
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA 
Estado de São Paulo 

 

EDITAL DE RESPOSTA AOS RECURSOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 03/2019 
 

A Prefeitura do Município de Restinga, Estado de São Paulo, por meio de sua Comissão de 

Processo Seletivo em consonância com as Legislações Federais, Estaduais e Municipais, RESOLVE: 

 

DIVULGAR as decisões da Banca Examinadora quanto aos recursos impetrados contra o 

gabarito preliminar, a saber: 

 

1. INDEFERIDOS os recursos dos seguintes candidatos: 

Inscrição número: 1465454; 

Inscrição número: 1480259; 

Inscrição número: 1479308; 

Inscrição número: 1476978; 

Inscrição número: 1464686. 

 

2. DEFERIDOS os recursos dos seguintes candidatos: 

 Inscrição número: 1479917; 

 Inscrição número: 1469364. 

 

3. Relação de recursos e respostas: 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1469364 

CARGO Agente Controlador de Vetores 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 08:54 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia;  
Questão 17 (Agente Controlador de Vetores) sobre os tipos de controle de 



praga, de acordo com o ANEXO I-L. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CARGO 
DE: 
AGENTE CONTROLADOR DE VETORES, ( 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/controle_vetores.pdf ) 
Controle de Vetores / Procedimentos de Segurança / Tipos de Controle, há 
somente:  
2.1. Controle Mecânico 
2.2. Controle Biológico 
2.3. Controle Legal 
2.4. Controle Químico 
2.5. Controle Integrado ou Manejo Integrado de Pragas 
 
Enquanto que a questão apresentou as alternativas: 
A). Controle Mecânico 
B). Controle Biológico 
C). Controle Digital 
D). Controle Químico 
 
Onde "Controle Digital" é o único tipo de Controle que não está relacionados de 
acordo com os sitados anteriormente, sendo que então a alternativa C seria a 
opção correta e não a B como no gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2153/
1469364/1c7b58bf8b37722fd0758210fc246f16.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
Agradecemos o seu contato. 
Houve erro na diagramação do Gabarito, de fato a alternativa correta para a 
questão é a letra "C". 
Recurso Deferido. 
O Gabarito será alterado. 
Atenciosamente; 
Seletiva Concursos. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1465454 

CARGO Atendente Recepcionista 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 20 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 19:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O comando da questão induz o candidato em erro, visto que, para que a questão 
fosse clara, no comando deveria constar a informação:  
No Microsoft Word, EM SUA VERSÃO ORIGINAL, existe a Guia Revisão... 



Essa informação se faz indispensável, haja vista, que essa funcionalidade é 
personalizável. 
Segue anexo print com o caminho para efetuar a personalização do comando 
considerado incorreto e que mostra ser possível. 
Assim sendo, requeiro a anulação da questão supracitada, tendo em vista que 
omitiu informação indispensável para a correta compreensão e resolução da 
mesma. 
OBS: Já é uma prática constante de outras bancas das quais estudo, treino por 
questões e presto concursos não omitirem tal informação. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2153/
1465454/1680396702a1dc0f7814784435147c85.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
Agradecemos o seu contato. 
Considerando que a introdução da frase solicitada “No Microsoft Word, EM SUA 
VERSÃO ORIGINAL....” no comando da questão NÃO se faz obrigatório para o 
perfeito entendimento do que se pede na questão. 
Considerando que no conteúdo programático específico para o cargo de 
Atendente Recepcionista consta claramente a informação: Pacote Office (todas as 
versões). 
Considerando que no enunciado da questão não faz menção sobre a possibilidade 
de personalização, devendo o candidato considerar o software em sua 
configuração padrão, caso contrário, o enunciado da questão faria essa 
observação. 
Considerando que o conhecimento exigido para a questão é de que o “Modo 
Layout de Impressão” NÃO se configura, em regra, na guia Revisão, pois essa 
última é destinada aos recursos de revisão do texto, como sugere o próprio nome 
da Guia, tais como Ortografia e Gramática, Dicionário de Sinônimos, Contar 
Palavras, etc. 
Sendo o "Layout de Impressão", o que remete a ideia de que como o texto poderá 
ser "exibido", pois a palavra LAYOUT se contextualiza pela forma de como o texto 
se encontra (se mostra, se exibe) em um determinado espaço, sendo assim, 
relacionado na Guia Exibição, sendo essa a exceção da questão. 
Diante do exposto, o recurso é INDEFERIDO. 
Gabarito Mantido. 
Atenciosamente; 
Seletiva Concursos. 

 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1464686 

CARGO Escriturário 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 12 



DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 08:02 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com a questão, para fazer um chapisco, é necessário misturar 
cimento e areia na proporção de 1 para 3. A questão pergunta quantos metros 
cúbicos são necessários para fazer 180 m³ de chapisco. Neste caso, vamos 
trabalhar com a fração 1/3 x 180 = 180/3= 60 m³, portanto a resposta correta 
seria letra  B e não letra D (135 m³). 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
Agradecemos o seu contato. 
 
Segue a resolução correta da questão: 
 
Seja: 
A = Areia 
C = Cimento 
 
1/3 = C/A 
A = 3C 
C + 3C = 180 
4C = 180 
C = 45 
C + A = 180 
45 + A = 180 
A = 180 – 45 
A = 135 
 
Sendo assim; 
Recurso INDEFERIDO 
GABARITO MANTIDO. 
 
Atenciosamente; 
Seletiva Concursos. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1479917 

CARGO Professor de Artes - Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 09:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bom dia. Na questão de número 14 consta o seguinte enunciado de problema 



matemático: Assinale o número que representa o resultado da multiplicação 
14,325x12,6.  
Multiplicando esse valor, o resultado é: 180,495 
Não consta esse valor nas alternativas oferecidas. 
Sendo a letra A)35,885 ; B)168,327; C)180,425 e D)252,435 
 
Sendo assim, peço por gentileza a anulação dessa questão. Desde já, obrigada 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
Agradecemos o seu contato. 
Houve erro na diagramação na questão. 
O resultado verdadeiro não confere com as opções de resposta. 
Recurso Deferido. 
Questão Anulada. 
Anulada por simetria a questão número 14 das provas de: 
Professor de Inglês, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, 
Professor de História, Professor de Artes, Professor de Ciências e Professor de 
Português. 
Atenciosamente; 
Seletiva Concursos. 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1476978 

CARGO Professor de Ciências - Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 19 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 11:03 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na resposta da questão 19, na afirmativa 1 consta um número 190 totalmente 
sem nexo, sem ligação nenhuma com a afirmativa. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2153/
1476978/857e6b7269727fba395a7a33aa3e09b1.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Prezado(a) Candidato(a) 
Agradecemos o seu contato. 
Houve erro na diagramação (impressão) na questão. 
Porém o erro NÃO interfere na interpretação das afirmativas, pois como o nobre 



candidato mesmo afirma "sem nexo, sem ligação nenhuma com a afirmativa", ou 
seja, ficou evidente que se tratava de um erro gráfico, sem ligação com a 
inteligência do comando da questão, não interferindo na escolha da alternativa 
correta. 
No recurso impetrado não houve um pedido (Alteração de Gabarito ou Anulação), 
a banca considerou apenas como recurso informativo. 
Recurso Deferido. 
Gabarito Mantido. 
Atenciosamente; 
Seletiva Concursos. 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1480259 

CARGO Professor de História - Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 16:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão numero 13 de matemática, pede à nota média dadas pelos 
consumidores do posto de combustível para o desempenho dos serviços 
prestados. Pois bem, os números são: 5 (Péssimo), 11 (Ruim), 8 (Regular), 39 
(bom) e 87(Excelente). 
 
Temos então: 5+11+8+39+87=150 
                          150 dividido por 5 (pesos de avaliações) = 3 (A Questão não tem 
esta resposta.) 
 
Obs: Creio que para deixar a questão com sentido, deveria ter colocado nas 
respostas o desempenho. Exemplo: A) Péssimo; B) Ruim; C) Regular ... 
Daí teria como REGULAR o desempenho dos serviços prestados pelo posto. 
   
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso Indeferido. 
Gabarito Mantido. 
Motivo: o candidato não apresentou cálculos satisfatórios para a conclusão do 
problema. 
Apresentação correta do cálculo da questão: 
O problema acima trata de média aritmética ponderada, sendo um tratamento de 
dados, necessita de interpretação. Então: 
Cada estrela representa o peso da nota recebida pelo consumidor, ou seja, 1 
estrela = peso 1; 2 estrelas = peso 2; 3 estrelas = peso 3; 4 estrelas = peso 4; e 5 
estrelas = peso 5, conforme informado no quadro. Logo, calculando a média 
ponderada temos que o resultado é igual a 4,28. 
Segue em anexo a resolução da questão. 



 
 

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1479308 

CARGO Professor de Matemática - Ensino Fundamental 

TIPO RECURSO Gabarito 

PROVA 1 

QUESTÃO 17 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/05/2019 13:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não há dentre as alternativas a correta 

FUNDAMENTAÇÃO Ao resolver o determinante cheguei em uma equação do segundo grau e ao 
substituir o x=90 não havia dentre as alternativas oferecidas a resposta correta. 
Segue anexo da resolução. 

PEDIDO Peço anulação da questão. 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-
1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2153/
1479308/f6a195ce3852724eb269f9e9727ace4c.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso INDEFERIDO. 
Gabarito Mantido. 
Motivo: o candidato efetuou o cálculo errado na multiplicação de 100 x 40, sendo 
o correto 4.000, e não 400 como consta no cálculo apresentado. 
Segue em anexo a resolução correta da questão. 

 
 



 

 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Prefeitura do Município de Restinga, em 31 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

Vanessa Cristina Delpilaro 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

 

 

 

 

 

Amarildo Tomaz do Nascimento 

Prefeito Municipal. 


