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JULGAMENTO DE RECURSO 

A empresa Seap Consultoria & Concursos Públicos torna público o julgamento de recurso referente à Prova 

Objetiva aplicada nos dias 24 e 25 de Julho de 2021, referente ao Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Crisólita/MG – Edital 001/2019, conforme a seguir: 

CARGO: 01 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Número de inscrição dos requerentes: 1975271, 2090760, 1961387. 

Questão nº 02: 

Na crônica de Luis Fernando Veríssimo, o humor consiste no filho conseguir com que o pai mergulhe em sua 

fantasia. Em nenhum momento foi dito que o pai do menino acreditou que ele era o real Thunder Boy. Isto é 

mostrado durante a conversa do pai e da mãe. O pai diz sobre o tempo. A mãe pergunta se o pai que deu a 

espada para o filho e o mesmo responde que achou que a mãe que havia dado. Após isso a mãe diz que tem 

algo para lhe contar. Dando a entender que o pai é cético quanto ao assunto  de antes. 

Resposta: Letra A - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 13: 

A questão solicita o valor que Luciano pagará e não o valor de desconto. 

Resolução: 

Item  Valor sem desconto Valor do desconto Valor do item com o desconto 

Cama Box Casal R$ 1520,00 R$ 532,00 R$ 988,00 

Guarda-roupa Casal 8 portas R$ 820,00 R$ 205,00 R$ 615,00 

 Escrivaninha de Vidro R$ 450,00 R$ 90,00 R$ 360,00  

Valor total que Luciano pagará = 988 + 615 + 360 = R$ 1963,00 

Resposta: Letra B - RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 02 – AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES 

Número de inscrição do requerente: 1961387 

Questão nº 27: 

Recurso Indeferido. O atalho para criar um novo documento no Word é CTRL + O. 

Resposta: Letra A. - RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 04 – ATB (ASSISTENTE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO BÁSICA)  

Número de inscrição dos requerentes: 1969288, 2090656, 2090458, 2090518. 

Questão nº 01:  

O TEXTO É PREDOMINANTE NARRATIVO, PORQUE: 
 
A marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, no qual são desenvolvidas as ações das 
personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço.  
ASSIM, A NARRAÇÃO ENGLOBA O QUE CHAMAMOS DE 5 ELEMENTOS DA NARRATIVA:  
 
1. ENREDO: designa a história da narrativa. Dependendo de como a trama é contada, ele é classificado em 
dois tipos: enredo linear (sequência cronológica) e enredo não linear (não possui uma sequência cronológica).  
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* VIAGEM À MONTANHA ABENÇOADA E TODOS OS DETALHES DESSA VIAGEM.  
 
2. NARRADOR: também chamado de foco narrativo, representa a "voz do texto", ou seja, determina quem está 
contando a história. Os tipos de narrador são: narrador observador (não faz parte da história, sendo somente 
um observador), narrador personagem (faz parte da história) e narrador onisciente (conhece todos os detalhes 
da narração).  
 
* QUEM NARROU A HISTÓRIA - CONHECE TODOS OS DETALHES DA NARRAÇÃO.  
 

3. PERSONAGENS: são aqueles que fazem parte da história e podem ser: personagens principais 
(protagonista e antagonista) ou personagens secundárias (adjuvante ou coadjuvante). 
  
* TODOS QUE PARTICIPAM DA HISTÓRIA; 
 
* O NARRADOR , O CHEFE DA EQUIPE, QUATRO ALPINISTAS DE TRÊS PAÍSES DIFERENTES – DOIS 
POLONESES, UM AMERICANO E UM BRASILEIRO.(INCLUINDO O NARRADOR)  
 
4. TEMPO: marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. Ele é dividido em dois tipos: tempo 
cronológico e tempo psicológico.  
 
* MARCADO POR TODOS OS VERBOS NO PASSADO NO TEXTO.  
 
5. ESPAÇO: representa o local (ou locais) onde se desenvolve a história e que pode ser: físico, psicológico ou 
social.  
 
* O LUGAR ATÉ QUE ERA CONFORTÁVEL;  
 
* À nossa volta reinava um silêncio profundo, profanado somente pelo ruído quase que imperceptível do 
BNJKKJH nosso fogareiro a gás; 
 
* Terminado o jantar, voltei para as profundezas do meu saco de dormir. À direita, apertados um ao lado do 
outro, meus companheiros faziam o mesmo. À esquerda, o fogareiro continuava aceso, transformando um 
montão de neve em “dois dedos” de água quente para fazermos um chá. (...).  
 
OBSERVAÇÃO: ALGUNS ESTUDIOSOS DA LÍNGUA DEFENDEM QUE, GERALMENTE, A NARRAÇÃO E A 
DESCRIÇÃO MESCLAM-SE NOS TEXTOS; SENDO DIFÍCIL, MUITAS VEZES, ENCONTRAR TEXTOS 
EXCLUSIVAMENTE DESCRITIVOS.  
 
REFERÊNCIAS : 
ABREU, Antônio Suárez . Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2004.  
DIONISIO, Ângela Paiva; BEZERRA, Maria Auxiliadora; MACHADO, Anna Rachel. (Orgs.) Gêneros Textuais e 
Ensino. São Paulo: Parábola, 2010.  
BARROS, Eliana Merlin Deganutti de; RIOS-REGISTRO, Eliane Segati. Experiências com Sequências 
Didáticas de Gêneros Textuais. Campinas: Pontes, 2014.  

Resposta: letra D. - RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 02: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. 

RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 07: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. 

RECURSO INDEFERIDO. 
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Questão nº 11: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital:  Ângulos.  

Resolução da questão: 

Analisando o item A) 30, 60 e 90 

Se o menor ângulo dos três apresentados é 30 e o maior é 90, logo 90 (maior) é o triplo do menor (30). Assim 

não corresponde ao enunciado. Resposta incorreta. 

Analisando o item B) 25, 45 e 110 

Se o menor ângulo dos três apresentados é 25 e o maior é 110, logo 110 (maior) não é o dobro do menor (25). 

Sendo assim não corresponde à resposta do enunciado. Resposta incorreta. 

Analisando o item C) 40, 60 e 80 

Sendo o menor ângulo dos três apresentados 40 e o maior é 80, logo 80 (maior) é o dobro do menor (40). O 

ângulo restante é proporcional a 3. Logo esta é a resposta correta. 

Analisando o item D) 25, 45 e 110 

Se o menor ângulo dos três apresentados é 25 e o maior é 110, logo 110 (maior) não é o dobro do menor (25). 

Sendo assim não corresponde à resposta do enunciado. Resposta incorreta., 

Resposta:  letra C. - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 14: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital:Números relativos inteiros e fracionários, 

operações e suas propriedades.  

Resolução da questão: 

4
5

+
2
3

+
3
4

= 

48+40+45
60

= 

133
60

 

Numerador 133 = 1 + 3 + 3 = 7 (número primo) 

Numerador 133 = 1 + 3 + 3 = 7 (número primo) 

Resposta: Letra A. - RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 08 – CUIDADOR INFANTIL 

Número de inscrição dos requerentes: 2090518, 1956750. 

Questão nº 02: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. RECURSO INDEFERIDO. 
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Questão nº 07: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 14: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Números relativos inteiros e fracionários, 

operações e suas propriedades.  

Resolução da questão: 

= =  

Numerador 133 = 1 + 3 + 3 = 7 (número primo) 

Numerador 133 = 1 + 3 + 3 = 7 (número primo) 

Resposta: Letra A. - RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 09 – EDUCADOR SOCIAL  

Número de inscrição dos requerentes: 2090644, 1973281. 

Questão nº 02: 

Recurso Deferido - QUESTÃO ANULADA 

Questão nº 07: 

Recurso Deferido - QUESTÃO ANULADA 

CARGO: 12 - FISIOTERAPEUTA 

Número de inscrição dos requerentes: 2090773. 

Questão nº 12: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Conjunto de Números Reais.  

Resolução da questão: 

I) 2,0333... ∈ ℝ (verdadeira) 

II) ℤ + ℚ = ℝ (falsa, pois os números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais e não somente inteiros 

e racionais) 

III) 𝜋 = 3,14 (falsa, pois se 𝜋 = 3,14 podemos representá-lo por 

157
50

o que seria impossível já que 𝜋 é irracional e 

impossível de expressar no formato 

p

q
com q diferente de zero. 

Resposta: Letra C. - RECURSO INDEFERIDO  

 

4
5

+
2
3

+
3
4

48+40+45
60

133
60
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Questão nº 22: 

O recurso não assiste razão, pois o Músculo Peitoral Maior origina-se na metade medial da clavícula e 

superfície anterior do esterno, primeiras sete cartilagens costais e na aponeurose do músculo oblíquo externo 

do abdome. Insere-se na parte proximal do úmero mais precisamente na crista do tubérculo maior do úmero. É 

inervado pelos nervos peitorais, medial e lateral. Função: adução, rotação medial e flexão do úmero no ombro. 

Fonte: https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf 

Resposta: Letra D. - RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 14 - JARDINEIRO 

Número de inscrição dos requerentes: 1953802 

Questão nº 15: 

A questão solicita a opção que contenha todas as palavras acentuadas corretamente, tendo em vista que a 

palavra porta não contem acento, a única opção correta é a letra C. 

RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 15 - LAVADOR E HIGIENIZADOR DE AUTOMÓVEIS 

Número de inscrição dos requerentes: 1958950 

Questão nº 15: 

A questão solicita a opção que contenha todas as palavras acentuadas corretamente, tendo em vista que a 

palavra porta não contem acento, a única opção correta é a letra C. 

RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 17 – MOTORISTA CNH 

Número de inscrição dos requerentes: 1958078, 1975588, 1958571, 1964296, 1958078, 1955742, 1953120, 

1960485, 2090655. 

Questão nº 01: 

Conforme descrito no Edital, fls. 10 -  item 7.7: 
 
“O candidato deverá preencher a folha de respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, 
assinalando por inteiro o espaço correspondente à alternativa escolhida. A folha de respostas será o único 
documento válido para efeito de correção da prova. Obrigatoriamente, o candidato deverá devolver ao fiscal de 
prova a folha de respostas devidamente preenchida e assinada. Em nenhuma hipótese haverá substituição da 
folha de respostas por erro do candidato.” 
 
Inclusive vários cartazes foram pregados no local de prova, frisando este item:  
 
“O cartão Resposta é personalizado . Em caso de erro na marcação das respostas, não será substituído.” 
 
Na capa da prova está escrito: “NÃO HAVERÁ, EM NENHUMA HIPÓTESE, SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE 

RESPOSTAS POR ERRO DO CANDIDATO.” 

Resposta: Letra C. - RECURSO INDEFERIDO  

 

 

https://md.uninta.edu.br/geral/anatomia-geral/pdf/anatomia-geral.pdf
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Questão nº 02:  

Acalentar não é um sinônimo de espichado. Alguns sinônimos de acalentar: consolar, estimular, ninar, afagar, 

etc. 

Resposta: letra B - RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 03: 

Retifica-se o gabarito para a Letra B - RECURSO DEFERIDO 

Questão nº 11: 

Por um equivoco de digitação, questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO - ANULADA 

Questão nº 24:  

Por um equivoco de digitação, questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO - ANULADA 

Questão nº 25: 

A questão solicita que marque a alternativa correta.  

Foram dadas quatro afirmativas, as quais é necessário analisa-las e saber quais estão ou não corretas. Após 

isto é necessário assinalar dentre as opção (A, B, C ou D) qual a que condiz com as afirmativas ditas 

anteriormente.  

Resposta: Letra A. - RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 27: 

Para a condução de veículos destinados à condução de escolares, é necessário estar habilitado na categoria 

D. 

Resposta: Letra C. - RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 19 - NUTRICIONISTA 

Número de inscrição dos requerentes: 1973750, 1974247. 

Questão nº 01: BRUNO 

No exemplo, há um verbo transitivo direto, seguido do pronome “se” apassivador. O comentário feito na 
alternativa está de acordo com a voz passiva analítica. 
 
Resposta: Letra C. - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 03: BRUNO 

“Bezerrinhos” são bezerros pequenos. “Portas” e “canaletas” são seres inanimados. 

Resposta: Letra D. - RECURSO INDEFERIDO  
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Questão nº 12: 

Explicativa: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital:Conjunto de Números Reais.  

Resolução da questão: 

I) 2,0333... ∈ ℝ (verdadeira) 

II) ℤ + ℚ = ℝ (falsa, pois os números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais e não somente inteiros 

e racionais) 

III) 𝜋 = 3,14 (falsa, pois se 𝜋 = 3,14 podemos representá-lo por 

157
50

o que seria impossível já que 𝜋 é irracional e 

impossível de expressar no formato 

p

q
com q diferente de zero. 

Resposta: Letra C - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 14: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Relações trigonométricas (seno, 

cosseno e tangente).  Resolução da questão: 

Analisando as alternativas considerando o 1° quadrante (intervalo 0 < 𝛼 < 90°) 

a) o seno de um ângulo é igual ao valor do cateto adjacente pelo valor da hipotenusa (falsa, pois seno é cateto 

oposto pela hipotenusa) 

b) a tangente de um ângulo é o valor do cateto adjacente pelo valor do cateto oposto (falsa, pois a tangente é o 

cateto oposto pelo cateto adjacente) 

c) o valor do cosseno de um ângulo é igual ao valor do cosseno do seu complemento (falso, pois o cosseno é 

igual ao cateto adjacente pela hipotenusa ou o valor do seno de seu complemento) 

d) o valor do seno de um ângulo é igual ao valor do cosseno de seu complemento (verdadeira). 

Ex.: sen 30° = 0,5 

complemento de 30° = 60° 

logo cos 60° = 0,5 

Resposta: Letra D. - RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 17: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Relações trigonométricas (seno, cosseno e 

tangente).  

Resolução da questão: 
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 Sabemos que uma volta completa é igual a 360°. Como um relógio é dividido em 12 partes cada parte 

representa 30°. Logo a cada intervalo entre uma marcação e outra representa 30°. 

Logo entre a linha tracejada e o ponteiro menor temos 30° + 15° = 45° 

E entre a linha tracejada e o ponteiro maior temos 90° 

Somando os ângulos 45 + 90 = 135° 

Resposta: letra C - RECURSO INDEFERIDO. 

Questão nº 22: 

O Manual de Nutrição da Sociedade Brasileira de Pediatria, aponta como parâmetros para anamnese 
nutricional dos adolescentes: Adolescência – Avaliação do estadiamento puberal – Percepção da imagem 
corporal – Comportamento: relacionamento com amigos e parentes, rendimento escolar, atividades físicas e de 
lazer e frequência em fast-foods e praças de alimentação – Hábitos alimentares – Atividade física curricular e 
extracurricular – Consumo de álcool, anabolizantes e suplementos, tabagismo e uso de drogas ilícitas. 
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf, 
 

Resposta: Letra A. - RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO  

Questão nº 23: 

Indeferido, a Sociedade Brasileira de Pediatria define xerose como pele seca, com aspecto escamoso, mais 
frequente em membros inferiores. Como aponta o recurso, ao se referir aos olhos, o termo é xeroftalmia, e não 
xerose. 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf 
 
Resposta: Letra B - RECURSO INDEFERIDO – MANTIDO O GABARITO  

Questão nº 24: 

Recurso Deferido - QUESTÃO ANULADA 

Questão nº 25: 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Deficiência de vitamina C: tem início insidioso e como 

característica importante a dor intensa, que faz com que a criança reaja com irritabilidade e choro à 

manipulação. Outros achados clínicos dessa deficiência são: hematomas subperiostais, micro e macrofraturas, 

tumefações (hematomas) em superfícies cutâneas (joelhos e tornozelos) e nas junções condrocostais, rosário 

costal, pseudoparalisias e posições antálgicas (posição de batráquio, na qual os membros inferiores estão 

afastados da linha média, imóveis, em rotação externa, os joelhos semifletidos e as articulações coxofemorais 

semifletidas e em abdução), sangramentos em mucosas e no globo ocular, hematúria, febre (relacionada à 

presença dos hematomas), xerose conjuntival e ceratoconjuntivite. 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf 

Resposta: letra A - RECURSO INDEFERIDO  

 

 

 

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/MANUAL-AVAL-NUTR2009.pdf
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  CARGO: 20 - ODONTÓLOGO 

Número de inscrição dos requerentes: 1953572, 1973766, 2090585,  

Questão nº 07:  

Conforme aponta Cegalla: “enviado” é um adjetivo transitivo (deriva do verbo enviar). Há, na frase, um 
complemento nominal. 
 

Resposta: Letra A - RECURSO INDEFERIDO.  

Questão nº 22: 

"Linha do sorriso é aquela que define quanto dos dentes e quanto da gengiva estão a mostra quando o 
paciente sorri. No entanto, outras linhas também formam o sorriso e são levadas em consideração em 
tratamentos estéticos, dentre elas a relação intermaxilar. Marcações são formas de registro então sendo 
interpretado dessa forma, entende-se ser registro maxilar. " 
 

Resposta: letra A - RECURSO INDEFERIDO. 

  CARGO: 21 – OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES 

Número de inscrição dos requerentes: 2090757, 2091355, 2091187, 1969259. 

Questão nº 02:  

Acalentar não é um sinônimo de espichado. Alguns sinônimos de acalentar: consolar, estimular, ninar, afagar, 

etc. 

Resposta: Letra B - RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 03: 

Retifica-se o gabarito para a Letra B - RECURSO DEFERIDO 

Questão nº 11: 

Por um equivoco de digitação,  questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO - ANULADA 

CARGO: 22 – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

Número de inscrição dos requerentes: 1975597. 

Questão nº 03: 

Retifica-se o gabarito para a Letra B - RECURSO DEFERIDO 

Questão nº 11: 

Por um equivoco de digitação, questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO – ANULADA 
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CARGO: 23 - OPERÁRIO 

Número de inscrição dos requerentes: 1963245 

Questão nº 15: 

A questão solicita à opção que contenha todas as palavras acentuadas corretamente, tendo em vista que a 

palavra porta não contem acento, a única opção correta é a letra C. 

RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 29 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB-I 

Número de inscrição dos requerentes: 1975497, 1973750, 2091457, 1955807. 

Questão nº 12: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital:  Conjunto de Números Reais.  

Resolução da questão: 

I) 2,0333... ∈ ℝ (verdadeira) 

II) ℤ + ℚ = ℝ (falsa, pois os números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais e não somente inteiros 

e racionais) 

III) 𝜋 = 3,14 (falsa, pois se 𝜋 = 3,14 podemos representá-lo por 

157
50

o que seria impossível já que 𝜋 é irracional e 

impossível de expressar no formato 

p

q
com q diferente de zero. 

Resposta:  Letra C - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 24: 

O recurso não assiste ao candidato, pois as questões são finalizadas pela alternativa posterior, logo, indicam o 
final da mesma, o que não interfere na interpretação, pois os textos estão coesos e coerentes, sem 
interferência da finalização do ponto final. 
 

Resposta:  Letra B - RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 31 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA PEB-II - HISTÓRIA 

Número de inscrição dos requerentes: 1974247 

Questão nº 03: 

Um “canal estreito” não é um canal pequeno. 

Resposta:  Letra D - RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 10: 

O gabarito aponta a frase como FALSA. 

Resposta: Letra B - RECURSO INDEFERIDO 
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Questão nº 12: 

A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Conjunto de Números Reais.  

Resolução da questão: 

I) 2,0333... ∈ ℝ (verdadeira) 

II) ℤ + ℚ = ℝ (falsa, pois os números irracionais fazem parte do conjunto dos números reais e não somente inteiros 

e racionais) 

III) 𝜋 = 3,14 (falsa, pois se 𝜋 = 3,14 podemos representá-lo por 

157
50

o que seria impossível já que 𝜋 é irracional e 

impossível de expressar no formato 

p

q
com q diferente de zero. 

Resposta: letra C - RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 13:  

 A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: Regra de três simples e composta.  

Resolução da questão: 

Montando a regra de três composta temos: 

Horas  Dias  Obra 

8  20  5/8 

x  16  3/8 

Resolvendo teremos:  

8

x
=

16

20
⋅

5

8

3

8
= 

8
x

=
4
5

⋅
5
8

⋅
8
3

= 

8

x
=

4

3
= 4x = 24  logo x = 6 

Resposta: Letra A - RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 32 - RECEPCIONISTA 

Número de inscrição dos requerentes: 1957720, 1957742. 

Questão nº 02: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 07: 

A questão em análise já foi anulada pela banca. RECURSO INDEFERIDO  
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CARGO: 33 – SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

Número de inscrição dos requerentes: 1975448, 1975448  

Questão nº 06:  

Há duas orações e dois sujeitos. “Um banho” – sujeito da primeira oração. “A sujeira” – sujeito da segunda 

oração. 

Resposta: Letra B – RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 23: 

As teorias de Foucault abordam principalmente a relação entre o poder e o conhecimento, e como elas são 
usadas com o objetivo de controle social através das instituições. Logo, assuntos como “A postura ética na 
ação educacional”; “concepções de aprendizagem e as práticas pedagógicas” e “A construção do 
conhecimento x postura do professor” são temas ligados, diretamente, ao que solicita a questão, e sobre as 
teorias de Foucault. 
 

Resposta: Letra B – RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 25: 

Conhecendo o texto, fala-se, claramente, sobre a punição de modo moderado, e não a ausência total de 
punição. Ainda há incoerência, no contexto, “Não puna nem ridicularize os resultados da exploração normal de 
tentativa e erro”, situação onde a punição não é atrelada, sendo a alternativa incorreta, de acordo com Chiabi & 
Papalia. 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwc2ljb3ZscHJ1ZGVudGUyMD

E1fGd4OjMyN2E4MjU5ZWY4ZDUxNTc 

Resposta: Letra C – RECURSO INDEFERIDO 

CARGO: 34 – TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Número de inscrição dos requerentes: 2091404, 1974937, 2091259, 2091382, 2091262,  

Questão nº 03:  

A questão em análise solicita a opção incorreta. Sendo a única opção errada a letra C. 

RECURSO INDEFERIDO 

Questão nº 07: 

Recurso Deferido 

QUESTÃO ANULADA 

Questão nº 17: 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

-Porcentagem 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

Enunciado, comando, alternativas 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwc2ljb3ZscHJ1ZGVudGUyMDE1fGd4OjMyN2E4MjU5ZWY4ZDUxNTc
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwc2ljb3ZscHJ1ZGVudGUyMDE1fGd4OjMyN2E4MjU5ZWY4ZDUxNTc
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3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão: 

Realizando as porcentagens de aproveitamento de cada concurso: 

Concurso A: = 0,6615 = 66,15% de acertos 

Concurso B: = 0,6666 = 66,66% de acertos 

Concurso C: = 0,65 = 65% de acertos 

Resposta correta letra B. 

RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 22:  

O recurso não assiste ao candidato, pois é trazido, no enunciado, uma definição, e solicitado ao candidato que 

considere o conceito ligado à definição, proposta.  Logo, a questão é clara e objetiva, sendo necessária, 

apenas, sua interpretação. 

RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 24: 

O recurso não assiste ao candidato, pois é trazido, no enunciado, uma definição, e solicitado ao candidato que 

considere o conceito ligado à definição, proposta.  Logo, a questão é clara e objetiva, sendo necessária, 

apenas, sua interpretação. 

RECURSO INDEFERIDO  

CARGO: 36 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Número de inscrição dos requerentes: 1974937, 1974806, 2091259, 2091262, 2091382,  

Questão nº 02: 

Recurso Deferido 

QUESTÃO ANULADA 

Questão nº 07: 

Recurso Deferido 

QUESTÃO ANULADA 

 

43
65

20
30

13
20
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Questão nº 17: 

Explicativa: 

1) A questão refere-se ao conteúdo programático descrito no edital: 

Porcentagem 

2) A questão está clara e objetiva com os respectivos itens gerados para uma questão de concurso público: 

Enunciado, comando, alternativas 

3) Não há erros de português que comprometam a questão. 

4) Resposta ao recurso: 

Resolução da questão: 

Realizando as porcentagens de aproveitamento de cada concurso: 

Concurso A: 

43
65

= 0,6615 = 66,15% de acertos 

Concurso B: 

20
30

= 0,6666 = 66,66% de acertos 

Concurso C: 

13
20

= 0,65 = 65% de acertos 

Resposta correta letra B. 

RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 22: 

O Recurso não assiste ao candidato, pois a questão não solicita as atribuições do auxiliar de enfermagem, e 
sim, as do ENFERMEIRO, das quais, o auxiliar deverá assistir-lhe. São atribuições do enfermeiro: cuidados 
diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; prevenção e controle sistemático da 
infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Diferente do apontado, em D, preparação do 
paciente para consultas, exames e tratamentos, que é uma atribuição específica do auxiliar de enfermagem. 

Fonte: http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html 
 

RECURSO INDEFERIDO  

Questão nº 24: 

Indeferido. Temos uma situação hipotética, para análise do exercício profissional, tema do conteúdo do edital, 

que, conforme a lei 7498/86, não habilita técnicos em enfermagem, para tal função. Ter hospital ou não, no 

município, não impede a análise técnico-legal da questão. 

http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html 

RECURSO INDEFERIDO  

http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
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CARGO: 38 – MOTORISTA CNH 

Número de inscrição dos requerentes: 1976594, 1967921, 197481, 1976545, 1956316, 1975588, 1975546. 

Questão nº 03: 

Retifica-se o gabarito para a Letra B 

Questão nº 11: 

Por um equivoco de digitação, questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO - ANULADO 

Questão nº 24:  

Por um equivoco de digitação, questão anulada para os cargos, 17, 21, 22 e 38 

RECURSO DEFERIDO - ANULADO 

 

 

 


