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Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729737 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 13:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Prezada Banca Examinadora, 
 
Apesar de saber que a alegria é indispensável para nós, preferimos ficar  no alheio,  no 
acreditar que coisas  ruins que acontecem não podem ser mudadas, não valorizamos o que 
temos  em detrimento de situações ruins presente no dia a dia. Não são todos que tem 
consciência de suas fraquezas, que tentam supera-la. Com tantas situações, tribulações, 
tem-se muito a descrença. O preferir ficar quieto. E no texto a autora escreve que pensou 
que uma das coisas que andam raras é a alegria e também no 3º paragrafo, quando 
exclama que a palavra Alegria está com cheiro de mofo. Daí, dar -se a entender que a 
aceitação do ruim é uma luta contra a alegria . Por interpretar desta forma, sugiro uma 
revisão da questão, com a possibilidade do gabrito ser a letra D, ou então, se não entendida 
desta forma pugna pela anulação da referida questão. 
Desde já agradeço, 
Atenciosamente, 
Tânia Maria Ribeiro. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
A afirmação “mesmo sabendo que a aletria é indispensável para nós, acabamos lutando 
contra ela” não é verdadeira, pois em nenhum momento se diz que “lutamos” contra a alegria, 
A alegria, segundo a autora, é uma espécie de remédio contra experiências e acontecimentos 
ruins de nossas vidas. Logo, não há justificativa para que a afirmação seja verdadeira. 
Apenas as afirmações II e III estão corretas de acordo com o texto. 
 
Pelo exposto, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709539 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 15:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No texto há a seguinte passagem no penúltimo parágrafo: "Lya, em certos momentos o que 
nos salva nem é o amor, é o humor." Entende-se então que o amor não é o mais importante, 
já que não nos salva em todos momentos como o humor. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1709539/53cbcb9f29594663e003b8b871d37f58.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
De acordo com o texto, a afirmação III não está correta, pois a autora cita como argumento de 
autoridade a fala de um escritor e reproduz o que lhe foi dito “Lya, em certos momentos o que 
nos salva nem é o amor, é o humor”.  
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1713538 

CARGO Fiscal Ambiental 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 09:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ao longo do texto a autora deixa claro que existem inúmeros fatos que justificam a tristeza 
em nossas vidas, porém, contesta citando exemplos de motivos que poderiam nos deixar 
mais alegres e enfatiza que a alegria é fundamental. Diante disso, é possível interpretar o 
item I, da questão de número 01 como correto, visto que, pode-se depreender do texto que 
quando deixamos os motivos para nos entristecer prevalecer sobre o que nos alegram, 
estamos lutando contra a alegria, mesmo sabendo que ela é indispensável.  Portanto, 
solicito alteração do gabarito para opção D.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O fato de poderem perceber a beleza nas coisas simples é um dos motivos que justifica o 
sentimento de alegria que a autora e seus amigos podiam experimentar. A afirmação “mesmo 
sabendo que a aletria é indispensável para nós, acabamos lutando contra ela” não é 
verdadeira, pois em nenhum momento se diz que “lutamos” contra a alegria.A autora nos fala 
da alegria e da esperança na vidade pessoas maduras.As afirmações constantes na questão 
não devem ser extrapoladas para a subjetividade, devemos nos ater ao que diz o texto.  
 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715973 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 22:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Mudança de gabarito. 
 
No gabarito preliminar consta como alternativa correta a opção “c” II e IV, porém as ideias da 
alternativa I está explícita no texto.  
Na alternativa I fala que "mesmo sabendo que a alegria é indispensável para nós, acabamos 
lutando contra ela" esta ideia está totalmente explícita no texto no 1ºparágrafo: "Meu Deus, 
como andamos chatos, dei-me conta outro dia. Não paramos de reclamar. Muitas vezes com 
razão: os impostos, o custo de vida, o desemprego, a violência, a súbita falsidade de alguém 
em quem confiávamos tanto, a velhice complicada dos pais, a pouca autoridade das 
autoridades, a nossa própria indecisão. As rápidas mudanças na sociedade, alguns ainda 
tentando arrastar o cadáver dos valores que precisam ser mudados, outros tentando impor a 
anarquia quando a gente devia era renovar, não bagunçar". 
No 1º parágrafo o trecho: "Meu Deus como andamos chatos" remete a ideia de luta contra a 
alegria pois se sabemos que andar chato nos torna inconvenientes, tristes, porque mesmo 
assim continuamos "andando chatos”? 
Ainda no 1º parágrafo o trecho: "alguns ainda tentando arrastar o cadáver dos valores que 
precisam ser mudados" demonstra que: se os valores precisam ser mudados quem arrasta o 
cadáver dos valores luta contra a alegria. 
No trecho: "outros tentando impor a anarquia quando a gente DEVIA era renovar, não 
bagunçar" deixa totalmente claro que as pessoas deviam não bagunçar era renovar, mesmo 
assim tentam impor anarquia. 
No 2º parágrafo a autora destaca: "pensei que uma das coisas que andam ficando raras é a 
alegria” isso remete a ideia de que se alegria é tão importante por que está ficando rara? 
Obviamente porque lutam contra ela, deixando pontos negativos tomarem conta das vidas  
e esquecendo das pequenas alegrias que estão no texto como no trecho:  "Pois comecei a 
me entusiasmar com a ideia, e provocativamente fui contando nos dedos os motivos que 
deveriam levar a que o grupo se alegrasse: a lareira crepitava na noite fria, uma amizade 
generosa circulava entre nós, três bebês dormiam ali perto, na sala ao lado, ouviam-se 
risadas e, apesar de sermos na pequena roda mais ou menos calejados pelas perdas da 
vida, tínhamos os nossos ganhos em experiência, amores, conhecimento, esperança". 
Em outro trecho a autora fala: "Pensei que uma das coisas que andam ficando raras é a 
alegria, e comentei isso. Alguém arqueou uma sobrancelha: — Alegria? A palavra está até 
com cheiro de mofo...Tanta coisa grave acontecendo, tanta tragédia, e você fala em alegria? 
Observa-se que se a autora começou a falar sobre alegria e o outro rapidamente a 
repreendeu e disse que tanta tragédia estava acontecendo e ela ainda viria falar de alegria, 
mostra claramente uma maneira de lutar contra a alegria pois a pessoa não queria nem ouvir 
a palavra alegria muito menos os pequenos motivos que os fariam se alegrar. 
Por último no  trecho: "A gente se diverte pouco, andamos com pouco bom humor" mostra 
exemplos de atitudes que poderiam ser mudadas, poderiam se divertir mais, estar bem 
humorado mas não, insistem em ter atitudes que não trazem alegria as vidas, ou seja, mais 
um exemplo de luta contra a felicidade.  
Todos os fatos acima demostram que as pessoas precisam da alegria, mas insiste em se 
apegar as dificuldades e não observar os pequenos motivos que trazem felicidade.  
Deste modo ao analisar os fatos citados acima, mostra claramente que a alternativa I 
também está correta, sendo assim o gabarito deve considerar correto “I, II e IV”. 
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PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715973/60c2fac5feadbdde69bfa4cf438dee5f.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O fato de poderem perceber a beleza nas coisas simples é um dos motivos que justifica o 
sentimento de alegria que a autora e seus amigos podiam experimentar. A afirmação “mesmo 
sabendo que a aletria é indispensável para nós, acabamos lutando contra ela” não é 
verdadeira, pois em nenhum momento se diz que “lutamos” contra a alegria.A autora nos fala 
da alegria e da esperança na vidade pessoas maduras.As afirmações constantes na questão 
não devem ser extrapoladas para a subjetividade, devemos nos ater ao que diz o texto.  
 
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1732157 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 15:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito rever a questão 01 de acordo com a colocação das palavras 1° opção esta muito 
parecido com o que esta no texto por isso concordo com a alternativa d.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1711748 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 1 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 17:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A afirmação número III (três) se encontra correta, já que no texto a autora afirma por várias 
vezes que a alegria e o bom humor estão cada vez mais em falta nas nossas vidas e que 
isso não deveria acontecer. No texto a autora ainda menciona a fala de Erico Veríssimo que 
reitera que não é o  amor que salva e que é o humor capaz disso em certos momentos.  
 
Solicito dessa forma a QUESTÃO 01 SEJA ANULADA, uma vez que não há alternativa que 
preencha o solicitado, já que as afirmações corretas são: II, III e IV. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O argumento de autoridade usado pela autora quando cita a fala sábia do renomado escritor 
Érico Veríssimo “Lya, em certos momentos o que nos salva nem é o amor, é o humor”, mostra 
que “em certos momentos” e não sempre o que nos salva não é o amor e sim o humor. 
 
Portanto, não há justificativa para a anulação da questão. 
Gabarito oficial mantido. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1740136 

CARGO Fiscal Ambiental 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 3 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 17:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO As vírgulas do trecho "Érico Veríssimo, velho amigo amado, uma de minhas mais duras 
perdas..." separam respectivamente o vocativo ("Érico Veríssimo") e o aposto ("...velho 
amigo amado..."). Portanto, existem duas alternativas corretas para a questão 3 ("a" e "b"). 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729737 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 16:56 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima Banca Examinadora,  considerando que a aprendizagem é uma evolução 
individual de alta complexidade, resultado da construção pessoal das experiencias daquilo 
que é trabalhado didaticamente. Portanto, discorda-se que a alternativa B seja a correta, 
pois a literatura pedagógica tem vários autores e nem todos concordam com a afirmação 
trazida por tal alternativa. A resposta do gabarito preliminar para esta questão da espaço 
para dupla interpretação, pois não deve generalizar que fatores físicos e mentais podem 
limitar a absorção de conteúdo por pessoas com deficiência. Existem diversos casos em que 
o fator mental encontra-se em perfeitas condições cognitivas. Por essa razões,não é 
possível afirmar tal fato, conforme foi citado na alternativa B , já que a interpretação se 
tornou ambígua. Neste termos, pede deferimento, e que seja considerada como resposta da 
questão 22 a alternativa D. 
Atenciosamente, 
Tânia Maria Ribeiro. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729737 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 17:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima Banca examinadora, o conceito de locução adverbial e adjunto adverbial se 
divergem. Locução adverbial deve ser acompanhada de preposição, como na alternativa A, 
sendo então esta alternativa uma  locução adverbial. Assim, para o comando da questão há 
mais de uma alternativa incorreta. Por essa razão, pede deferimento para que seja anulada 
esta questão, de numero 5. 
Atenciosamente, 
Tânia Maria Ribeiro. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 
“adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância (de tempo, lugar, modo, etc) ou, 
em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. O verbo “olhar” 
é intransitivo na frase em questão e o complemento de um verbo intransitivo é um adjunto 
adverbial (em torno = lugar). Há de se verificar que a locução está modificando um verbo. 
 
Portanto, pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida 
questão. O gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1737501 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima banca examinadora,ao analisar a referida questão em recurso, encontra-se duas 
alternativas que preenchem adequadamente ao comando da questão que pede a alternativa 
incorreta, questão de numero 5;  de acordo com Evanildo Bechara, que foi a gramática 
exigida no presente concurso , o conceito de locução adverbial e adjunto adverbial diverge. 
A primeira deve acompanhada de por preposição ( em torno) como mostra a alternativa A, 
sendo essa alternativa uma locução adverbial e não um adjunto adverbial como esta 
assinalado na alternativa anteriormente citada. Assim sendo, há mais de uma resposta 
incorreta para o comando da questão pois  a alternativa C também está incorreta. Por assim 
ser, pede deferimento para que se pugne pela anulação da referida questão pois há mais de 
uma alternativa que preenche corretamente a resposta. Atenciosamente, candidata Elizia 
Luzia Cortes da Silva. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 
“adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância (de tempo, lugar, modo, etc) ou, 
em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. O verbo “olhar” 
é intransitivo na frase em questão e o complemento de um verbo intransitivo é um adjunto 
adverbial (em torno = lugar). Há de se verificar que a locução está modificando um verbo. 
 
Portanto, pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida 
questão. O gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701133 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 15:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A gramática de Evanildo Bechara, página 289 indicada pela banca para estudo, define que 
locução adverbial é o grupo constituído de preposição mais substantivo que tem valor e o 
emprego de advérbio, o que ocorre na alternativa “A” da questão 05. E não um adjunto 
adverbial.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1710280 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:16 

DESCRIÇÃO FATOS Questão marcada como certa no gabarito  

FUNDAMENTAÇÃO No gabarito a alternativa c da questão cinco é colocada como estando incorreta, porém para 
ser predicado verbo-nominal é preciso um verbo intransitivo, no caso, andar (andamos) e 
predicativo do sujeito, no caso, chatos, o que faz a alternativa estar certa.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O verbo “andar” na frase em questão é um verbo de ligação, indica estado e por esse motivo 
o predicado é nominal (verbo de ligação + predicativo do sujeito). Para ser predicado 
verbo-nominal deve haver verbo significativo + predicativo (do sujeito ou do objeto), o que não 
é o caso. 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739914 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 18:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa c também está correta, porque o termo "...como andamos chatos..." possui dois 
núcleos: um verbo (andamos) que indica ação e um nome (chatos) que indica uma qualidade 
do sujeito. Segundo o dicionário Michaelis on-line, o verbo andar no sentido de ter certo 
comportamento é intransitivo. Desse modo, o termo é um predicado verbo-nominal formado 
por verbo intransitivo  + predicativo do sujeito e não há uma alternativa incorreta na questão. 
Desse modo, peço respeitosamente a anulação da questão. 
Fonte: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=andar 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1739914/efc30f79a69891e8780a600a00af0c69.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O verbo “andar” na frase em questão é um verbo de ligação, indica estado e por esse motivo 
o predicado é nominal (verbo de ligação + predicativo do sujeito). Para ser predicado 
verbo-nominal deve haver verbo significativo + predicativo (do sujeito ou do objeto), o que não 
é o caso. 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1730287 

CARGO Professor de Português 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 5 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 14:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito a revisão da questão número cinco,pois a alternativa "a" de acordo com a gramática 
indicada no edital para estudo - Bechara- diz que locução adverbial é constituída de 
preposição  mais substantivo (claro ou subentendido) dando assim margem para que a 
opção a também esteja incorreta.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA  
RECURSO INDEFERIDO 
 
Segundo Domingos Paschoal Cegalla em sua Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, 
“adjunto adverbial é o termo que exprime uma circunstância (de tempo, lugar, modo, etc) ou, 
em outras palavras, que modifica o sentido de um verbo, adjetivo ou advérbio. O verbo “olhar” 
é intransitivo na frase em questão e o complemento de um verbo intransitivo é um adjunto 
adverbial (em torno = lugar). Há de se verificar que a locução está modificando um verbo. 
 
Portanto, pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida 
questão. O gabarito permanece inalterado. 
 
 
 
Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1717814 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 20:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO o texto ''Preto e branco'' dado na prova não condiz com o texto original, na frase onde se 
fala. 
(texto original) ''Ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia parecer estranha tal 
amizade, e mais ainda incompatível com a ética ianque a ser mantida nas funções que 
passara a exercer. ''(trecho do texto original) 
( texto da prova) ''ocorreu-lhe desde logo que ao americano poderia parecer estranha tal 
amizade, e Mais ainda: incompatível com a ética ianque _____ sara  ______ exercer. 
A Supressão de parte do texto inviabiliza a questão , por tornar absolutamente sem sentido o 
referido enunciado. Provavelmente , houve um erro técnico que retirou o texto sobre o qual 
se cobrava o raciocínio do concursando, anulando a questão , no meu entendimento. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO DEFERIDO 
 
Após análise criteriosa, o recurso procede e a questão será anulada. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705356 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 15:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o gabarito, a alternativa correta para a questão é letra A. Porém, o terceiro intervalo 
para preencher com crase ou sem crase, encontra-se entre dois substantivos, dentes e 
oportunidades. 
 
"Agarrou-se com unhas e dentes a oportunidade, vale dizer, ao americano, para garantir na 
sua nova função uma relativa estabilidade." 
 
Segundo as normas da língua portuguesa, não se acrescenta crase entre dois substantivos, 
o que contraria a alternativa, que segundo o gabarito oficial, está correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA ecurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1738318 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:19 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nessa questão ouve alteração de um trecho do texto original de sabino o que dificultou a 
interpretação do texto. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1738318/2b535b752a9d16bc568400c440618c76.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO DEFERIDO 
 
Após análise criteriosa, o recurso procede e a questão será anulada. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1738318 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nessa questão ouve alteração de um trecho do texto original de sabino o que dificultou a 
interpretação do texto. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1738318/b9b42efd5e6db7f9f2728e270960ad32.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1732157 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 14:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito rever a questão 06 pois no 4° parágrafo a palavra sara está em desacordo com o 
verbo passar do texto original.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente o título do texto estava incompleto,segundo a alternativa correta da crase não 
é a mesma que condiz o texto original.O texto da prova está escrito sara  sendo que o 
original é passara, a palavra do texto está incompleta no caso o erro dificultou a 
interpretação   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/dacfcfe3a8b4a9b72b884c318e4e5ff8.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente o título do texto estava incompleto,segundo a alternativa correta da crase não 
é a mesma que condiz o texto original.O texto da prova está escrito sara  sendo que o 
original é passara, a palavra do texto está incompleta no caso o erro dificultou a 
interpretação   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/8b154d36c4f954ea2b38c8882269da91.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 6 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Primeiramente o título do texto estava incompleto,segundo a alternativa correta da crase não 
é a mesma que condiz o texto original.O texto da prova está escrito sara  sendo que o 
original é passara, a palavra do texto está incompleta no caso o erro dificultou a 
interpretação   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/9a2e941701d568f3a66d02c7b2aa8b30.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702845 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 10 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 15:35 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Gostaria, que se possível, fosse feita uma reavaliação da questão 10, pois ao meu 
entendimento há mais de uma alternativa correta, o que implicaria no anualmento da 
questão.  
A resposta no atual gabarito a resposta correta seria letra C, que está correta porém, 
gostaria de pedir uma avaliação da letra D que acredito estar correta também. O verbo 
perdoar quando se refere a pessoas, funciona como transitivo indireto, o que torna a letra D 
também correta. “Já perdoei AO agressor”  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1702845/19c375fc12c9bb969d6c306166f41222.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO 
 
O verbo “pagar” é transitivo e indireto, com objeto direto para coisa e objeto indireto para 
pessoa. A frase “já perdoei ao agressor” está correta, pois o complemento “ao agressor” é 
objeto indireto.  
A frase da alternativa C “Obedeceu as ordens do pai” está incorreta, pois o verbo “obedecer” 
é transitivo indireto e exige objeto indireto, portanto, deveria ser: “obedeceu ÀS ordens do 
pai”. 
 
Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado, letra D. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1738318 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 11 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão está fora do que e pedido em atualidades, não e um tema recente pois não 
perguntou o atual presidente do banco e sim para saber a questão necessitava de um 
estudo de história pois é coisa que passou a um tempo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o 
concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita 
a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1737501 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima banca examinadora, de acordo com os conhecimentos de geografia mundial, a 
questão em recurso apresenta mais de uma alternativa incorreta como pede a ser 
assinalado pelo comando da questão referida. A alternativa A está claramente incorreta pois 
diz que a costa do Brasil é banhada pelo Oceano Pacífico, e isso e afirmação incorreta, pois 
a costa é banhada pelo oceano Atlântico. Portanto essa alternativa preenche corretamente 
ao comando da questão, no entanto há outra alternativa que também não está correta, se 
trata da alternativa D, pois diz na referida questão que “os continentes são as divisões do 
espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes 
massas de terras que são separadas pelos oceanos” tal afirmação não é pertinente pois nem 
todos os continentes são separados por oceanos, e além dessa afirmação há também a 
afirmação que o homem elaborou essa divisão, e não é assim que versa os textos acerca do 
tema, e sim que ao longo dos milhares de anos os continentes foram se dividindo pela ação 
da natureza  e chegaram à forma como vemos nos mapas atualmente, não coerente afirmar 
que a ação humana fez essa mudança nas massas de terra que deu origem aos continentes. 
Assim sendo há mais de uma resposta que preenche adequadamente ao comando da 
questão 13 que pede para que seja assinalada a alternativa incorreta, pede então 
deferimento para que e pugne pela anulação da referida questão. Atenciosamente, 
candidata Elizia Luzia Cortes da Silva. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1737501 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima banca examinadora, de acordo com os conhecimentos de geografia mundial, a 
questão em recurso apresenta mais de uma alternativa incorreta como pede a ser 
assinalado pelo comando da questão referida. A alternativa A está claramente incorreta pois 
diz que a costa do Brasil é banhada pelo Oceano Pacífico, e isso e afirmação incorreta, pois 
a costa é banhada pelo oceano Atlântico. Portanto essa alternativa preenche corretamente 
ao comando da questão, no entanto há outra alternativa que também não está correta, se 
trata da alternativa D, pois diz na referida questão que “os continentes são as divisões do 
espaço terrestre elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes 
massas de terras que são separadas pelos oceanos” tal afirmação não é pertinente pois nem 
todos os continentes são separados por oceanos, e além dessa afirmação há também a 
afirmação que o homem elaborou essa divisão, e não é assim que versa os textos acerca do 
tema, e sim que ao longo dos milhares de anos os continentes foram se dividindo pela ação 
da natureza  e chegaram à forma como vemos nos mapas atualmente, não coerente afirmar 
que a ação humana fez essa mudança nas massas de terra que deu origem aos continentes. 
Assim sendo há mais de uma resposta que preenche adequadamente ao comando da 
questão 13 que pede para que seja assinalada a alternativa incorreta, pede então 
deferimento para que e pugne pela anulação da referida questão. Atenciosamente, 
candidata Elizia Luzia Cortes da Silva. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Geografia Dinâmica e Contraste, Manual do professor de Hélio 
Garcia, Tito Caravello e Paulo Moraes, os continentes são as divisões do espaço terrestre 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras 
que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis 
principais continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. O candidato não 
soube interpretar a questão, o homem separou os continentes como divisões e demarcações 
de mapas para que os continentes tivessem seus territórios marcados e não o separou pelas 
leis da física e natureza. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701287 

CARGO Fiscal Ambiental 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 15:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO QUESTÃO 13)  
PEDIDO: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
FUNDAMENTAÇÃO: O Gabarito preliminar, traz como alternativa correta a letra A, onde 
temos A afirmação de que ‘o OCEANO PACIFICO CORRESPONDE A 20% DA ÁREA DA 
SUPERFÍCIE TERRESTE’, Sendo esta informação INCORRETA, visto que a estimativa de 
área é de aproximadamente 1/3 a área total do globo.  
Porém na alternativa temos o seguinte texto:  
‘OS CONTINENTES SÃO AS DIVISOES DO ESPAÇO TERRESTRE ELABORADAS PELO 
HOMEM PARA MELHOR COMPREENDE-LO. ‘TRATA-SE DE GRANDES MASSAS DE 
TERRAS QUE SÃO SEPARADAS PELOS OCEANOS.’ 
Analisando o texto, temos que a forma como foi redigido causa dupla interpretação, uma vez 
que a concepção dos continentes na atual conjuntura foi elaborado com o objetivos além da 
‘melhor compreensão’ do espaço territorial ali aglomerado, na abrangencia continental.  
Outro ponto falho da questão é o uso do Termo ‘SEPARADAS PELOS OCOEANOS’, sendo 
uma inconsistencia havia vista que o Continente Europeu e o Continente Asiático não são 
são SEPARADOS POR OCEANOS.  
O TERMO correto a ser empregado seria LIMITADOS POR OCEANOS, como apresentado 
na definição apresnetado abaixo:  
 
‘Como se sabe, continentes são grandes extensões de terras emersas limitadas pelas águas 
dos mares e, oceanos. O que define os continentes é a sua grande extensão de terra 
(grande tamanho) em relação às ilhas, as quais apresentam extensão de terra menor que 
um continente. Nesse sentido, cabe citar que do ponto de vista físico (geológico) Europa e 
Ásia fazem parte de um mesmo bloco continental, denominado Eurásia.  Apesar disso, a 
Eurásia apresenta diferenças relevantes do ponto de vista histórico, econômico, social e 
cultural, fato que contribui para serem considerados dois continentes distintos. Para separar 
a Europa e a Ásia e determinar a fronteira entre os dois continentes, costumam ser usados 
alguns elementos geográficos’  
 
Fonte: Proenem – Regionalização Mundial Critérios e Grupos de países 
 
https://www.proenem.com.br/enem/geografia/regionalizacao-mundial-criterios-e-grupos-de-p
aises/  
Acesso em ; 29/11/2019 
 
Sendo assim, visto a má redação da questão, pede Anulação da mesma, visto que teríamos 
duas alternativas incorretas.  
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701287/781b623ab47ba3b45fd906a38cd61aef.docx 

 

Dados da resposta 
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RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Geografia Dinâmica e Contraste, Manual do professor de Hélio 
Garcia, Tito Caravello e Paulo Moraes, os continentes são as divisões do espaço terrestre 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras 
que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis 
principais continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. O candidato não 
soube interpretar a questão, o homem separou os continentes como divisões e demarcações 
de mapas para que os continentes tivessem seus territórios marcados e não o separou pelas 
leis da física e natureza. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701029 

CARGO Fiscal De Obras E Posturas 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 22:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No gabarito preliminar está dizendo que a letra certa é a "C", mas as modas são diferentes. 
No pesquisador A a moda é 1 e 9, no pesquisador B a moda é 2 e 8. Sendo assim, a 
questão correta é a letra "B". 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO PASSAR A RESPOSTA PARA O 
GABARITO, A ALTERNATIVA CORRETA É A “B”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702776 

CARGO Fiscal De Obras E Posturas 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 09:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A moda matemática para a amostra A é (1 e 9) e para B (2 e 8), portanto as modas não são 
iguais, logo a resposta C não está correta. 
Ambas amostras possuem a mesma média aritmética e mediana.  
O desvio padrão não é igual para ambos os casos.  
A resposta certa é a letra B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702776 

CARGO Fiscal De Obras E Posturas 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 09:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A moda matemática para a amostra A é (1 e 9) e para B (2 e 8), portanto as modas não são 
iguais, logo a resposta C não está correta. 
Ambas amostras possuem a mesma média aritmética e mediana.  
O desvio padrão não é igual para ambos os casos.  
A resposta certa é a letra B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1716466 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:23 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação/correção do gabarito.  A questão 13, a qual pelo gabarito a resposta certa é letra 
C, porém a mesma diz que tem os valores das medidas tem a mesma Moda. O que se 
entende por Moda são os valores que mais se repete, portanto a questão deve averiguada 
pois a Moda das medidas A e B não são as mesmas.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1718332 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 16:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 13 de matemática: 
Primeiro pesquisador obteve seguintes medidas: A: 1,4,1,5,6,99 
Segundo pesquisador obteve seguintes medidas: B: 2,4,2,5,6,88 
 
A Moda (Mo) representa o valor mais frequente de um conjunto de dados, sendo assim, para 
defini-la basta observar a frequência com que os valores aparecem. 
Dessa modo a moda de A poderia ser 1 ou 9, pois ambos se repetem 2 vezes; e a moda de 
B poderia ser 2 e 8, pois ambos se repetem duas vezes.  
Segundo o gabarito preliminar a moda de ambos são iguais (alternativa C) , e como 
mostrado acima não existe essa possibilidade.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO PASSAR A RESPOSTA PARA O 
GABARITO, A ALTERNATIVA CORRETA É A “B”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715973 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 12:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Mudança de Gabarito 
 
Pesquisador A: (1, 4, 1, 5, 6, 9, 9) 
Média: 5 
Mediana: 5 
Moda: Conjunto bimodal (1 e 9) 
Desvio padrão: 3,070598 
 
Pesquisador B: (2, 4, 2, 5, 6, 8, 8) 
Média: 5 
Mediana: 5 
Moda: Conjunto bimodal (2 e 8) 
Desvio padrão: 2,329929 
 
Resposta correta: Alternativa B) “Ambos tem a mesma média, mediana, mas diferem no 
desvio padrão e moda.” (Ambos 
têm a mesma média e mediana, mas diferem no desvio padrão e moda.) 
 
Justificativa: Uma amostra pode ser unimodal (uma moda), bimodal (duas modas), 
multimodal (várias modas) e amodal 
(nenhuma moda). 
Zat, Ancilla Dall’Onder. «Moda Estatística: Relações Conceituais» (PDF). 530 páginas. 
Consultado em 26 de novembro de 
2019. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715973/c618a7e97bc38b5c42324230867105bb.doc 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 
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ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715973 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 12:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Mudança de Gabarito 
 
Pesquisador A: (1, 4, 1, 5, 6, 9, 9) 
Média: 5 
Mediana: 5 
Moda: Conjunto bimodal (1 e 9) 
Desvio padrão: 3,070598 
 
Pesquisador B: (2, 4, 2, 5, 6, 8, 8) 
Média: 5 
Mediana: 5 
Moda: Conjunto bimodal (2 e 8) 
Desvio padrão: 2,329929 
 
Resposta correta: Alternativa B) “Ambos tem a mesma média, mediana, mas diferem no 
desvio padrão e moda.” (Ambos 
têm a mesma média e mediana, mas diferem no desvio padrão e moda.) 
 
Justificativa: Uma amostra pode ser unimodal (uma moda), bimodal (duas modas), 
multimodal (várias modas) e amodal 
(nenhuma moda). 
Zat, Ancilla Dall’Onder. «Moda Estatística: Relações Conceituais» (PDF). 530 páginas. 
Consultado em 26 de novembro de 
2019. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715973/0985f2c795d52844c3073e3093395e0f.doc 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO PASSAR A RESPOSTA PARA O 
GABARITO, A ALTERNATIVA CORRETA É A “B”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729475 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 14:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão número 13 da prova "sobre as distribuições encontradas, podemos afirmar que": 
Média, Mediana são iguais 
Desvios Padrão diferentes 
Modas diferentes (A:1,9) (B:2,8) 
O gabarito divulgado apresenta a letra C como alternativa correta. A alternativa C afirma que 
"AMBOS TEM A MESMA MÉDIA, MEDIANA E MODA, MAS DIFEREM NO DESVIO 
PADRÃO" - está claramente errado, já que a Moda de ambas as combinações não são 
iguais. 
 
Portanto, conclui-se que a alternativa correta é a letra B: "AMBOS TEM A MESMA MÉDIA, 
MEDIANA, MAS DIFEREM NO DESVIO PADRÃO E MODA". 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA ecurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709027 

CARGO Monitor De Transporte Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 15:00 

DESCRIÇÃO FATOS Questão encontra-se com a alternativa errada no gabarito. 

FUNDAMENTAÇÃO Correção do Gabarito. A questão número 13 da prova de Monitor de Transporte Escolar 
encontra-se errada. No problema apresentado, com as medidas dadas em A (1,4,1,5,6,9,9) e 
em B (2,4,2,5,6,8,8), chegamos as seguintes conclusões: 
*Média  em A e B iguais: 5; 
*Mediana em A e B iguais: 5 (uma vez que o número 5 é o termo central das duas medidas); 
*Moda diferentes: por moda, entende-se aquele número que aparece com maior frequência. 
Logo em A(bimodal: 1,9) e em B (bimodal: 2,8). Portanto, a Moda de A e B são números 
diferentes; 
*Desvio padrão diferentes: A (D= √64,2857...) e B (D= √5,4285...) 
 
O Gabarito divulgado pela Asectta traz a letra C como resposta, o que está claramente 
errado, já que os dois casos apresentam MODAS DIFERENTES.  
Sem dúvidas, a partir da análise e cálculos devidos, tem-se como resposta certa a 
alternativa B: Ambos tem a mesma média, mediana, MAS DIFEREM NO DESVIO PADRÃO 
E MODA. 

PEDIDO Solicito correção do gabarito da prova TIPO 1 para o cargo de Monitor de Transporte escolar. 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO PASSAR A RESPOSTA PARA O 
GABARITO, A ALTERNATIVA CORRETA É A “B”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701133 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:36 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão possui erros de dados informativos, visto que o Brasil não é banhando pelo 
Oceano Pacifico e sim pelo Oceano Atlântico, referente a alternativa “A”. Em contra partida a 
alternativa “D” os continentes não foram separados pelo homem, e sim pelo movimento 
constante das placas tectônicas, denominadas pangeia.   
 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/deriva-continental-pangeia-deu-origem-aos-
continentes.htm 
 
Livro A Deriva Dos Continentes - Samuel Murgel Branco 
 
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/oceano-atlantico.htm 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Geografia Dinâmica e Contraste, Manual do professor de Hélio 
Garcia, Tito Caravello e Paulo Moraes, os continentes são as divisões do espaço terrestre 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras 
que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis 
principais continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. O candidato não 
soube interpretar a questão, o homem separou os continentes como divisões e demarcações 
de mapas para que os continentes tivessem seus territórios marcados e não o separou pelas 
leis da física e natureza. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733863 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 10:17 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A   letra D da questão 13 está incorreta pois afirma que as divisões do espaço terrestre são 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. È correto afirmar que essa  divisão foi 
feita pelo homem na elaboração do mapa bliversões. Na verdade essse processo de divisão 
de massas terrestres que separam os oceanos foram ocasionados pela natureza pelo 
processo que chama Deriva Continental. 
 
Deriva continental - Pangeia deu origem aos continentes Imagem: Wikimedia commons 
Adriana Furlan e Ronaldo Decicino (Atualizado em 29/04/2014, às 19h22)... - Veja mais em 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/deriva-continental-pangeia-deu-origem-aos-
continentes.htm?cmpid=copiaecola 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739223 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 11:50 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito anulação da questão  13, pois a questão pede que marque a alternativa incorreta, 
no entanto a letra A  e letra C estão  incorretas. 
A letra C afirma que os continentes são as divisões terrestres elaboradas pelo  homem para 
melhor compreendê-lo.   Na verdade os continentes, hoje separados por oceanos, 
estiveram unidos numa única massa de terra no passado, denominada de Pangeia (do grego 
"Terra Única").. 
Em 1965, o geólogo canadense Tuzo Wilson descreveu, pela primeira vez, a tectônica em 
torno do globo em termos de “placas” rígidas movendo-se sobre o manto e em 1968 foi 
formulada então a Teoria da Tectônica de placas (a palavra tectônica origina-se do grego 
τεκτονικóç, ou seja, relativo à construção), à medida que as placas se deslocaram, a terra 
deste supercontinente começou lentamente a separar-se. Portanto é um fenômeno da 
natureza  e jamais elaboradas pelo homem. 
 
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/camadasterra/tectonicaplacas.ph
p 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deriva_continental 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1738318 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 13 que estava pedindo para marcar uma questão errada tinha duas opções, letra 
a: o Brasil não e banhado pelo oceano pacífico e sim pelo oceano atlântico 
 
Letra d: o continente não foi separado por homens e sim pelo movimento das placas 
tectônicas, simplesmente foram nomeados.  Essa movimentação das placas tectônicas se 
dá o nome de pageia 
 
Portanto a questão 13 tem duas alternativas errada 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Geografia Dinâmica e Contraste, Manual do professor de Hélio 
Garcia, Tito Caravello e Paulo Moraes, os continentes são as divisões do espaço terrestre 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras 
que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis 
principais continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. O candidato não 
soube interpretar a questão, o homem separou os continentes como divisões e demarcações 
de mapas para que os continentes tivessem seus territórios marcados e não o separou pelas 
leis da física e natureza. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O movimento dos continentes é devido das placas tectônicas!! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/317859eea260714020eb9e9ce1847475.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Geografia Dinâmica e Contraste, Manual do professor de Hélio 
Garcia, Tito Caravello e Paulo Moraes, os continentes são as divisões do espaço terrestre 
elaboradas pelo homem para melhor compreendê-lo. Trata-se de grandes massas de terras 
que são separadas pelos oceanos. Assim, de acordo com a divisão atual, existem seis 
principais continentes: América, Europa, África, Ásia, Oceania e a Antártida. O candidato não 
soube interpretar a questão, o homem separou os continentes como divisões e demarcações 
de mapas para que os continentes tivessem seus territórios marcados e não o separou pelas 
leis da física e natureza. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O movimento dos continentes é devido das placas tectônicas!! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/314e9f233c535ca8812bb37c8c517216.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 13 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 10:28 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O movimento dos continentes é devido das placas tectônicas!! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/ca8381a94d210a0e60711b6f35654c29.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715973 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 14 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 12:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação. 
 
A expressão do raio da pizza infere que a mesmo tem raio igual a 1 dividido por raiz 
quadrada de um espaço em branco 
multiplicada por um símbolo de um quadrado em que a aresta inferior foi removida. Ou seja, 
houve um erro de digitação ou 
formatação, visto que isso não configura uma expressão matemática. 
Assim, trata-se de um erro invencível. 
 
Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa[1] , o vocábulo invencível significa: 
“Adj.2g. 1 Que não se pode 
vencer. 2 Que não se pode refrear; irresistível”. Ainda, para grosseiro traz a seguinte 
significação: “Adj.Sm. 1 – Que (m) é 
indelicado, rude. Adj.2 Malfeito 3 indecente.”. Por fim, erro significa: “/ê/ Sm. 1Engano 2 
Incorreção 3 Falha 4 Pecado – 
Errôneo Adj.”. 
Portanto, um erro invencível ou grosseiro trata-se de um engano, uma incorreção ou falha 
que não se pode vencer ou 
corrigir, porém não uma falha qualquer, mas uma falha rude, que foge aos limites da 
decência, que ultrapassa aquilo que é 
tido como comum ao ser humano. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715973/6251a4e8fae521935a0da3c282b4ecac.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: 1/√ π, este símbolo dentro da raiz é um “pi”. O “pi” em editores de texto pode 
ter mais de uma imagem e esta é uma delas. Este espaço é de formatação de equações 
matemáticas e ocorre quando se adiciona símbolos em documentos de texto. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701945 

CARGO Motorista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 07:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Olá, meu nome é Eugênio Gontijo Meira CPF 094424146-82. Peço através deste email a 
solicitação de anulação da questão n°15,prova de matemática. pois se trata de uma função 
do 1° grau, onde o preço do vinho é em função do tempo, e este não foi fornecido na 
questão. Portanto a questão está mal formulada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701945/d1c2acfc2d039b6350ebee4ce84de44d.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1730696 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 23:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO boa noite segue em anexo as 3 questões ! muito obrigado.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1730696/04e4c85833aa5eda8682c7b75a2fca0e.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729620 

CARGO Servente de Creche 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:12 

DESCRIÇÃO FATOS Falta de dados na questão 

FUNDAMENTAÇÃO Falta de dados para resolução da questão onde t é dado pelo  tempo. Quanto tempo ia 
ficar? 

PEDIDO Essa questão tem que ser anulada 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1729620/91f1d88430621e373ace373ae5c2d5ed.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA POR PARTE DO ELABORADOR. 
PORTANTO, FICA ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1724768 

CARGO Servente Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 15 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO No gabarito a alternativa "C" da questão 15 de matemática é colocada como opção correta, 
porém ao decorrer da própria questão já apresenta erros, os quais torna-se todas as 
alternativas verdadeiras. Não foi explícito na questão a quantidade meses que o candidato 
poderia e iria usar na questão. Por exemplo, se usasse o tempo com 0 meses, a alternativa 
correta seria a "A" (100+5 x 0: 100). Se fizesse a resolução com apenas uma variável por 
exemplo, isolando o "t" encontraria 20 como resultado, (100+5 x 20: 125), assim daria a 
alternativa "D". E assim por diante, por isso peço recurso para essa questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA POR PARTE DO ELABORADOR. 
PORTANTO, FICA ANULADA A QUESTÃO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1718332 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão de ATUALIDADES/informatica/ legislação 
Questão 16, que se encaixa em atualidades, só não se encaixou na nossa atualidade, pois 
se refere ao ano de 1964, 1974 a 1979, 1958 e nós estamos em 2019. 
E segundo o edital postado pela empresa seria cobrado assuntos ligados a atualidade nas 
áreas e não "decoreba" de história de antigamente.  
ATUALIDADE / INFORMÁTICA / LESGILAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
A questão se refere a história e está dentro do conteúdo pedido. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1718332 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:00 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão de ATUALIDADES/informatica/ legislação 
Questão 16, que se encaixa em atualidades, só não se encaixou na nossa atualidade, pois 
se refere ao ano de 1964, 1974 a 1979, 1958 e nós estamos em 2019. 
E segundo o edital postado pela empresa seria cobrado assuntos ligados a atualidade nas 
áreas e não "decoreba" de história de antigamente.  
ATUALIDADE / INFORMÁTICA / LESGILAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1711959 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 17:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Questão 16 
 
Essa questão discorre sobre história 
 
No edital as disciplinas estão separadas por parágrafo como segue abaixo: 
• PORTUGUÊS: conteúdo programático... 
• RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO: conteúdo programático... 
• ATUALIDADE / INFORMÁTICA / LESGILAÇÃO: História, Geografia. 
Conteúdo programático apenas de atualidade, informática e legislação (ficando História e 
Geografia sem conteúdo) 
• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS: conteúdo 
programático... 
 
Como pôde ser visto, o terceiro parágrafo “aparentemente” estabelece três disciplinas 
distintas (destacadas em maiúsculo) cada uma expondo seus conteúdos programáticos, e 
em seguida menciona História e Geografia sem nenhuma indicação de conteúdo. Não se 
sabe se História e Geografia são outras disciplinas, caso sejam, onde está o conteúdo 
programático delas? No edital do concurso não há conteúdo programático específico para 
questões de história. Dessa forma é extremamente injusto lançarem uma questão cujo 
conteúdo não foi especificado no edital. Quando se fala em história, há várias formas de 
entendimento, como história do Brasil, História Geral, Contemporânea e outras. Pede-se 
anulação dessa questão pela “incoerência” da falta de conteúdo programático dessa questão 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO  NÃO DEMOSTROU ERRO NA QUESTÃO E CONTA NO 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO HISTÓRIA E GEOGRAFIA. A QUESTÃO CITADA PELA 
CANDIDATA É DE HISTÓRIA.PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733814 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 16:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 do caderno de provas, que pedia sobre atualidades(História é Geografia) a 
redação referente a questão foi tema da História na Atualidade. Sendo que no edital diz 
Atualidades é não  conhecimentos gerais. Não tendo uma referência à atualidades. Não 
podendo a banca exigir do candidato na prova matéria que não faz parte do edital. Por tanto 
roqueiro a anulação da questão 16, por ser justo  e de direito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 
ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733814 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 16:12 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 do caderno de provas, que pedia sobre atualidades(História é Geografia) a 
redação referente a questão foi tema da História na Atualidade. Sendo que no edital diz 
Atualidades é não  conhecimentos gerais. Não tendo uma referência à atualidades. Não 
podendo a banca exigir do candidato na prova matéria que não faz parte do edital. Por tanto 
roqueiro a anulação da questão 16, por ser justo  e de direito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 
ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1734818 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Senhores examinadores, venho através deste pedir a solicitação de recurso da questão 16, 
disciplina: Atualidade/Informática/Legislação (Médio Técnico) prova nº 09 do cargo de 
Monitor de Educação Infantil. Na qual fala sobre História do Brasil nos anos 60. Não 
abrangendo o conteúdo especificado sobre assuntos ligados á atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnologia, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e Social do Brasil e do Mundo. Sendo que esta questão está 
fora dos tópicos citados acima. Na questão não foi especificado sobre qual disciplina foi 
elaborada, se História ou Geografia, pedindo somente para marcar a alternativa incorreta. A 
qual está totalmente fora da atualidade. Peço que à analise carinhosamente. Desde já 
agradeço. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
Atenciosamente, Elaine.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1713731 

CARGO Secretária Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 14:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 do caderno de provas, que versava sobre atualidades (História e Geografia) a 
redação referente a questão foi tema de História no passado e não da História na atualidade. 
Sendo que no Edital diz Atualidades e não conhecimentos gerais. Não tendo uma referência 
a matéria atualidades. Não podendo a banca exigir do candidato na prova matéria que não 
faz parte do edital. Sendo assim requeiro a anulação da questão 16, por ser justo e de 
direito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 
ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1724768 

CARGO Servente Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 15:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 da prova, que abordava sobre  atualidades, a questão dissertou um assunto 
de História que ocorreu no passado, deixando assim, de ser uma questão com temas atuais. 
Sendo que no Edital diz atualidades e não conhecimentos gerais, não tendo uma referência 
a matéria atualidades. Sendo assim, peço recurso para a questão 16.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 
ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1724768 

CARGO Servente Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 16 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 15:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 16 da prova, que abordava sobre  atualidades, a questão dissertou um assunto 
de História que ocorreu no passado, deixando assim, de ser uma questão com temas atuais. 
Sendo que no Edital diz atualidades e não conhecimentos gerais, não tendo uma referência 
a matéria atualidades. Sendo assim, peço recurso para a questão 16.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 
ATUALIDADES / INFORMÁTICA / LEGISLAÇÃO: História, Geografia. Assuntos ligados à 
atualidade nas áreas: 
Econômica, Científica, Informática, Tecnológica, Política, Cultural, Saúde, Meio Ambiente, 
Esportiva, Artística, Literária e 
Social do Brasil e do Mundo. Testes de raciocínio lógico (comum e quantitativo). Noções de 
básicas de informática, Word 
2010, Windows 2010 e internet. Lei Orgânica do Município de Cruzeiro da Fortaleza - MG. 
Estatuto de Servidor do Município 
de Cruzeiro da Fortaleza 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701287 

CARGO Fiscal Ambiental 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 15:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO ANULAÇÃO/TROCA DE GABARITO 
 
QUESTÃO 21)  
FUNDAMENTAÇÃO: O Gabarito preliminar, traz como alternativa correta a LEtra B.  
ANALISANDO A QUESTÃOS TEMOS:  
PRIMEIRAMENTE: ERRO DE DIGITAÇÃO NO ART QUE SE REFERE, tendo que no 
cabeçalho da questão é citado o ART 255, sendo que o capitulo constitucional que trata de 
meio ambiente é o ARTIGO 225.  
 
ANALISANDO O ARTIGO 225 DA CF 88, TEMOS:  
 
ART 225:  
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas; (ALTERNATIVA A) 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético (ALTERNATIVA B) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias 
que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (ALTERNATIVA C) 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
pública para a preservação do meio ambiente; (ALTERNATIVA D) 
 
Baseado no fato de que todas as alternativas estão com a escrita NA ÍNTEGRA do texto 
constitucional e que todas estão corretas, a única alternativa que poderia ser cabível como 
resposta certa é a de que ‘TODAS AS AFIRMATIVAS ESTÃO CORRETAS’ trazendo como 
gabarito correto a Alternativa D.  
Sendo assim, peço deferimento para a troca de Alternativa correta para a ALTERNATIVA D, 
ou Anulação da questão.  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701287/ce9923543fcefe3ff0c199ec411fb43d.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
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estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1710689 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 12:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Todas as alternativas estão corretas, pois a poesia é um gênero textual literário , é uma 
forma de expressão estética da língua, na qual usa-se a conotação para enfatizar a emoção 
do eu lírico ou para passar mensagens . Esse gênero textual é escrito em estrofes e versos 
ao contrário das demais que são escritas em prosa.Considerando as funções da linguagem 
nais quais estão a referencial ( reportagem , notícia etc... ) a conotativa que está a 
propaganda , a poética (poesia),conclui-se que a poesia é um gênero textual. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. Conforme expressa o dicionário Aurélio a poesia se 
define como a arte de criar imagens, sugerir emoções através de uma linguagem que se 
combina com ritmos, sons e significados [...]. 
Dessa forma, a poesia é compreendida como uma definição ampla que engloba uma gama 
diversificada de manifestações artísticas e métodos de expressão. Enquanto o poema é 
referido como um gênero textual que se organiza em versos e estrofes apresentando uma 
estrutura/esqueleto que permite considera-lo gênero textual. 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733863 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 13:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Apesar de abordar os PCNs, de conhecimento geral, a questão estava muito voltada para a 
Língua Portuguesa. Professores que não são da área de línguas, não conseguiriam, entre 
essas alternativas que foram citadas saber quais fazem parte de um gênero textual e quais 
não. Para professores de outras áreas/disciplinas todas as alternativas são "gêneros 
textuais", eles não tem conhecimentos dos que pormenores classificam os gêneros textuais.      

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1735211 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 12:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 21 do caderno de provas, que versava sobre conhecimentos específicos de 
educação, traz um tema referente aos PCN’s e a importância do conhecimento do mesmo 
para uma boa atuação do professor; porém o que foi perguntado não tem relação direta com 
conhecimentos específicos, visto que o objetivo da pergunta era classificar os itens de 
resposta como sendo ou não um gênero textual. Essa classificação do gênero dentro da 
tipologia textual está diretamente ligada à disciplina de Língua Portuguesa. Não tendo a 
pergunta relação direta com conhecimentos específicos de educação e sim única e 
exclusivamente com Língua Portuguesa. Sendo assim requeiro que a anulação da questão 
21, por ser justo e de direito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1735211/cf657b0f97f012e2f235ecaceb46f755.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1736468 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 13:25 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão tem uma abordagem muito específica .Professores que não são da área de 
línguas se confundiriam facilmente com a opção D da questão 21.Poucos seriam capazes 
capazes de fazer a separação poema (gênero textual) e poesia( presença do eu lírico). 
Portanto ela seria especifica da Língua Portuguesa análise de gênero textual, e não 
específico do Educador Infantil. 
 
FONTE: 
A QUESTÃO DO SUPORTE DOS GÊNEROS TEXTUAIS, MARCUSCHI ,LUIZ ANTÔNIO - 
UFPE/CNPp-2003 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A questão se encontrada embasada dentro do conteúdo 
programático previsto para o concurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739223 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO É necessário rever a questão 21, pois solicita que marque a  alternativa que não expressa o 
ensino de um gênero textual, no entanto todas as alternativas citadas se referem a gênero 
textual, sendo assim a poesia não pode ser marcada, pois conforme várias citações de 
educadores e livros didáticos a poesia se refere sim a um gênero textual: 
Gênero poesia 
1. Crateús/CE GÊNERO TEXTUAL: POESIA Disciplina: Português Educador: Edson Alves 
2. DEFINIÇÕES... POESIA origina-se da palavra grega poieses, que significa “ação de fazer 
algo”. A palavra POEMA origina-se da palavra grega poiema, significa “o que faz”. A poesia 
é um gênero textual norteado por características específicas, cuja finalidade discursiva se 
pauta pelo provocar de sentimentos e emoções. O poema, por sua vez, é a concretização da 
poesia feita pelo poeta que a manifesta por meio de palavras de efeitos sugestivos e 
simbólicos, sonoridade, musicalidade, ritmo, versos e estrofes. 
https://pt.slideshare.net/edsoncrat/gnero-poesia 
 
" para muitos a poesia não é apenas um gênero textual, ela não está apenas relacionada à 
palavra escrita, ela também pode ser identificada na arte, em quadros, grandes obras, cenas 
de filmes e até mesmo nas ruas. “É a arte de poetizar que nos permite exprimir aquilo que 
está em nós”. 
https://www.resumoescolar.com.br/literatura/poema-e-poesia-definicao-e-conceito 
 
"O que é um gênero textual 
 
Do bilhete à poesia, a estabilidade de cada gênero textual se manifesta por suas 
características comuns". Crédito: Helder Tavares 
 
 
Como nos ensina Bakhtin, gêneros textuais definem-se principalmente por sua função social.  
 
https://novaescola.org.br/conteudo/194/o-que-e-um-genero-textual 
Livro didático 01 Ensino Médio - William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO.Conforme expressa o dicionário Aurélio a poesia se define como a 
arte de criar imagens, sugerir emoções através de uma linguagem que se combina com 
ritmos, sons e significados [...]. 
Dessa forma, a poesia é compreendida como uma definição ampla que engloba uma gama 
diversificada de manifestações artísticas e métodos de expressão. Enquanto o poema é 
referido como um gênero textual que se organiza em versos e estrofes apresentando uma 
estrutura/esqueleto que permite considera-lo gênero textual. 
 

QUEM RESPONDEU  
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CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739468 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 09:52 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Essa questão, assim como a questão 22 não correspondem adequadamente ao específico 
para a educação infantil, elas com certeza se enquadram no específico para professor de 
português, me senti prejudicada, pois o específico tem maior peso, peço a anulação das 
questões 21 e 22, não tem nada referente a essa temática nas disciplinas da língua 
portuguesa que cursei em Pedagogia. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1711748 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 21, a alternativa III (três) não é correta, uma vez que não especifica quais 
nutrientes específicos são requeridos em maior demanda na lactação do que na gestação. 
Um exemplo claro que podemos citar é em relação a demanda de ferro e folato nas duas 
fases, onde o requerimento na gestação é maior do que na lactação (nutriz).  
Solicito dessa forma que o Gabarito seja alterado para a Letra A, já que não podemos 
afirmar que todas as alternativas estão corretas, uma vez que a alternativa III está errada, já 
que não especifica quais nutrientes. 
Como anexo podemos observar as imagens feitas das recomendações específicas para 
cada fase, comprovando que nem sempre a demanda da lactação é maior do que da 
gestação.  
 
A fonte consultada é VITOLO, MÁRCIA REGINA. Nutrição - da gestação ao envelhecimento. 
ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2015. Páginas consultadas: 442 e 444. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1711748/41b00a0cbf40c549b5f9b1f5bfd1f567.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA INDEFERIDO: A Lactação é o período com maior necessidade de nutrientes 
dentro do ciclo reprodutivo, maior inclusive que a demanda requerida para a gestação. Para a 
produção de leite materno nos quatro primeiros meses após o parto, exige-se uma quantidade 
de energia aproximadamente equivalente ao custo energético total da gravidez. As 
recomendações de nutrientes para o período de lactação baseiam-se nos conhecimentos 
sobre a quantidade de leite produzida, o conteúdo energético e nutricional do leite e as 
quantidades de energias e reservas nutricionais maternas.  
A questão foi referente a demanda de nutrientes de forma geral, não foi especificado a 
demanda de apenas um nutriente.  
 
Referência: “Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia.”  Editora Roca LTDA. 2ª 
Edição. Volume 1 – páginas 324 a 329.   
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 14:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nesta questão à  2 alternativas erradas, além da letra que mencionou no gabarito a letra II 
está errada também! Pq as concentrações de gordura são maiores e vcs estão afirmando 
que o leite final apresenta 4 à 5 vezes mais gordura que o leite que inicia! Então este 4 e 5 
vezes ficou com expressão que é sempre ficou errada! Pode ser  menos de 4 ou mais ! A 
expressão ficou como fosse sempre é não é ! Poderia falar que varia  de 3 á 5 ou mais Veja 
no livro Nutrição da gestacao ao envelhecimento  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/34d6bf2e07e9da1484101d85e4b58e16.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: As concentrações de gordura se modificam tanto quantitativamente como 
qualitativamente em relação a dieta materna, bem como ao longo  da mamada, de tal forma 
que o leite final apresenta quatro a cinco vezes mais gordura que o leite do inicio da mamada, 
importante para a saciedade do bebê.  
 
Referência: “Tratado de Alimentação, Nutrição e Dietoterapia.”  Editora Roca LTDA. 2ª 
Edição. Volume 1 – página 324. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714860 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 14:27 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Nesta questão à  2 alternativas erradas, além da letra que mencionou no gabarito a letra II 
está errada também! Pq as concentrações de gordura são maiores e vcs estão afirmando 
que o leite final apresenta 4 à 5 vezes mais gordura que o leite que inicia! Então este 4 e 5 
vezes ficou com expressão que é sempre ficou errada! Pode ser  menos de 4 ou mais ! A 
expressão ficou como fosse sempre é não é ! Poderia falar que varia  de 3 á 5 ou mais Veja 
no livro Nutrição da gestacao ao envelhecimento  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1714860/89329da4f87b814d114c15b066f52fc2.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1721024 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 21:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 22 o gabarito preliminar trouxe a alternativa B como correta mas a mesma esta 
errada pois fatores mentais limitam a aprendizagem dos estudantes com dificuldade de 
locomoção. já fatores físicos não  limitam a aprendizagem dos estudantes com dificuldade 
de locomoção. Por exemplo  uma criança pode não andar de 
forma alguma; outra que anda, mas com alguma dificuldade; uma que precisa de cadeira de 
rodas para se locomover e a outra que usa bengala ou muletas mas estas dificuldades de 
locomoção não influenciam na sua capacidade mental podendo a aprendizagem sim ocorrer 
de forma eficaz em um aluno com  dificuldade de locomoção. como a alternativa B trouxe 
que tanto fatores físicos como mentais limitam a aprendizagem dos estudantes que possuem 
dificuldade de locomoção a alternativa esta incorreta sendo o gabarito certo da questão a 
letra D pois todas as alternativas de respostas estão incorretas.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO NÃO FEZ O RECURSO CONFORME PEDE O EDITAL NO 
ITEM ABAIXO: 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729737 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 17:06 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO ilustríssima Banca examinadora. Informo que enviei recurso da questão 22, mas marquei 
questão 5. Informo que a certa é da questão 22. Vou enviar novamente. 
 
Considerando que a aprendizagem é uma evolução individual de alta complexidade, 
resultado da construção pessoal das experiencias daquilo que é trabalhado didaticamente. 
Portanto discorda-se que  a alternativa B seja a correta, pois a literatura pedagógica tem 
vários autores e nem todos concordam com a afirmação trazida por tal alternativa. A reposta 
preliminar para a questão esta questão dá espaço para dupla interpretação, pois não se 
deve generalizar que fatores físicos e mentais podem limitar a absorção de conteúdo por 
pessoas com deficiência. Existem diversos casos em que o fator físico não impede a 
aprendizagem, pois o fator mental encontra-se em perfeitas condições cognitivas. Por essas 
razões, não é possível afirmar tal fato, conforme foi citadona alternativa B,já que a 
interpretação se tornou ambígua. Nestes termos pede deferimento e que seja considerada 
como resposta da questão 22 a alternativa da letra D.  
Atenciosamente, 
Tânia Maria Ribeiro 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1734569 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 23:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o Wikipédia, o meio ambiente (do latim ambiens, entis, de ambire, no sentido de 
andar ao redor, cercar, rodear) refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos 
que cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido 
também como o conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as 
suas formas, os ecossistemas que existem na Terra. 
Vale ressaltar ainda que de acordo com a pesquisa publicada no Journal of the American 
Medical Association (Jama) fatores ambientais são tão importantes quanto os genéticos para 
determinar o risco de uma pessoa ter autismo. De acordo com o estudo, a maior análise 
genética já realizada em torno do autismo a hereditariedade explica apenas 50% da 
probabilidade de uma pessoa desenvolver o transtorno, um peso menor do que estimativas 
anteriores haviam sugerido, de 80% a 90%. A outra metade do risco é, portanto, influenciada 
por fatores ambientais. Autores afirmam que eles podem incluir, por exemplo, o nível 
socioeconômico da família, complicações no parto e uso de drogas pela mãe antes ou 
durante a gravidez. 
Portanto a questão nº22 há duas opções de respostas corretas a letra (A) e (B). 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1734569/5c217e9d7bb78b001b972c36848f3f3d.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A alternativa A está incorreta pois ela menciona os 
fatores sociais e ambientais, enquanto a definição expressa se refere a 
SOCIAL/ECONÔMICO. Para maiores esclarecimentos segue o link: 
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/14/fatores-que-facilitam-e-dificultam-a-apren
dizagem 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1737501 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 14:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Excelentíssima banca examinadora, tendo em vista que a aprendizagem e um fenômeno 
individual, extremamente complexo e que é resultado da construção pessoal da experiências 
do indivíduo no que se refere a aprendizagem escolar; discorda-se portanto que a alternativa 
B da referida questão esteja correta como divulgado no gabarito preliminar. A literatura  
teórica e pedagógica educacional é vasta, e, nem todos os autores concordam que a 
afirmação esteja correta, dando assim a resposta da questão em debate como dupla 
interpretação para aquele que analisa as alternativas de resposta. A referida alternativa 
sugere duplicidade de interpretação pelo leitor pois, não é possível generalizar que fatores 
físicos e mentais limitam a aprendizagem de pessoas com problemas de locomoção; a 
palavra limite também remete a ideia de que não se pode aprender quando o individuo 
chega ao limite. Há casos em que apenas o fator físico dificulta a aprendizagem e não o 
mental, pois este último está em perfeitas condições cognitivas. Devido a essa relação não é 
possível afirmar tal fato como correto; sendo ambígua a interpretação da alternativa B. nos 
termos acima expostos pede deferimento que seja adequada a resposta do gabarito  para a 
"alternativa D -  nenhuma das alternativas  acima está correta". caso assim não se entenda 
, pugna se pela anulação da referida questão  ( questão 22).  
atenciosamente, a candidata Elizia Luzia Côrtes da Silva. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. Os aspectos físicos e mentais atuam como barreiras limitantes da 
aprendizagem, pois, um discente que possui dificuldade para locomoção possui mais objeção 
que estudantes que não apresentam tais empecilhos. Isso ocorre principalmente quando um 
estabelecimento educacional que não apresenta condições de acessibilidade (rampas, 
banheiros adaptados, carteiras acessíveis entre outros). E quando os fatores se apresentam a 
nível da mente a situação se torna um pouco mais obscura, pois, é visível a falta de preparo 
das escolas para receber essas crianças em salas regulares, principalmente devido à falta de 
preparo por parte dos profissionais da educação.  
Para maiores esclarecimentos: 
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/18/14/fatores-que-facilitam-e-dificultam-a-apren
dizagem 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739468 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 12:09 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Como as questões do específico tem maior pontuação, me senti prejudicada com essa 
questão, pois acredito que corresponde mais especificamente ao específico para professor 
de Português, nas disciplinas sobre a língua portuguesa que cursei em Pedagogia, não 
havia este conteúdo, podem conferir no livro: Metodologia da Língua Portuguesa da 
Unicesumar, autores: ME. Cristiane Gonçalves de Aguiar Bonnici, ME .Fabiane Carniel, ME. 
Márcia Maria Previato de Souza e também na disciplina de Língua Portuguesa: Leitura, 
Produção de Texto e Literatura Infantil _ autores: DRA. Ivone Pingoello e ME. João Carlos 
Dias Furtado. Peço a anulação da questão 22. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1721024 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:49 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 23 a um erro de português no item III. 
No texto a palavra planjo como veio descrita impossibilita a interpretação correta da 
afirmação sendo assim a questão pelo erro de português deve ser anulada.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO NÃO FEZ O RECURSO CONFORME PEDE O EDITAL NO 
ITEM ABAIXO: 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715649 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 13:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Instituto Latino-Americano de Sepse 
Sepse: um problema de saúde pública / Instituto Latino-Americano de Sepse. 
Brasília: CFM, 2015. 90 p. 
ISBN 978-85-87077-40-0 
1- Sepse -prevenção e controle. 2- Síndrome Séptica. I.Título.CDD 616.944 
 
NO QUE REFERE A QUESTÃO,  A LETRA (A)  NÃO SURGE COM TAIS SINAIS E 
SINTOMAS . PODENDO ENTÃO SER CONSIDERADA COMO RESPOSTA.  É 
OBSERVADO TAIS SINAIS/SINTOMAS EM QUADROS DA DOENÇA DE KAWASAKI, POR 
EXEMPLO.  
 
 
 
ATENCIOSAMENTE,  
 
 
 
 
RONY  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715649/9f57215220a23523bda2e466f3bce552.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: De acordo com Enfermagem Médico Cirúrgica, Ray A. Hargrove- Huttel, 
Guanabara Koogan, o choque séptico pode ter como sinais descamação, especialmente 
palmar e plantar. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1735584 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 14:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão induz ao erro. Solicito alteração do gabarito para a alternativa B) "Estes dados são 
insuficientes para obter o valor do Módulo de Elasticidade (E)". 
Os dados não são suficientes para se calcular o módulo de elasticidade por algumas razões:  
 
Primeiramente, não foi informado que o material tem comportamento elástico ou de qual 
material se trata.  
 
Segundo, para calcular o Módulo de Elasticidade, É NECESSÁRIO QUE A FAIXA DE 
TENSÕES ESTEJA DENTRO DA FAIXA LINEAR DO DIAGRAMA TENSÃO X 
DEFORMAÇÃO. Foi informado que o material foi submetido a tensões de 25 MPa, 
entretanto não foi informado se esse valor era menor ou igual ao limite de proporcionalidade 
do material ou ao limite de escoamento. Caso 25MPa, para esse material, seja 
significativamente maior que o limite de proporcionalidade, ao utilizar a equação: "Módulo de 
Elasticidade é igual a tensão dividida pela deformação", encontraríamos um valor incorreto 
para o módulo de elasticidade. 
 
Citando o livro "R. C. Hibbeler - Resistência dos Materiais - 7ª edição" na página 63 é dito: 
"[...] é sempre bom lembrar que E só pode ser usado se um material tiver comportamento 
linear elástico. Além disso, se a tensão no material for maior que o limite de 
proporcionalidade, o diagrama tensão-deformação deixa de ser uma linha reta e a equação 
3.5 deixa de ser válida.". A equação 3.5 a que se refere é: σ = E.ε. 
 
Como a questão apresenta a alternativa "Os dados são insuficientes para obter o Módulo de 
Elasticidade (E)", fui induzido a acreditar que a banca considerou que para o cálculo correto 
deveriam ter sido dadas informações a respeito da composição do material ou da tensão de 
limite de proporcionalidade. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDA - ANULADA 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1707065 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 16:26 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO sobre a questão 23 poderia rever pois a alternativa B seria correta também pois a pedagogia 
critico social  é preocupada com a função transformadora da educação em relação a 
sociedade. Propõe compreender o papel da escola na perspectiva da teoria crítico social do 
conteúdo. https://doity.com.br/anais/sepe/trabalho/70312 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A Pedagogia Libertadora é uma tendência que tem como 
idealizador o pensador Paulo Freire, se definindo como uma prática pautada na 
conscientização a fim de prover a transformação da realidade social do sujeito. Contudo, essa 
ideologia perpassa os campos do ensino regular. Enquanto a crítica social dos conteúdos. 
Enquanto a tendência Crítico Social dos Conteúdosvisa compreender o papel da escola numa 
perspectiva crítica em relação à metodologia em que os conteúdos/disciplinas são 
ministrados, porém, também preocupada com a transformação social. CONTUDO, não atada 
ao ensino regular (na maioria das vezes). 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1710689 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 22:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo Aranha (1996 )a Pedagogia Crítico _ social dos conteúdos , também conhecida 
como Pedagogia Histórica _ crítica busca construir uma teoria pedagógica a partir da 
compreensão de nossa realidade histórica e  social , a fim de tornar possível o papel 
mediador da educação no processo de transformação social. 
a qual responde também o enunciado da questão citada.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A questão se refere a uma educação popular em que na maioria 
das vezes NÃO ESTAVA ATADA AO ENSINO REGULAR. Característica essa da tendência 
libertadora idealizada pelo pensador Paulo Freire. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733863 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 09:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito rever a questão 23, pois tanto a Pedagogia Critico Social dos conteúdos quanto a 
Pedagogia Libertadora se preocupam com a função transformadora da educação em relação 
à sociedade. 
Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, ou, como também é 
conhecida, a Pedagogia Histórica-crítica, busca: “Construir uma teoria pedagógica a partir da 
compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel 
mediador da educação no processo de transformação social.  
https://doity.com.br › anais › sepe › trabalho-1 de dez. de 2018 
 
 
A pedagogia libertadora, também denominada pedagogia da libertação, faz parte dos 
postulados centrais de Paulo Freire, a qual é conhecida e pesquisada em diversas 
universidades ao redor do mundo. Esta pedagogia propõe uma educação crítica a serviço da 
transformação social. 
 
https://pt.wikipedia.org › wiki › Pedagogia_libertadora 
 
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A questão se refere a uma educação popular em que na maioria 
das vezes NÃO ESTAVA ATADA AO ENSINO REGULAR. Característica essa da tendência 
libertadora idealizada pelo pensador Paulo Freire. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739223 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito rever a questão 23, pois a mesmo solicita que marque a pedagogia que é uma 
tendência elaborada a partir de trabalhos realizados com a educação popular, propondo uma 
educação crítica a serviço da metamorfose social. Tando a Pedagogia libertadora  coma 
Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos se preocupam com a função transformadora da 
educação em relação à sociedade, sem com isso, negligenciar o processo de construção do 
conhecimento fundamentado nos conteúdos acumulados pela humanidade. 
Neste caso, Libâneo (1994),  Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos -a respeito do papel 
da escola, diz que: “A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, 
mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. presta aos interesses 
populares, já que a própria escola não pode  de forma isolada contribuir para eliminar a 
seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte integrante do todo social, agir 
dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma 
pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-sociais, a função da 
pedagogia 'dos conteúdos' é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a 
partir das condições existentes”. (LIBÂNEO, 1994, p. 69). 
 
 
Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, ou, como também é 
conhecida, a Pedagogia Histórica-crítica, busca: “Construir uma teoria pedagógica a partir da 
compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel 
mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação possa por 
si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, 
ou seja, por meio da transformação das consciências”. (ARANHA, 1996, p. 216). 
 
Pode-se perceber, na fundamentação desta tendência, uma preocupação com a 
transformação social, contudo, para tal, parte-se da compreensão da realidade, a partir da 
análise do mundo do trabalho, das vivências sociais, buscando entendê-lo não como algo 
natural, mas sim construído culturalmente - torna-se importante no processo de 
transformação social a mediação cultural. 
 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/pedagogia-critico-social-dos-
conteudos/32706 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739223 

CARGO Peb – Educador Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:31 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito rever a questão 23, pois a mesmo solicita que marque a pedagogia que é uma 
tendência elaborada a partir de trabalhos realizados com a educação popular, propondo uma 
educação crítica a serviço da metamorfose social. Tando a Pedagogia libertadora  coma 
Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos se preocupam com a função transformadora da 
educação em relação à sociedade, sem com isso, negligenciar o processo de construção do 
conhecimento fundamentado nos conteúdos acumulados pela humanidade. 
Neste caso, Libâneo (1994),  Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos -a respeito do papel 
da escola, diz que: “A difusão de conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, 
mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais. presta aos interesses 
populares, já que a própria escola não pode  de forma isolada contribuir para eliminar a 
seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte integrante do todo social, agir 
dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma 
pedagogia crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-sociais, a função da 
pedagogia 'dos conteúdos' é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a 
partir das condições existentes”. (LIBÂNEO, 1994, p. 69). 
 
 
Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, ou, como também é 
conhecida, a Pedagogia Histórica-crítica, busca: “Construir uma teoria pedagógica a partir da 
compreensão de nossa realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel 
mediador da educação no processo de transformação social. Não que a educação possa por 
si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma mediatizada, 
ou seja, por meio da transformação das consciências”. (ARANHA, 1996, p. 216). 
 
Pode-se perceber, na fundamentação desta tendência, uma preocupação com a 
transformação social, contudo, para tal, parte-se da compreensão da realidade, a partir da 
análise do mundo do trabalho, das vivências sociais, buscando entendê-lo não como algo 
natural, mas sim construído culturalmente - torna-se importante no processo de 
transformação social a mediação cultural. 
 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/pedagogia-critico-social-dos-
conteudos/32706 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A questão se refere a uma educação popular em que na maioria 
das vezes NÃO ESTAVA ATADA AO ENSINO REGULAR. Característica essa da tendência 
libertadora idealizada pelo pensador Paulo Freire. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1738318 

CARGO Professor de Educação Física 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 23 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 21:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Falar que o músculo antagonista não participa do movimento não deixou a questão clara, o 
músculo antagonista participa do movimento no momento de alongamento das suas fibras 
musculares, regulando a força e potência do músculo agonista, a questão deveria ser mais 
clara podendo questionar sobre a força do músculo antagonista, se ele realiza força ou não 
! quando o músculo se alonga a uma sobreposição de miofilamento acontecendo a 
participação do músculo no movimento. NA FASE CONCENTRICA O MUSCULO NAO FAZ 
FORÇA MAIS ELE PARTICIPA DO MOVIMENTO ATRAVES DO ALONGAMENTO DAS 
SUAS FIBRAS MUSCULARES. 
para um músculo contrair o músculo antagonista tem que alongar, então ele participa do 
movimento porém não faz força  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1738318/c154ca5293f9602501428e4b6ad35b0a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO NÃO FEZ O RECURSO CONFORME PEDE O EDITAL NO 
ITEM ABAIXO: 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715649 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 13:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Bibliografia consultada: 
 
FARIAS, J. N. de et al. Diagnóstico de enfermagem: uma abordagem conceitual e prática. 
João Pessoa: Santa Marta, 1990. 160 p. 
NÓBREGA, M. M. L. ; GARCIA, T.R. Uniformização da linguagem dos diagnósticos de 
enfermagem da NANDA: sistematização das propostas do II SNDE. João Pessoa: A União, 
1994. 138 p. 
 
ALTERAÇÃO SENSORIAIS-PERCEPTIVAS (VISUAIS, AUDITIVAS, CINESTÉSICAS, 
GUSTATIVA, TÁTIL, OLFATIVA) (1978; 1988R): 
(SENSO-PERCEPÇÃO ALTERADA (VISUAL, AUDITIVA, ESTÉSICA, GUSTATIVA, TÁTIL, 
OLFATIVA) (M) 
 
A LETRA B PODE SER CONSIDERADA COMO CORRETA, POIS CONTEMPLA 
ALTERAÇÃO SENSO PERCEPÇÃO DEVIDO A PERFURAÇÃO DO TÍMPANO, 
INDEPENDENTE  DO RISCO A INFECÇÃO COMO PRIORITÁRIO.   

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1717814 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 20:34 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A resposta dada pelo gabarito não é condizente com o enunciado da questão. a resposta 
certa seria a opção D e não a opção C , pois não se fala em sinais de infecção , fala-se 
somente em lesão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o 
concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita 
a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1719597 

CARGO Oficial de Administração 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 15:33 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 24 apresenta erro de gabarito, segundo o gabarito preliminar, a alternativa correta 
é a “B”. Entretanto, seguindo o enunciado e o texto da constituição Federal/88 vemos que a 
alternativa correta é a letra “A)”.  
 
Primeiro devemos analisar que o texto pede a exceção, ou seja, a alternativa que apresenta 
erro em sua composição.  
 
“24) De acordo com a Constituição Federal/88, art. 7º, são direitos do trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, EXCETO:”  
 
Comparando a alternativa “A)” com o art. 7º, inc. XIV da CF/88:  
 
“XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento, salvo negociação coletiva;”  - artigo da CF  
 
“A) Jornada de oito horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva.” - alternativa da prova  
 
Fica óbvio que a alternativa se difere do que a Constituição apresenta quando troca 6 por 8, 
portanto, a alternativa correta é a “A)”  
 
 
Para reforçar o erro de gabarito, segue a comparação entre as posteriores alternativas e 
alguns incisos do art. 7º da CF:  
 
“B) Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos.”  
- alternativa da prova 
 
“I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;”  
- artigo da CF 
 
C) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.  - alternativa da 
prova 
 
“V - piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;”  - artigo da CF 
 
D) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança.  - alternativa da prova 
 
“XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;”  - artigo da CF 
 
As alternativas B, C e D são idênticas ao texto da CF, portanto, apresentam conteúdo 
correto, o que segundo o enunciado do texto caracteriza essas alternativas como erradas.  
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O gabarito correto é:  
 
A) CORRETA  
 
B) ERRADA  
 
C) ERRADA  
 
D) ERRADA  
 
Segue em anexo o texto da Constituição atualizado.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1719597/e04d3cfb26c901fc842bc45c3a48308c.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO; O CANDIDATO DEVE TER OLHADO O GABARITO ERRADO, POIS A 
ALTERNATIVA CORRETA É A OPÇÃO “A”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701838 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:07 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação/correção do gabarito 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701838/a85ad725ef87de00d6a9469367250b5a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO NÃO FEZ O RECURSO CONFORME PEDE O EDITAL NO 
ITEM ABAIXO: 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701291 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 24 o enunciado solicitou a alternativa INCORRETA. De acordo com o gabarito 
preliminar a alternativa INCORRETA seria a letra: C) Mancha de Bitot é um dos sinais 
clínicos da carência dessa vitamina. 
No entanto, a mancha de Bitot representa sim um dos sinais clínicos da carência de vitamina 
A.  
Referências bibliográficas afirmam que: nos olhos, um dos sinais clínicos da carência de 
Vitamina A são as Manchas de Bitot .  
CUPPARI, L. Guia de Nutrição: Nutrição Clínica no Adulto. 3a ed., São Paulo: Manole, 2014. 
MAHAN, L.K; RAYMOND, J.L. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 14a ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2018. 
 
Nessa  questão  TODAS  AS  ALTERNATIVAS  APRESENTADAS  ESTÃO  
CORRETAS.  Nenhuma  opção  deve  ser considerada para responder ao enunciado da 
questão (que solicitou a alternativa INCORRETA). Portanto, solicito que a questão 24 venha 
a ser ANULADA devido os argumentos e referências aqui apresentadas! 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701291/3df21812105aeb730489b1adee045792.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: Alternativa Incorreta: Letra D. O baixo consumo de vitamina A afeta 
principalmente recém nascidos, gestantes, e puérperas. E não principalmente crianças á nível 
pré escolar como citou a alternativa D. 
 
Referência:  “Nutrição clínica, esportiva, saúde coletiva e gestão de qualidade em serviços de 
alimentação.” Editora Martinari. 2015. Páginas: 241 a 244. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1711748 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 24 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 16:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 24, a letra C está CORRETA, uma vez que a Mancha de Bitot é um dos sinais 
clínicos da carência da Vitamina A. 
Os sinais e sintomas clínico-oculares da carência de vitamina A são, a priori, os indicadores 
que apresentam maior fidedignidade no diagnóstico da hipovitaminose A, dentre as quais 
podemos citar as Mancha de Bitot. 
Regina Célia Rodrigues de Miranda Milagres, em seu artigo A DEFICIÊNCIA DE VITAMINA 
A EM CRIANÇAS NO BRASIL E NO MUNDO, publicado no períodico Ciencias Saude 
Coletiva  [periódico na internet] (2006/Set), afirma que os sinais clínicos da deficiência de 
Vitamina A são: xeroftalmia, manchas de Bitot e cegueira noturna.  
Questões sobre a deficiência de Vitamina A são corriqueiras em concursos públicos. 
Questão semelhante foi aplicada pela Banca CESPE em 2006, conforme imagem anexa. 
 
Fontes: 
http://www.cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/a-deficiencia-de-vitamina-a-em-criancas-no-
brasil-e-no-mundo/259?id=259. 
DINIZ, Alcides da Silva, SANTOS, Leonor Maria Pacheco.  J Pediatr (Rio J) 
2000;76(Supl.3):s311-s22. 
 
Solicito dessa forma a QUESTÃO 24 SEJA ANULADA, uma vez que não há alternativa 
incorreta, como propõe a questão. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1711748/20f92721d6ac7f048704eb0877fb7aac.PNG 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: Questão 24 pede para assinalar a alternativa INCORRETA, uma vez que a 
incorreta é a alternativa D. Todas as outras alternativas (A,B e C) estão sim corretas.  
O baixo consumo de vitamina A afeta principalmente recém nascidos, gestantes, e puérperas. 
E não principalmente crianças á nível pré escolar como citou a alternativa D. 
 
Referência:  “Nutrição clínica, esportiva, saúde coletiva e gestão de qualidade em serviços de 
alimentação.” Editora Martinari. 2015. Páginas: 241 a 244. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739214 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 16:01 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O item 2, onde diz " Os balanços podem ser substituídos, transformados-os em momentos 
concentrados nos pontos B e D, de  32KNm cada". Entendi que foi usado a linguagem 
informal quando diz " Os balanços..." ao em vez de " O carregamento dos balanços..." , 
logicamente todos sabia que se trata dos pesos contidos nos balanços. A questão estaria 
errado , se trocasse " momentos concentrados" por " cargas concentradas". Portanto a 
alternativa "C" também estaria correta. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: 
 
 "II – Os balanços podem ser substituídos, transformando-os em momentos concentrados nos 
pontos B e D, de 32kNm cada." 
 
Vale lembrar que a análise solicitada no enunciado da questão, é referente a viga 
apresentada. Quando se retiram os balanços de uma  viga, deve-se atentar para os 
elementos de carregamento neles presentes. Como na viga do enunciado conta com 2 
balanços com cargas distribuídas, elas geram tanto momento quanto ações cortantes, sendo 
necessário para sua remoção uma nova configuração contendo Momentos concentrados 
referente ao momento gerado no balanço e Cargas concentradas referente a distribuição de 
cargas no balanço, nos pontos B e D. Na afirmação II, não menciona a aplicação da carga 
concentrada, sendo importante para que a viga mantenha sua similaridade com a original. 
Portanto a afirmação II permanece incorreta. Resposta correta letra D. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1733814 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 08:37 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Aline Lourenço Cardoso, candidata ao concurso de Monitor de Educação Infantil, vem 
respeitosamente solicitar a revisão das questões na área de específicas, pois foi aplicado 
nesta somente “Educação Inclusiva”, e no edital do concurso requere as seguintes leis, que 
posteriormente não foram empregadas na prova: 
-Lei Nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança do 
Adolescente-ECA. 
-Lei Nº 9.334, de 20 de Dezembro de 1996 e Lei Nº 13.415, de 16 de Fevereiro de 2017. 
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional LDB. 
-Nova BNCC(Base nacional comum curricular homologada no dia 20/12/2017) 
Eu, Aline, me senti prejudicada, pois me dediquei ao estudo de todas as leis na área de 
específicas , e no edital não constava apenas “Educação Inclusiva” , não houve a 
diversificação destas leis na prova, e não desmerecendo-a, mas na minha área não 
trabalha-se somente com “Educação Inclusiva”, pois deve-se saber e agir em casos, como 
no Artigo 13.Lei Nº 13.010 que diz: “Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, 
de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança e adolescente serão 
obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais.” 
E se houver um caso como este no local de trabalho, deve-se saber que está em lei e que 
deve ser levado tal situação ao Conselho Tutelar. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o 
concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita 
a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701291 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:30 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 25 de acordo com o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra: A) 
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
No entanto, a opção correta é a letra: D) TODAS AS AFIRMATIVAS ESTÃO CORRETAS. 
Segundo o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista: No Capítulo III Condutas e 
Práticas Profissionais 
Art 31. É direito do nutricionista realizar suas atribuições profissionais sem interferências de 
pessoas não habilitadas para 
tais práticas. 
Art 36. É dever do nutricionista realizar em consulta presencial a avaliação e o diagnóstico 
nutricional de indivíduos sob 
sua responsabilidade profissional. 
Art 38. É dever do nutricionista adequar condutas e práticas profissionais às necessidades 
dos indivíduos, coletividades e 
serviços visando à promoção da saúde, não cedendo a apelos de modismos, a pressões 
mercadológicas ou midiáticas e a 
interesses financeiros para si ou terceiros. 
Art 32. É direito do nutricionista ter acesso a informações referentes a indivíduos e 
coletividades sob sua responsabilidade 
profissional que sejam essenciais para subsidiar sua conduta técnica. 
 
Portanto, de acordo com a referência bibliográfica do enunciado da questão, solicito a 
correção da alternativa para letra: D) TODAS AS AFIRMATIVAS ESTÃO CORRETAS. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701291/c9093d242f62ba12087f459ce2c38894.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PROCEDENTE: FICA ALTERADO O GABARITO DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1711748 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:59 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 25, a alternativa II (dois) está correta, uma vez que está escrita exatamente 
conforme o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista, observado em seu Artigo 36. 
Solicito dessa forma que o Gabarito seja alterado para a Letra D, já que todas as alternativas 
estão corretas.  
A fonte consultada é a Resolução CFN Nº 599, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2018, que se 
encontra anexa. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1711748/c18c151644585fff6a3409e3d69900ee.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PROCEDENTE: FICA ALTERADO O GABARITO DE “A” PAR “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1716507 

CARGO Nutricionista 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 25 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 02:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Requeiro correção do gabarito para questão nº 25 pois segundo a Resolução CFN nº 599, 
de 25 de fevereiro de 2018 todas as afirmativas apresentadas na questão estão corretas. 
Logo, a alternativa correta para essa questão é a letra  D. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1716507/1ef712641b1e81777da5a46f13ef5106.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA PROCEDENTE: FICA ALTERADO O GABARITO DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1717814 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 21:04 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO anulação da questão em virtude da resposta do gabarito não ser de acordo com o calendário 
de vacinação 2019. 
a opção certa seria "A" 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1717814/cc458b96ae8a6aad0fd0c15e0a0b3da4.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o 
concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de caírem nas provas, mas não limita 
a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1732564 

CARGO Enfermeiro 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 09:39 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o calendário Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, a segunda dose da 
vacina rotavírus é administrada aos 4 meses de vida e não aos 3 meses conforme a 
alternativa A estabelece, estando assim essa alternativa incorreta; segundo o gabarito a 
alternativa incorreta seria a letra B, porém, está esta correta aos 5 meses de vida é 
administrada a segunda dose da vacina meningocócica C. 
Em anexo Calendário de Vacinação. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1732564/0ca5248583a4a447880d59e3c9c25ae5.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709539 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 15:15 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO O coeficiente de Poisson pode ser calculado pela razão entre deformação transversal e 
deformação longitudinal. Na questão, admitindo-se Ex como deformação transversal e Ey 
como deformação longitudinal, através da razão obtém-se o valor de 0,5, correspondendo à 
alternativa A. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1709539/81b870db77d50b607e09214a6c1cd882.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDA: Para calcular o valor de Poisson a partir da relação εx/εy = 2, abaixo: 
(1) 
ɛ_x/ɛ_y =  ((σ_x-vσ_y)/E)/((σ_y-vσ_x)/E) 
Em seguida, iguala os termos descritos a 2 e substitui os valores de sigma x ou y, descritos 
no enunciado: 
(2) 

2=  ((〖1,5σ〗_y-vσ_y)/E)/((σ_y-1,5vσ_y)/E) 
Elimina-se os módulos de elasticidade, por igualdade entre denominador e numerador: 
(3) 
2=  (〖1,5σ〗_y-vσ_y)/(σ_y-1,5vσ_y ) 
 
 
 
 
A partir desde ponto, a resolução é apenas algébrica, evidenciando sigma y, eliminando-o e 
isolando Poisson: 
(4) 
2=  (σ_y (1,5-v))/(σ_y (1-1,5v))  ; 
(1-1,5v)2= (1,5-v) ; 
2-3v= 1,5-v ; 
2-1,5= 3v-v ; 
⁖  0,5 = 2v 
v= 0,25 
 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1735584 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 15:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Peço a anulação da questão por cobrar item fora do previsto no edital. 
Trata-se de uma questão de transformação de deformações, na qual são necessários 
conhecimentos de Deformações Principais, da Lei de Hooke Generalizada, Transformação 
das deformações. 
No edital não é citado nenhum destes itens ou seus sinônimos, como mostrado na imagem 
em anexo. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1735584/37f4ef6ed2e2732a6b1dcc16f38a2d98.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDA: 
“Resistência dos Materiais: tensões normais e tangenciais: deformações; teoria da 
elasticidade; análise de tensões; tensões principais; equilíbrio de tensões; compatibilidade de 
deformações; relações tensão x deformação – Lei de Hooke...”  
 
O conteúdo pragmático enviado para a banca cita os itens listados acima (em negrito), 
portanto as questões estão enquadradas nos itens previstos no edital. 
 
Segue resolução a seguir:  
 
Para calcular o valor de Poisson a partir da relação εx/εy = 2, abaixo: 
(1) 
ɛ_x/ɛ_y =  ((σ_x-vσ_y)/E)/((σ_y-vσ_x)/E) 
Em seguida, iguala os termos descritos a 2 e substitui os valores de sigma x ou y, descritos 
no enunciado: 
(2) 

2=  ((〖1,5σ〗_y-vσ_y)/E)/((σ_y-1,5vσ_y)/E) 
 
Elimina-se os módulos de elasticidade, por igualdade entre denominador e numerador: 
(3) 

2=  (〖1,5σ〗_y-vσ_y)/(σ_y-1,5vσ_y ) 
A partir desde ponto, a resolução é apenas algébrica, evidenciando sigma y, eliminando-o e 
isolando Poisson: 
(4) 
2=  (σ_y (1,5-v))/(σ_y (1-1,5v))  ; 
(1-1,5v)2= (1,5-v) ; 
2-3v= 1,5-v ; 
2-1,5= 3v-v ; 
⁖  0,5 = 2v 
v= 0,25 
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QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1718332 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Afirmativa III:" O IBAMA foi a instituição responsável em estabelecer os padrões nacionais 
de qualidade de ar." 
Segundo os artigos lidos, o CONAMA ( Conselho Nacional de Meio Ambiente) também é 
responsável  pela qualidade do ar, e não somente o IBAMA como afirma na afirmativa III, 
desse modo ela esta errada, alterando o gabarito preliminar da questão. 
 
"Os padrões de qualidade do ar estaduais foram inicialmente estabelecidos em 1976, pelo 
Decreto Estadual nº 8468/76, e os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA – 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA – Conselho Nacional de 
Meio Ambiente, por meio da Resolução CONAMA nº 03/90." 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA RECURSO INDEFERIDO. A alternativa IIIestá correta, pois, em momento algum ela acarreta 
exclusividade ou apresenta fatores limitantes de instituição dos parâmetros qualitativos do ar 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1715973 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 22:55 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação de questão. 
 
A alternativa I afirma que cabe ao "discente” buscar ferramentas e adotar posturas que 
consigam entender, compreender e intervir nas mais diversas situações que eles se 
deparam. Este erro é terrivelmente grosseiro uma vez que discente significa (aluno) e os 
alunos com dificuldades especiais em suas limitações não tem condições para buscar 
ferramentas para o aprendizado, o "docente" (professor) sim tem a obrigação de buscar 
ferramentas, materiais adaptados  de acordo com a necessidade de cada deficiência, 
ofertar caminhos que levem ao aluno ao seu desenvolvimento. 
de acordo com SASSAKI “A inclusão significa que a sociedade deve adaptar-se às 
necessidades da pessoa com deficiência  
para que esta possa desenvolver-se em todos os aspectos de sua vida” (SASSAKI, 1997, p. 
167). 
O aluno especial tem o direito de inclusão seja na sociedade ou na instituição de ensino, 
tendo a escola e o docente obrigação de oferecer meios para sua inclusão, tanto no espaço 
físico quanto no material adaptado para sua aprendizagem. 
"Todas as crianças deveriam aprender juntas, independente de quaisquer dificuldades ou 
diferenças que possam ter. As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas 
necessidades de seus alunos, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de 
aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos, por meio de currículo 
apropriado, modificações organizacionais, estratégias de ensino, usam de recursos e 
parceria com a comunidade "(UNESCO, 1994, p. 05). 
 A alternativa I está errada no contexto onde "discente" de acordo com o 
dicionário Aurélio significa: "adjetivo. Que ainda se encontra no processo de aprendizagem; 
que está a aprender alguma coisa; que ainda estuda; estudantil. Expressão Corpo Discente. 
Que se refere ao conjunto de alunos. 
Etimologia (origem da palavra discente). Do latim discens.entis. 
Nesta vertente a palavra discente deveria ser substituída por "docente" que de acordo com 
dicionário Aurélio significa: "substantivo masculino. Pessoa que ministra aulas; o responsável 
pelo ensino de; professor. adjetivo. Relacionado com quem ensina e ministra aulas; que 
trabalha como professor." Pois como no próprio enunciado da questão" é função do 
professor como agente da educação inclusiva atuar como agente facilitador de 
aprendizagem e utilizar metodologias que visem a construção de propostas de ensino que 
possuem a finalidade de atender os discentes como necessidade especiais" 
A Questão I aparece em todas as alternativas como CORRETA, contradizendo as leis que 
norteiam os direitos e deveres no contexto da educação especial. 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1715973/082711a2fe0010d0d1880ff601d4e151.pdf 
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Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1734818 

CARGO Monitor De Educação Infantil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 20:51 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Senhores examinadores, venho pedir carinhosamente para que analisem a questão 26 da 
disciplina Específica Monitor de Educação Infantil, prova nº 12. A qual consta no gabarito 
oficial a letra "D", todas as afirmativas estão corretas. Sendo que a assertiva I está incorreta. 
Devido a palavra "DISCENTES" onde deveria ser "DOCENTES". Dentro dessa perspectiva 
cabe aos "DOCENTES" buscar ferramentas a adotar posturas que consigam entender 
compreender e intervir nas mais diversas situações que eles se deparam. Ficando a questão 
incorreta. Desde já agradeço. 
                                                                                                                    
Atenciosamente, Elaine. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O ERRO DE DIGITAÇÃO NA QUESTÃO NÃO INTERFERE NA 
INTERPRETAÇÃO DA MESMA. PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERDO O GABARITO. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701133 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:08 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo (MONDELLI, 2017) o livro Fundamentos de Dentística Operatória, A cárie é 
removida totalmente das paredes circundantes do preparo cavitário. A camada mais 
profunda, também conhecida por dentina afetada, caracteriza-se por um tecido mais 
endurecido e seco, cuja trama de colágeno encontra-se intacta e, portanto, passível de 
remineralização. Além de preservar o desgaste desnecessário de tecidos sadios, esse tipo 
de abordagem também propicia maior conforto para o paciente. A questão a qual se pede 
recurso, se dá ao fato de um preparo MO, seguindo as orientações de localização da lesão 
cárie. Ao se questionar o preparo na qual seria realizado, a resposta correta não condiz com 
o que se pede, devido que a necessidade de manter tecido sadio e preservar estrutura de 
esmalte segundo Black, seguindo as diretrizes de regras gerais de preparos cavitários, é 
primordial e fundamental na odontologia restauradora. Não havendo a necessidade de se 
estender a outra face na qual não se tem lesão cariosa, preservando assim estrutura sadia. 
Neste contexto a questão se torna errônea, seguindo os princípios que estabelece a 
literatura.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: No enunciado da própria questão revela que o dentista fez a anamnese do 
paciente, identificou de qual dente vinha a queixa do paciente e viu a extensão da carie o que 
necessitaria do preparo Mesio-Oclusal. o enunciado da questão solicita um dos ângulos do 
primeiro grau que estão presentes no preparo realizado e não na peça protética. Os ângulos 
do primeiro grau presentes no preparo são: disto-lingual, linguo-cervical, disto-vestibular e 
cervico-vestibular. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702845 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:43 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito revisão Na questão 26, pois na mesma quando pergunta ângulo do primeiro grau 
presente no preparo realizado, a palavra “presente” ficou ambígua. Está pode dar sentido de 
que presente no sentido de que teve envolvimento do ângulo no preparo ou de presente de 
estar intacto e não preparado. Se interpretarmos da primeira forma, o ângulo envolvido em 
preparo MO seria o mesiovestibular e não o distovestibular. Favor avaliar.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1702845/deb9439e01faed13e93528e8a533570c.jpeg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: No enunciado da própria questão revela que o dentista fez a anamnese do 
paciente, identificou de qual dente vinha a queixa do paciente e viu a extensão da carie o que 
necessitaria do preparo Mesio-Oclusal. o enunciado da questão solicita um dos ângulos do 
primeiro grau que estão presentes no preparo realizado e não na peça protética. Os ângulos 
do primeiro grau presentes no preparo são: disto-lingual, linguo-cervical, disto-vestibular e 
cervico-vestibular. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1706767 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 22:48 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A pergunta feita pela banca não apresenta clareza  quanto a resposta marcada pelo 
gabarito.A resposta da banca é a alternativa C, porém  a alternativa  A seria a mais correta 
visto que o ângulo de primeiro grau preparado é o oclusal e o segundo o mesial, o angulo 
distal neste caso é preservado.Não há  referência bibliográfica indicada pela banca para 
nenhuma das questões da prova objetiva especifica do cargo,  o que torna mais difícil e sem 
condições de questionamento e embasamento na literatura,pois há diferença no modo de 
preparos cavitários conservadores e atuais. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1731005 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 22:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o livro "Odontologia restauradora - fundamentos e técnicas"  (BARATIERI, L. N.; 
MONTEIRO Jr, S. et al 2013),as cavidades atuais cariadas a ser preparadas deve seguir o 
preceito básico de máxima conservação de estrutura dental. Levando em conta o bom senso 
e a máxima conservação de tecido sadio como principal requisito para o preparo cavitário. 
Sendo assim não justifica a opção correta ser a letra C onde o dente apresenta tecido 
cariado necessitando de um preparo MO. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois ou mais recursos 
idênticos da mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739914 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 26 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 18:47 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO P(t)=sen(Πt/6) 
P(t)=1 
sen(Πt/6)=1 
sen(x)=1, x=90 
 
Πt/6=90 
180t/6=90 
180t=540 
t-540/180 
t=3 minutos 
 
1 hora = 3 minutos vezes 20 
Gabarito letra A 
 
Peço respeitosamente a mudança do gabarito para letra A 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1739914/81d7585f1f445e906b21495a83030b2c.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA A questão pede quantas vezes sen(Πt/6)=1, sabendo que, para 
sen(x)=1, x= Π/2+nΠ, sendo n um número natural, logo, 
ocorrerá quando x=Π/2, 5Π/2, 9Π/2 e assim sucessivamente. 
Caso queira entender em graus, sen(y)=1, y=90. Assim, 
sen(y)=1, y= 90+n.360, com n natural. Então, y=90, 
90+360, 90+720, 90+1080… e assim sucessivamente. 
Como t está dado em minutos, x está entre 0 e 60, com 
domínio fechado. Assim, P(t) começa em sen(Π.0/6)= sen(0) e 
acaba e P(60)=sen(60Π/6)=sen(10Π) 
Logo, no intervalo (0;10Π), temos Π/2, 5Π/2, 9Π/2, 13Π/2, 
17Π/2. O próximo resultado, 21Π/2, é maior que 10Π e não 
pertence ao domínio. Assim, apenas 5 vezes a função P(t)=1. Quem escreveu o recurso, foi 
contando de 90 em 90, e 
esqueceu, que o círculo trigonométrico tem 360° e só se repete 
de 360 em 360. Logo, ao dividir o domínio por 90, não 
entendeu a periodicidade da função. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1716466 

CARGO Fiscal Sanitário 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:32 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação/correção gabarito.  
A questão 28, conta com um erro brusco de ortografia quando se diz que " Alcanidade que 
indica a capacidade de neutralizar ácido é realizada pelo processo de titulometria" sendo que 
a palavra alcanidade não existe, o certo seria "alcalinidade", logo a afirmativa seria Falsa e a 
resposta do gabarito consta como verdadeira.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701838 

CARGO Professor de Matemática/ Geometria 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 15:10 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Anulação/correção do gabarito 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701838/ef5f5c468ca4754172c7807f2724076e.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 
1.7.1 O conteúdo programático das provas objetivas está disposto no Anexo III deste Edital e 
tem a pretensão de orientar o concursando para os tópicos que têm alta probabilidade de 
caírem nas provas, mas não limita a banca examinadora no que 
concerne a questões relativas a temas não explicitamente mencionados, desde que o assunto 
não seja estranho ao concurso ou façam parte do currículo da formação acadêmica exigida 
para o cargo. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702028 

CARGO Servente Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 28 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 12:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 28 referente a Servente Escolar, possui duas alternativas corretas. A letra "A" e a 
alternativa "B", visto que a imagem em questão também pode ser considerada como uma 
vassoura de pano, devido os materiais utilizados para a confecção da mesma.  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1702028/8157ceed12c09e68053782e9200a02ef.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O MODELO DA VASSOURA COM O BALDE PARA TORCER DENOMINA-SE 
ESFREGÃO DE LIMPEZA MOP. NO PRÓPRIO ANEXO DA INTERNET QUE A CANDIDATA 
ENVIOU MOSTRA ESCRITO VASSOURA PANO E O NOME DELA COMO MOP. O 
MODELO DA IMAGEM DA PROVA É DENOMINADO ESFREGÃO DE LIMPEZA MOP. 
 
https://www.google.com/search?q=ESFREG%C3%83O+MOP&sxsrf=ACYBGNQW3jkbdYPu2
VJSAu6ovP8aMAQQZw:1575077738773&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=2ahUK
Ewj8zfPo5ZDmAhX0JrkGHbIjD2UQsxh6BAgMECw&biw=1366&bih=657 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1714788 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 14:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A grafia da palavra cumeeira está errada, o  que pode induzir o candidato a pensar que a 
alternativa está incorreta. Na alternativa está escrito "cumeeria". O STJ já anulou questões 
com erros na grafia de palavras. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDA: O ERRO DE DIGITAÇÃO NÃO INFLUI NO ENTENDIMENTO DA QUESTÃO, 
POIS A ÚNICA OPÇÃO QUE SE ENCAIXARIA NO DESENHO SERIA A LETRA “C”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701287 

CARGO Fiscal Ambiental 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 15:16 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO TIPO: ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
 
QUESTÃO 29 )  
PEDIDO: ANULAÇÃO DA QUESTÃO 
 
FUNDAMENTAÇÃO: O Gabarito preliminar, traz como alternativa correta a letra B, onde 
temos a definição de APP sendo atribuída à reserva legal. Porém temos que na Alternativa 
D, foi apresentado pela banca o texto da lei, contendo:  
 
D - “XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá 
início a um curso d’água;”  
 
Porém, o presente dispositivo foi questionado pelo ADIN Nº 4903/STF, onde a definição de 
nascente foi questionada, haja vista que no ambiente ocorre nascentes perenes e 
intermitentes, e nascentes que surgem e não dão origem a cursos de água. Tal 
questionamento se deu procedente, haja vista aplicação do dispositivo legal para aplicação 
dos mecanismos de proteção da vegetação nativa. 
 
Sendo assim, baseado no entendimento do STF, o conceito de nascente contido no corpo da 
lei 12651 está deficitário.  
Visto que decisões de tribunais superiores se sobrepõe ao texto da lei, e que a referida 
questão apresentou alternativa com esse problema de redação, temos que haveria dupla 
interpretação sobre qual alternativa estaria incorreta.  
Sendo assim, peço deferimento para a ANULAÇÃO DA REFERIDA QUESTÃO.  
 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701287/8666ec7c95aa930ab636db398a15e67a.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A QUESTÃO CITA NO ENUNCIADO A LEI FEDERAL Nº 12.651/2012, E 
PELA MESMA, “NASCENTE É O AFLORAMENTO NATURAL DO LENÇOL FREÁTICO QUE 
APRESENTA PERENIDADE E DÁ INÍCIO A UM CURSO D’ÁGUA”. O ENUNCIADO PEDE 
PRATICAMENTE PARA MARCAR A DEFINIÇÃO INCORRETA. E PELA LEI CITADA A 
DEFINIÇÃO INCORRETA É A LETRA B. PORTANTO, MANTÉM-SE INALTERADO O 
GABARITO.  

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701133 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 09:11 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo (TURANO, 2011, et al) o livro de Fundamentos de Prótese Total, relata claramente 
a NECESSIDADE de estabelecer os padrões oclusais em próteses totais, tanto em guia 
canino quanto oclusão balanceada bilateral, como se mostra no Capitulo 13 - Fatores 
Determinantes da Oclusão em Prótese Total e Capitulo 22 – Remontagem em Articulador 
para Ajuste Oclusal. A literatura também relata, que a área chapeável maxilar proporciona a 
prótese, de acordo com a qualidade dos tecidos que a integram e a necessidade de 
satisfazer as condições de retenção, um suporte e uma estabilidade maior quando se 
comparada ao rebordo mandibular. Sendo assim, a questão citada, possui duas alternativas 
corretas.  Provocando duplo sentindo em letra "A" e letra "C". 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: Caro participante, estudos recentes mostram a possibilidade de reabilitação 
dos pacientes portadores de próteses totais em mais de um tipo de oclusão conforme segue o 
link de uma revisão de literatura sobre o tema. 
file:///C:/Users/casa/Downloads/736-3418-1-PB.pdf 
Porém no enunciado da questão não releva sobre qual o tipo de oclusão a ser adotada, não 
podendo afirmar se o paciente fará ou não guia canina. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1719597 

CARGO Oficial de Administração 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 17:44 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão 29) que trata sobre os pronomes de tratamento no texto oficial, está 
DESATUALIZADA.  
 
As quatro alternativas da questão tratam sobre os pronomes de tratamento “Vossa 
Excelência” e “Vossa Senhoria”, os quais não se usam mais segundo o DECRETO Nº 9.758, 
DE 11 DE ABRIL DE 2019 o qual veda a utilização dos pronomes “Vossa Excelência” e 
“Vossa Senhoria”, os quais foram utilizados na questão.  
 
 Vale lembrar que o decreto foi publicado antes da publicação do edital, assim como sua 
vigência também acontece antes, portanto, ele é válido para a prova.  
 
  
 
Analisando os artigos 1º, 2º e 3º do decreto:  
 
Objeto e âmbito de aplicação  
 
Art. 1º  Este Decreto dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação, oral 
ou escrita, com agentes públicos da administração pública federal direta e indireta, e sobre a 
forma de endereçamento de comunicações escritas a eles dirigidas.  
 
§ 1º  O disposto neste Decreto aplica-se às cerimônias das quais o agente público federal 
participe.  
 
§ 2º  Aplica-se o disposto neste Decreto:  
 
I - aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo;  
 
II - aos militares das Forças Armadas ou das forças auxiliares;  
 
III - aos empregados públicos;  
 
IV - ao pessoal temporário;  
 
V - aos empregados, aos conselheiros, aos diretores e aos presidentes de empresas 
públicas e sociedades de economia mista;  
 
VI - aos empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da 
administração pública federal;  
 
VII - aos ocupantes de cargos em comissão e de funções de confiança;  
 
VIII - às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os Ministros de Estado; 
e  
 
IX - ao Vice-Presidente e ao Presidente da República.  
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§ 3º Este Decreto não se aplica:  
 
I - às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de 
organismos internacionais; e  
 
II - às comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes 
públicos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas, da Defensoria 
Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos, na hipótese de exigência de 
tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou 
aos ocupantes dos cargos.  
 
Pronome de tratamento adequado  
 
Art. 2º  O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos 
federais é “senhor”, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da 
função ou da ocasião.  
 
Parágrafo único.  O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural.  
 
Formas de tratamento vedadas  
 
Art. 3º  É vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso das formas de 
tratamento, ainda que abreviadas:  
 
I - Vossa Excelência ou Excelentíssimo;  
 
II - Vossa Senhoria;  
 
III - Vossa Magnificência;  
 
IV - doutor;  
 
V - ilustre ou ilustríssimo;  
 
VI - digno ou digníssimo; e  
 
VII - respeitável.  
 
§ 1º  O agente público federal que exigir o uso dos pronomes de tratamento de que trata o 
caput , mediante invocação de normas especiais referentes ao cargo ou carreira, deverá 
tratar o interlocutor do mesmo modo.  
 
§ 2º  É vedado negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos 
autos do expediente caso haja erro na forma de tratamento empregada.  
 
  
 
Assim, fica claro que os pronomes de tratamento utilizados na questão, entraram em desuso 
e não são mais utilizados com as respectivas autoridades as quais eles se referiam.  
 
A) Deputado Federal, Vossa Excelência  
 
B) Senador, Vossa Senhoria  
 
C) Embaixador, Vossa Excelência  
 
D) Presidente da República, Vossa Excelência  
 
Logo, a questão está desatualizada, sendo justo assim a sua anulação.  
 
Segue em anexo o Decreto:  

PEDIDO Não informado 
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ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1719597/767e7a67795805c07e6eba31181cebfb.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste 
Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de prova que solicitar revisão. 
ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702018 

CARGO Técnico em Radiologia 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 29 

DATA DE SOLICITAÇÃO 26/11/2019 08:57 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com a imagem da questão o braço não está flexionado, tornando assim a questão 
obscura,  confusa e consequentemente haver duas opções falsas, A e B. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferido sem analise do mérito,  
 
Item do edital 6.2.1. As petições deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme 
ANEXO IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
INSTRUÇÕES: O candidato deverá: - Formular o recurso de acordo com as especificações 
estabelecidas no item 6.2, deste Edital. - Usar um formulário de recurso para cada questão de 
prova que solicitar revisão. ATENÇÃO! A inobservância de 
qualquer uma dessas instruções resultará no indeferimento do recurso. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1721024 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 30 o gabarito correto é a letra D e não a letra A como informado pelo gabarito 
preliminar.  
Na questão era pra identificar a alternativa incorreta (exceto) e acordo com o comando da 
questão. A alternativa D está incorreta pois  diz que o estudo da didática, de teorias e 
metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho discente. Discente é 
aquele que aprende, é relativo ao aluno que frequenta cursos, escolas, universidades, ou 
qualquer outro estabelecimento que se propõe a ensinar. Docente seria o termo correto para 
finalizar a questão, docente significa a pessoa que dá aula, o professor, seja em 
universidades, colégios, cursos técnicos etc. Docente é um termo relativo ao ensino, é o 
indivíduo que ensina outros, independente do tema. Como a questão trouxe o termo discente 
no final ela fica incorreta de acordo com o contexto e o comando da questao sendo assim já 
que era pra marcar a alternativa (exceto) a letra D sera o gabarito da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1721024/00f652b6d404885f8bc6b61f991ec5ac.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso indeferdio sem analise do mérito, Candidato(a) realizou dois recursos idênticos da 
mesma questão, esta será indeferida, o outro recurso será analisado. 
 
item do edital. 
 
6.2.2. - Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados: 
a) com argumentação idêntica a outros recursos. 
b) em hipótese alguma será aceito revisão de recurso. 
c) a impugnação de qualquer questão ou nota constante das provas fora do respectivo prazo 
não será aceita, sendo considerada, 
para tanto, a data do item 6.2 deste Edital. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1721024 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Na questão 30 o gabarito correto é a letra D e não a letra A como informado pelo gabarito 
preliminar.  
Na questão era pra identificar a alternativa incorreta (exceto) e acordo com o comando da 
questão. A alternativa D está incorreta pois  diz que o estudo da didática, de teorias e 
metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho discente. Discente é 
aquele que aprende, é relativo ao aluno que frequenta cursos, escolas, universidades, ou 
qualquer outro estabelecimento que se propõe a ensinar. Docente seria o termo correto para 
finalizar a questão, docente significa a pessoa que dá aula, o professor, seja em 
universidades, colégios, cursos técnicos etc. Docente é um termo relativo ao ensino, é o 
indivíduo que ensina outros, independente do tema. Como a questão trouxe o termo discente 
no final ela fica incorreta de acordo com o contexto e o comando da questão sendo assim já 
que era pra marcar a alternativa (exceto) a letra D sera o gabarito da questão. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1721024/2010829864306ff5c384b446b7e4c5be.pdf 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO MARCAR O GABARITO, PORTANTO A 
RESPOSTA PASSA DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 
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Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1729737 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 16:40 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Caríssima Banca Examinadora, trazendo como base a resolução CNE/CP n.º 01/2006, que 
institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia-licenciatura, em que todas as possibilidades e eventualidades que o curso pode 
oferecer estão devidamente delimitados, discorda-se que o gabarito da questão 30 seja a 
letra A. A mencionada questão trata-se do artigo 6º do supracitado instituto legal, que em 
seu inciso II trata das possibilidades solicitadas pela questão. A alínea "a" deste inciso está 
devidamente reproduzida pela alternativa B do caderno de questões; por sua vez, a alínea 
"b" está devidamente reproduzida pela alternativa C da prova; e por fim, a alínea "c" está 
reproduzida pela alternativa A do caderno de questões. A alternativa D da questão 30 seria 
quase uma reprodução da línea "h" do inciso I, desse mesmo artigo, que trata porém, de um 
núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade da 
sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades 
educacionais, assim como meio de reflexão e ações críticas, o que não foi questionado no 
enunciado. Ocorre que mesmo que o enunciado estivesse tratando desse núcleo 
educacional, a alternativa continuaria como incorreta, pois n aletra da norma legal temos que 
"processos de organização do trabalho docente", enquanto a alternativa trouxe como 
resposta "processos de organização do trabalho discente". Por essas razões não seria 
possível afirmar que a letra A seria a correta do gabarito, já que é uma reprodução da norma 
legal. Nestes termos pede deferimento e que seja considerada como resposta da questão 30 
a letra D. 
Atenciosamente, 
Tânia Maria Ribeiro. 
OBS.: No momento de enviar o recurso, teve uma queda de energia em meu CP. Enviei o 
mesmo recurso 2 vezes, pois fiquei na duvida se o primeiro foi enviado. Peço que 
desconsidere um, pois são o mesmo. 
Obrigada. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO MARCAR O GABARITO, PORTANTO A 
RESPOSTA PASSA DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1734569 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 23:41 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo o (portal.mec.gov.br.cne>arquivos pdf>rcp0106 no: 
Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia 
pedagógica das instituições, constituir-se-á de: 
II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de atuação 
profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, atendendo a 
diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades: 
 a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 
institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras;  
b) avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos de 
aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade brasileira;  
c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar propostas 
educacionais consistentes e inovadoras; 
No gabarito a alternativa que indica (EXCETO) está a letra (A) o que é extremamente errada 
de acordo com o artigo acima. 
A alternativa (EXCETO) seria a letra (D), pois o estudo da Didática, de teorias e 
metodologias pedagógicas, de processos de organização do trabalho discente está 
incorreto. Seria (DOCENTE) e não (DISCENTE). 
 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1734569/2c5dc1dc9025444142cccf8b5cfebec7.docx 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA  
DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO MARCAR O GABARITO, PORTANTO A 
RESPOSTA PASSA DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1737501 

CARGO Coordenador Pedagógico 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 14:24 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Ilustríssima Banca Examinadora , o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve 
ser alterada para "alternativa D -  estudo da didática, de teorias e metodologias pedagógicas 
de processos de organização do trabalho discente" como será demonstrado a seguir : isto 
porque o comando da questão objurgada pede que se assinale a alternativa que NÂO se 
enquadra na hipótese descrita no comando da questão - veja a existência da palavra 
EXCETO.   Assim todas as demais alternativas se encontram descritas , ipssis litteris, no rol 
constante do inciso II do artigo 6º da Resolução CNE/CP nº 01/2006 , sendo a única que não 
se encontra descrita ipssis litteris como no inciso I alínea "h"do mesmo artigo, sendo esta , 
pois, a alternativa correta a ser assinalada. Ante o exposto faz-se imperiosa a alteração do 
gabarito  preliminar  para constar como alternativa a ser assinalada a "alternativa D". Caso 
assim não se entenda , pugna pela anulação da referida questão. Nesses termos pede 
deferimento da solicitação de recurso. Atenciosamente, a candidata Elizia Luzia Côrtes da 
Silva. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA DEFERIDO: OCORREU UMA FALHA TÉCNICA AO MARCAR O GABARITO, PORTANTO A 
RESPOSTA PASSA DE “A” PARA “D”. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1705356 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 16:21 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A questão relaciona conceitos do Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, 
da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, que estão presentes nas normas do CREA. 
Tais conteúdos não estavam relacionados no Edital deste concurso. A obrigação do 
profissional em Engenharia não é saber todos os itens "decorados ", um a um, do código e 
sim zelar por uma sociedade justa e igualitária. Por este motivo trata-se de uma questão 
interpretativa onde todos os itens condizem para tal estado da sociedade. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: CONSTA NO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO “Código de Ética Profissional da 
Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia”. O 
profissional deve ter conhecimento do seu código de ética. Portanto, mantém-se inalterado o 
gabarito. 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1739214 

CARGO Engenheiro Civil 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 29/11/2019 15:42 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO A alternativa "D", da a entender que o profissional da engenharia ta ferindo o principio da 
imparcialidade, ao dizer "interesses pessoais".  O servidor publico deve ser neutro, agir de 
acordo aos mandamentos da lei. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: O CANDIDATO NÃO FEZ O RECURSO CONFORME PEDE O EDITAL NO 
ITEM ABAIXO: 
6.2.1. As petições de recurso deverão ser elaboradas em formulário próprio conforme ANEXO 
IV, devendo estar minuciosamente fundamentadas e contendo argumentação lógica, 
consistente e com bibliografia pesquisada pelo candidato, referente a cada questão, caso 
contrário, serão indeferidas de pronto. 
 
Portanto, mantém-se inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1709027 

CARGO Monitor De Transporte Escolar 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 28/11/2019 15:22 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO CORREÇÃO DO GABARITO 
 
A questão de número 30 pede para marcar a alternativa correta, o gabarito divulgado pela 
Asectta tem por resposta correta a alternativa D, o que é um equívoco, já que nem todas as 
alternativas estão corretas. 
 
"III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;" - por VEÍCULO AUTOMOTOR, segundo o CTB (Código de 
Trânsito Brasileiro), entende-se: "Por veículo automotor haveremos de entender aquele que 
é dotado de motor próprio, e, portanto, capaz de se locomover em virtude do impulso 
(propulsão) ali produzido. Serão os carros, caminhonetes, ônibus, caminhões, tratores, 
motocicletas (e assemelhados) mas também as embarcações e aeronaves, em uma 
perspectiva de menor incidência prática." 
Chamo atenção aqui para tudo o que é definido como Veículo Automotor. Exemplo: 
motocicleta é um veículo automotor e não tem obrigatoriedade de possuir encosto de 
cabeça. Já que III diz PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, 
conclui-se que essa parte está errada. 
 
Logo, a alternativa correta é a letra A: Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: DE ACORDO COM A LEI Nº 9503/1997 (ATUALIZADA),   Art. 105. São 
equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: 
 I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção 
dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido 
viajar em pé; 
        II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de 
passageiros com mais de dez lugares e os de carga com peso bruto total superior a quatro 
mil, quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo; 
        III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN; 
VII - equipamento suplementar de retenção - air bag frontal para o condutor e o passageiro do 
banco dianteiro.   
 
Segundo a Lei supra citada todas as afirmativas estão corretas. Portanto, mantém-se 
inalterado o gabarito. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1701133 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 08:18 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Segundo a literatura, Manual de Anestesia Local (MADEIRA, 2009; MALAMED, 2013), 
sendo o último autor uma grande referência na área de anestesia local em odontologia, a 
terminologia "nervo bucinador", não é utilizada, portanto é considerada desconhecida. Dessa 
Forma, não há possibilidade da resposta correta ser um termo que não se é utilizado e 
desconhecido, ou seja, a resposta correta em hipótese alguma poderá ser a letra "B".  

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1701133/7c72eebeacb8c94769570114d4cbea1c.png 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A questão está correta, tendo a alternativa B como certa. De acordo com a 
literatura e o livro de Malamed (2013- 6° edição) o bloqueio do nervo bucal, designado 
comumente como bloqueio 
do nervo bucal longo, tem uma frequência de sucesso próxima dos 100%. A razão disso é 
que o 
nervo bucal é facilmente acessível ao anestésico local, por se situar imediatamente abaixo da 
membrana mucosa, e não enterrado no osso. Outros nomes comuns do bloqueio do Nervo 
bucal 
são: Bloqueio do nervo bucal longo ou Bloqueio do nervo bucinador. A área anestesiada é 
toda 
região de tecidos moles e periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1702845 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 25/11/2019 20:53 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO Solicito reavaliação da questão 30, foi solicitado na questão outro nomes para o Bloqueio do 
Nervo Bucal, venho pedir uma reavaliação da opção correta, quando se fala em “nervo” 
bucinador. Pois na literatura somente há músculo bucinador. Assim sendo acho que a opção 
mais correta a se marcar seria a letra C 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recursos/2
243/1702845/6dc3e1ae70ea4886fb39395fe4bc660a.jpg 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A questão está correta, tendo a alternativa B como certa. De acordo com a 
literatura e o livro de Malamed (2013- 6° edição) o bloqueio do nervo bucal, designado 
comumente como bloqueio 
do nervo bucal longo, tem uma frequência de sucesso próxima dos 100%. A razão disso é 
que o 
nervo bucal é facilmente acessível ao anestésico local, por se situar imediatamente abaixo da 
membrana mucosa, e não enterrado no osso. Outros nomes comuns do bloqueio do Nervo 
bucal 
são: Bloqueio do nervo bucal longo ou Bloqueio do nervo bucinador. A área anestesiada é 
toda 
região de tecidos moles e periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 



Lista de recursos 

Concurso Público - 001/2019 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
  

 

Dados da solicitação 

INSCRIÇÃO 1731005 

CARGO Odontólogo 

TIPO RECURSO CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

PROVA 1 

QUESTÃO 30 

DATA DE SOLICITAÇÃO 27/11/2019 21:46 

DESCRIÇÃO FATOS Não informado 

FUNDAMENTAÇÃO De acordo com um dos livros mais utilizados e importantes na área de Odontologia, "Manual 
de Anestesia Local ( MADEIRA,2009; MALAMED,2013), não é utilizado a nomenclatura 
"bloqueio do nervo bucinador" como referência ao bloqueio do nervo bucal, por este se tratar 
de um músculo e não um nervo. Sendo assim considera-se errada a opçao B descrita como 
correta no gabarito. 

PEDIDO Não informado 

ANEXO CANDIDATO Sem anexo 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA INDEFERIDO: A questão está correta, tendo a alternativa B como certa. De acordo com a 
literatura e o livro de Malamed (2013- 6° edição) o bloqueio do nervo bucal, designado 
comumente como bloqueio do nervo bucal longo, tem uma frequência de sucesso próxima 
dos 100%. A razão disso é que o nervo bucal é facilmente acessível ao anestésico local, por 
se situar imediatamente abaixo da 
membrana mucosa, e não enterrado no osso. Outros nomes comuns do bloqueio do Nervo 
bucal são: Bloqueio do nervo bucal longo ou Bloqueio do nervo bucinador. A área anestesiada 
é toda região de tecidos moles e periósteo bucal dos dentes molares mandibulares. 
 

QUEM RESPONDEU  

CANDIDATO LEU RESPOSTA não 

ANEXO Sem anexo 

 

 


