construção da narrativa, todas as palavras se articulam para 
conduzir o leitor a leituras que possibilitem a assimilação da representação da realidade no tecido textual. Na 
questão 1, embora nem todos os verbos se refiram diretamente à personagem protagonista masculina e a suas 
ações, observa-se que há uma ascensão do clima de tensão que é denotada na construção do enredo em torno 
das ações da personagem masculina sobre a feminina, proporcionado pela escolha de palavras/verbos; por 
exemplo, no início do parágrafo, “Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena”, observa-se a impetuosidade 
de Paulo Honório sobre Madalena. Percebe-se na continuidade do enredo que a personagem masculina interroga 
a personagem feminina em tom de acusação, “- Que estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava 
rezando”. Dessa maneira, os verbos, expressão de ações, reforçam a agressividade da personagem Paulo Honório 
com Madalena, mas também em seu trato diário como se vê em todo o trecho do texto utilizado, como exemplifi-
camos no seguinte parágrafo: “Esperei que ela me sacudisse desaforos, mas enganei-me: pôs-se a observar-me 
como se me quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de mim violências desmedidas. As 
minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Apertei-as para conter os movimentos e, com os 
queixos contraídos”. 

Professor de educação infantil 
16 

921300 Indeferido. Razão não assiste ao candidato, a alternativa correta é a “D”.  
http://forbes.uol.com.br/listas/2017/11/10-cidades-mais-visitadas-do-mundo/  
https://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/hong-kong-lidera-ranking-das-100-cidades-mais-visitadas-do-mundo.ghtml 
https://super.abril.com.br/sociedade/as-100-cidades-mais-visitadas-do-mundo/ 

Servente 
17 

937377 Indeferido. Razão não assiste ao candidato, a alternativa correta é a “C”.  
 

Servente 
29 

937377 Deferido. Razão assiste ao candidato, sendo a alternativa correta a “C”, ficando conhecido e provido o recurso. 

 
Nada mais havendo, procedam–se as alterações necessárias, passando os gabaritos das provas de Enfermeiro ur-

bano, Fiscal de tributo e Servente, a figurarem da seguinte forma: 
 

ENFERMEIRO URBANO:  
01 A 11 A 21 ANULADA 31 C 
02 E 12 C 22 C 32 A 
03 A 13 E 23 B 33 C 
04 ANULADA 14 A 24 C 34 D 
05 E 15 B 25 E 35 D 
06 D 16 D 26 C 36 C 
07 D 17 A 27 C 37 E 
08 C 18 D 28 D 38 E 
09 B 19 C 29 C 39 C 
10 E 20 D 30 D 40 ANULADA 

 
FISCAL DE TRIBUTO:  

01 E 11 D 21 A 31 C 
02 E 12 A 22 D 32 D 
03 D 13 B 23 C 33 B 
04 C 14 B 24 D 34 C 
05 A 15 C 25 ANULADA 35 C 
06 A 16 C 26 D 36 E 
07 D 17 D 27 B 37 A 
08 D 18 A 28 D 38 E 
09 E 19 A 29 E 39 C 
10 E 20 C 30 A 40 D 

 
SERVENTE:  

01 B 11 E 21 A 31 E 
02 E 12 B 22 D 32 A 
03 C 13 D 23 B 33 D 
04 C 14 A 24 C 34 E 
05 C 15 E 25 D 35 D 
06 B 16 C 26 A 36 C 
07 E 17 C 27 A 37 E 
08 B 18 D 28 A 38 E 
09 D 19 B 29 C 39 E 
10 B 20 C 30 D 40 C 

 
 

E, para que se deem os fins de Direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital, que vai 

publicado nesta data em sítio eletrônico (internet) e em mural Editalício. 

 
PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 
Município de Mirandópolis (SP), em 04 de maio de 2018. 

 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES 
Prefeito Municipal de Mirandópolis  


