PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
Período de recursos contra o gabarito e o caderno de questões e gabarito preliminar
RECURS
O

484

496

429

INSCRIÇ
ÃO

1020

567

2158

NOME

ADRIANA DUTRA GONÇALVES

SITUAÇÃ
O

DETALHES

O gabarito deveria ser a letra C e no gabarito preliminar consta a letra B.
No Título II da Lei 9934 de 20 de dezembro de 1996 (Dos princípios e fins da
educação nacional), no artigo 3º, no item número III está disposto o seguinte: “III PLURALISMO de idéias e de concepções pedagógicas;” enquanto na opção de
IMPROCE
letra C está disposto “INDIVIDUALISMO de ideias e de concepções pedagógicas”.
DENTE
A questão pede a alternatica que é exceção dos princípios do ensino, portanto a C
está correta.

RESPOSTA

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

ADRIELLE NAIARA TONETI

O gabarito referente a questão número 18: O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios exceto, considera a letra “B” como correta, no entanto, está
errado, pois conforme a Constituição Federal Brasileira, no Título VIII – Da Ordem
Social, Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I – Da
Educação, Art. 206, II, a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o
IMPROCE
pensamento, a arte e o saber” constitui um dos princípios do qual o ensino deve ser
DENTE
ministrado, e no enunciado da questão número 18 é descrita a palavra “EXCETO”,
trazendo outro significado à resposta. A questão, portanto, deve ser anulada por
apresentar duas alternativas corretas, sendo elas a letra “A: Onerosidade do ensino
público em estabelecimentos particulares” e a letra “D: Gestão democrática do
ensino público, independente de lei”.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

ALESSANDRA LIMA ROQUE

A PERGUNTA É: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
EXCETO:
IMPROCE E no gabarito a resposta correta é a Letra B no caso é a única resposta correta!
DENTE
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
A PERGUNTA ESTÁ ERRADA NÃO SERIA EXCETO E SIM CORRETO.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Esta questão está com o gabarito (B) incorreto enquanto as outras três alternativas
(A,C e D) são corretas. Peço anulação da questão cujo enunciado está abaixo:
18. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios EXCETO:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares.
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
(C) Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei.

629

1699

ÁLVARO CÉSAR MOREIRA RIBEIRO

DEFERID
O

Embasamento: A banca considerou a Letra B correta, no entanto na Constituição
da República, Título VIII, Capítulo III, Seção I, Art. 206 - O ensino será ministrado
nos seguintes princípios:

-

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
(O QUE ANULA A LETRA B POIS ESTE PRINCÍPIO FAZ PARTE DA BASE DO
ENSINO)
A QUESTÃO TEM AS OUTRAS TRÊS ALTERNATIVAS (A,C E D) QUE
PODERIAM ESTAR CORRETAS, POIS O TEXTO DAS ALTERNATIVAS A e C
NÃO APARECEM NO ARTIGO. E O TEXTO DA LETRA D ESTÁ INCORRETO
POIS A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO É UM PRINCÍPIO DO
ENSINO, PORÉM NA FORMA DA LEI E NÃO INDEPENDENTE DE LEI:
Constituição da República, Título VIII, Capítulo III, Seção I, Art. 206 - O ensino será
ministrado nos seguintes princípios:
VI - gestão democrática do ensino público, NA FORMA DA LEI;
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Guará/ SP, 19 de Novembro de 2018.
Na questão 6 - Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O
verbo “ser”, pode ser classificado como:
No gabarito a alternativa correta é C.
Mas o verbo ser é um verbo irregular e anômalo, então não poderia ter essas duas
alternativas (B e C) na mesma questão e sim apenas uma.

445

652

AMANDA CRISTINA BORBA DE OLIVEIRA
SILVA

Verbo Ser
O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
IMPROCE radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
DENTE
Possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no
pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do
subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Gerúndio: sendo
Particípio passado: sido
Infinitivo: ser
Tipo de verbo: irregular, anômalo, de ligação, auxiliar
Transitividade: transitivo indireto e intransitivo
Separação silábica: ser
Fonte: https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/. Acesso em 19/11/2018 às 14:24
h.

388

2755

ANA CAROLINA DA SILVA FERREIRA

Na questão 7, no gabarito preliminar está correta a alternativa C. Porém, o texto
não está em sentido conotativo, ja que o mesmo se refere a palavras de sentido
figurado. Na mesma alternativa C, ainda diz que para "evitar ambiguidade e
diversidade de
IMPROCE
interpretações", sendo que em sentido figurado, conotativo que há várias
DENTE
interpretações. Está totalmente sem nexo, sem contexto. A própria questão 7 e 9 se
contradizem. Ja levei essa questão e outras para alguns professores do cursinho, e
todos estão de acordo comigo. Várias questões desse concurso estão sem
nexo.pontuação, sem sentido, sem nada em comum com nossa área.

454

1321

ANA CAROLINA DEDEMO

IMPROCE O enunciado da questão não condiz com as alternativas propostas, sequer com a
DENTE
resposta anunciada no gabarito preliminar como correta.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

2082

ANA CAROLINA SUFIATI RODRIGUES DA
CUNHA

IMPROCE Eu, Ana Carolina Sufiati Rodrigues da Cunha, inscrição 2082, cpf: 431.192.118-77..
DENTE
Visto que no edital não estava constando os artigos cobrados em questão!

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

459

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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604

1569

ANA LAURA EVANGELISTA RIBEIRO

DEFERID
O

RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO
QUESTÃO: NÚMERO 18
CARGO: PSICÓLOGO
FUNDAMENTO: CF, art. 206, caput e incisos
Segundo a prova oficial aplicada, consta da questão n.º 18, o seguinte: O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios exceto: (A) Onerosidade do
ensino público em estabelecimentos particulares. (B) Liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. (C) Individualismo de
ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino. (D) Gestão democrática do ensino público, independente de lei.
O gabarito oficial informa como correta a alternativa B.
Ocorre que a questão deve ser ANULADA.
A resposta correta seria a alternativa B apenas e tão somente no caso de ter sido
exigida a alternativa CORRETA e NÃO UMA EXCEÇÃO. Isso porque, o artigo 206,
inciso II, da Constituição Federal NÃO TRATA o conteúdo da alternativa B como
exceção, MAS COMO REGRA, sendo um dos princípios que regem a educação.
Vejamos:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei,
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados
profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

-

Quando o enunciado faz referência à exceção (conforme grifado acima) aos
princípios que regem a base do ensino, o faz de forma equivocada. Na verdade
deveria ter pedido a alternativa que TRAZ EFETIVAMENTE UM DOS PRINCÍPIOS,
já que todas as outras alternativas estão erradas de acordo com o texto
constitucional.
Seguindo-se o enunciado como está (ou seja, pedindo a exceção), teríamos três
alternativas corretas, pois todos estão previstos de forma contrária na Constituição
Federal. Nesse sentido:
CF, art. 206: [...]
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino; (A ALTERNATIVA C PREVÊ
INDIVIDUALISMO DE IDEIAS)
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; (A ALTERNATIVA A
PREVÊ ONEROSIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM ENTIDADES
PARTICULARES)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (A ALTERNATIVA D
PREVÊ A GESTÃO DEMOCRÁTICA INDEPENDENTEMENTE DE LEI).
Portanto, para a lisura e legalidade do certame, DEVE A QUESTÃO N.º 18 da
prova aplicada para os concorrentes ao cargo de PSICÓLOGO I, ser
DEVIDAMENTE ANULADA, atribuindo-se a pontuação da questão a todos os
candidatos presentes na prova objetiva, nos termos dispostos no item 9.4 do edital.
Termos em que, pede-se e espera deferimento.

481

347

ANA LAURA TASSONI DA SILVA

A Educação Infantil é de 0 a 5 anos. Sendo a creche de 0 a 3 e a Pré escola de 4 a
IMPROCE 5.
DENTE
Desta forma não há alternativa que mostre que as proposições I e II estão
incorretas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
449

2027

ANA PAULA BRAZAO ROQUE

IMPROCE
DENTE
Possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no
pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do
subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).
Gerúndio: sendo
Particípio passado: sido
Infinitivo: serTipo de verbo: irregular, anômalo, de ligação, auxiliar
Transitividade: transitivo indireto e intransitivo
Separação silábica: ser
fonte:https://www.conjugacao.com.br/

a questão será anulada.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Portanto a alternativa B que aponta o verbo ser como irregular seria correta.
desde já agradeço!

507

3322

ANA PAULA HASIMOTO RIBEIRO MESQUITA

A questão 23 é sobre os componentes do SUS e pede a alternativa correta. Pelo
gabarito, a questão a ser assinalada é a alternativa "C" que diz que "Os laboratórios
e hemocentros estão excluídos do SUS" e sabemos que os dois são sim
IMPROCE componentes deste serviço. No site
DENTE
http://www.brasil.gov.br/governo/2014/10/o-papel-de-cada-ente-da-federacao-na-ge
stao-da-saude-publica
cita a questão dos laboratórios e hemocentros, os quais são financiados pelos
estados, além dos recursos repassados pela União.

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O gabarito consta que é a letra A . porem é a letra C
Segundo a constituição da Republica federal brasileira.
Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
537

2356

ANDREA CRISTINA BUENO CARRER

IMPROCE
DENTE

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
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586

4780

ANDRÉIA CRISTINA MARCUSSI LOURENÇO
NASCIMENTO

Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
IMPROCE
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
DENTE
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta)

577

3283

ANDRESA APARECIDA QUEIROZ SILVA

Eu, Andresa Aparecida Queiroz Silva,RG:32034206-4,venho respeitosamente
pedir recurso da questão 6,pois em várias gramáticas constam o verbo ser como
verbo irregular, sendo anômalo uma subclassificação dentre os irregulares. Sendo
assim estão corretas as alternativas ‘B e C.
Fonte de fundamentação da citação acima
:https://www.conjugacao.com.br/verbos-irregulares-no-portugues/
Outra explicação:Verbo Ser
O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
IMPROCE
Possui conjugações iguais ao verbo ir no pretérito perfeito do indicativo (eu fui), no
DENTE
pretérito mais-que-perfeito do indicativo (eu fora), no pretérito imperfeito do
subjuntivo (se eu fosse) e no futuro do subjuntivo (quando eu for).
Gerúndio: sendo
Particípio passado: sido
Infinitivo: ser
Tipo de verbo: irregular, anômalo, de ligação, auxiliar
Transitividade: transitivo indireto e intransitivo
Separação silábica: ser
Fonte da citação acima: https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A questão 18, diz que o ensino será ministrado em alguns princípios e solicita a
exceção. No gabarito preliminar consta a resposta como um principio e não a
exceção, onde segundo a lei n°9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional e no Art 3° referente aos princípios, o segundo principio é
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte
e o saber;

398

2055

ANGÉLICA CRISTINA DA SILVEIRA
MARQUES

As demais alternativas da questão que seriam exceções, onde:
-Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
IMPROCE
privadas de ensino; sendo os princípios corretos o segundo e quinto desta mesma
DENTE
lei
- Gestão democrática do ensino público, independente
de lei; e o principio referido nesta lei consta do VIII gestão democrática do ensino
público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

logo a questão trouxe três exceções e um principio e a mesma pede a alternativa
que consta a exceção. E o gabarito preliminar traz a resposta, como letra B, e esta
segunda a lei é um principio não sendo a exceção solicitada.
Obrigada!
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Esta alternativa possui mais de uma resposta correta.
A letra B está no Art. 8 da Lei 11.494, DE 20 DE JUNHO 2007 - A distribuição de
recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal,
dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus Municípios, na proporção do
número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial, na forma do Anexo desta Lei.
594

3125

ANGELITA LEMES OLIVEIRA CLARO

IMPROCE
§ 1 Será admitido, para efeito da distribuição dos recursos previstos no inciso II do
DENTE
caput do art. 60 do ADCT, em relação às instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o poder público, o cômputo
das matrículas efetivadas: (Redação dada pela Lei nº 12.695, de 2012)

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

I - na educação infantil oferecida em creches para crianças de até 3 (três) anos;
Letra C também está correta - O município só pode conveniar com recurso do
FUNDEB o atendimento da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
559

4842

ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIEIRA

DEFERID
O

gostaria que a questao 6 fosse anulado , pois o verbo ser ele é anomalo e irregular.
obrigado

560

2032

ANTONIO MARCOS DE FREITAS VIEIRA

IMPROCE
anexo sobre a questao
DENTE

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

436

1932

ARIANE CHIARA SILVA OLIVEIRA

Segundo o 1º parágrafo do Art. 199. "As instituições privadas poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde,segundo diretrizes deste, mediante
contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas
e as sem fins lucrativos."
IMPROCE LOGO, o item "A" desta questão está errado, pois ele afirma que as instituições
DENTE
privadas NÃO poderão participar...
Segundo o 3º parágrafo deste mesmo artigo " É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo
nos casos previstos em lei."
Exatamente o escrito no item "C" desta questão. LOGO, a resposta correta é C

406

3953

ARUAN MARRA MARTINS

"Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
IMPROCE
o pensamento, a arte e o saber" é um principio do ensino público brasileiro,
DENTE
portanto a afirmativa está correta.

-

Conforme demonstrado com publicações oficiais, está questão possui 03
alternativas corretas: A,C,D.
478

1904

ARYANA DE SOUSA VIEIRA SILVA

DEFERID
O

Com isso solicito a anulação da questão.

DEFERIDO
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Conforme será demonstrado, no gabarito a alternativa apresentada como correta
(B), não corresponde ao que foi pedido no enunciado.
18. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios exceto:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares.
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
(C) Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei.

A alternativa apontada pelo gabarito como correta, ou seja, a exceção, é
correspondida pela alternativa B) "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento a arte e o saber", que caracteriza-se como um desses
princípios, como demonstrado a seguir:
504

305

BEATRIZ ORLANDO NAVARRO DE ANDRADE

IMPROCE
TÍTULO II
DENTE
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Revisão para?
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Assim, observa-se que a alternativa que corresponde a alternativa correta é a D:
"Gestão democrática do ensino público, independente de lei", já que a gestão deve
acontecer na forma desta Lei e da legislação do sistema de ensino, e não
independente dela. Sendo esta a exceção. Assim, acredito que haja a necessidade
de revisão para que seja possível a alteração para o gabarito oficial.
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Edital nº 01/2018. Função: Enfermeiro Padrão II.
Ilmo(a) Sr(a)
Presidente da Comissão Elaboradora e Julgadora
Eu, Bruna Francielle Toneti, R.G. nº 43.712.416-2, CPF 423.758.618-92, Inscrição
nº 262, vem pelo presente apresentar RECURSO quanto às questões nº 8, 18, 20 e
23.
Conforme o edital publicado, no item 9.3 “Quando o recurso se referir ao gabarito
da prova objetiva, deverá ser elaborado de forma geral, ou seja, todas as questões
a serem recorridas devem ser contempladas no mesmo recurso e a decisão será
tomada mediante parecer técnico da Banca Examinadora”. Assim, apresento, a
seguir, os recursos com suas devidas argumentações e fundamentações para
análise da Banca Examinadora:
&#8722; Questão nº 8:
O gabarito divulgado encontra-se incorreto ao considerar a alternativa “A –
Descritivo”. O texto disponibilizado na prova, segundo o site Norma Culta
(https://www.normaculta.com.br/texto-informativo/) e Toda Matéria
(https://www.todamateria.com.br/texto-informativo/), trata-se de um texto
informativo, já que o escritor expõe brevemente um fato ao leitor, de forma objetiva,
com linguagem denotativa, clara e direta. Esse gênero textual apresentado possui
como objetivo a transmissão de uma informação ou fato, apresentando dados, por
exemplo, como o da Estátua inaugurada na Índia, estando o autor, assim, isento a
argumentos e opiniões a respeito. O texto informativo, como o da questão, que é
frequentemente utilizado em jornais, revistas, livros, enciclopédias, sites, artigos,
entre outros. Para ele ser considerado descritivo, como o gabarito considerou,
precisaria apresentar elementos como os de conceituação, definição, descrição,
comparação e enumeração. No caso, o texto poderia ser considerado, no máximo,
como um texto expositivo-informativo, em que o autor transmite informações sobre
determinado tema com a maior neutralidade possível, constituindo-se, ainda, dentro
do gênero textual informativo (o que também pode ser verificado no site InfoEscola
– https://www.infoescola.com/literatura/generos-textuais/). O texto é tão informativo
que foi retirado, inclusive, de uma notícia publicada no dia 31 de outubro de 2018
pela BBC News (https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46012716),
intitulada “Estátua mais alta do mundo revolta agricultores na Índia”. Portanto,
solicito a CORREÇÃO do gabarito divulgado para a alternativa correta “B –
Informativo”.

540

262

BRUNA FRANCIELLE TONETI

DEFERID
O

&#8722; Questão nº 18: A prova objetiva cobrou em sua questão nº 18 a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional (Alterada pela LEI Nº 9.475/97 e LEI Nº 10.287/2001, LEI No
10.328/2001, já inserida no texto), considerando a alternativa B como correta.
Contudo, a questão solicitada a afirmativa em EXCETO, o que compromete o
gabarito divulgado como incorreto. Na Lei mencionada, LDB, em seu Título II – Dos
princípios e fins da Educação Nacional, Art. 3º “O ensino será ministrado conforme
os princípios:”, o inciso estabelece “II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;”. Assim, a alternativa
considerada pelo gabarito está incorreta, pois não se constitui como uma exceção a
afirmação pela Lei apresentada. Todas as outras alternativas apresentadas pela
questão também encontram-se erradas, sendo apenas a alternativa B inclusa nos
princípios dessa Lei. Portanto, devido a questão solicitar a alternativa em exceto e
não a correta (como deveria ser), solicito a ANULAÇÃO da questão nº 18.
&#8722; Questão nº 20: O gabarito divulgado considera a alternativa “C – De
morte” como correta, referente à Carta Magna brasileira. No entanto, a alternativa
está incompleta e equivocada, assumindo caráter incorreto, pois de acordo com a
Constituição Federal de 1988, em TÍTULO II – Dos Direitos e Garantias
Fundamentais, CAPÍTULO I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art.
5º – XLVII, a pena de morte é salva APENAS em caso de guerra declarada, nos
termos do Art. 84 – XIX, não cabendo, portanto, como uma “modalidade de pena
permitida excepcionalmente pela Carta Magna brasileira”, assim como descrito no
enunciado da questão. Em adição, na Constituição Federal de 1988 esse fato é
evidenciado, já que o direito à vida é por ela assegurado em seu Art. 5º “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. A inconstitucionalidade da
pena de morte é fundamentada, ainda, pela assinatura do Brasil na Declaração dos
Direitos Humanos, em que a prática de pena de morte é assegurada como
erradicada no país. Assim, por falta de alternativas corretas, a questão número 20
deverá ser ANULADA.
&#8722; Questão nº 23:
O gabarito da prova objetiva considera a alternativa “C – Os laboratórios e
hemocentros estão excluídos do SUS” como correta. Contudo, na Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre as condições para a promoção,
prevenção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências”, na Seção II – Da competência, é
decretado que: “Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS)
compete: X – coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e
hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização
administrativa.”; assim como em seu “Art. 18. À direção municipal do Sistema Único
de Saúde (SUS) compete: VIII – gerir laboratórios públicos de saúde e
hemocentros”. Inclusive, há também a Lei nº 10.936, de 19 de outubro de 2001,
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que “Institui e regulamenta o Sistema de Sangue, Componentes e Derivados do
Estado de São Paulo”, que também decreta em sua Seção III – Da estruturação:
“Art. 7º – O Sistema de Sangue, Componentes e Derivados do Estado de São
Paulo será implantado no Sistema Único de Saúde, SUS, ficando sua execução a
cargo da Hemo-rede, hospitais e laboratórios conveniados ao SUS, e de
laboratórios e hospitais privados que não integram o Sistema Único de Saúde,
desde que Autorizados pela Secretaria da Saúde”. Dessa forma, verifica-se que
tanto os laboratórios quanto os hemocentros estão incluídos no SUS, ao contrário
do que considera o gabarito divulgado para essa questão. Solicito, assim, a
CORREÇÃO do gabarito para a alternativa “D – As fundações e institutos de
pesquisa, integram o componente do SUS”, uma que vez que a própria Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu Título II – Do Sistema Único de Saúde,
Disposição Preliminar, Art. 4º, em seu “§ 1º – Estão incluídas no disposto neste
artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de
qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e
hemoderivados, e de equipamentos para saúde”, fundamenta a inclusão dessas
fundações e institutos de pesquisa no SUS.

&minus; Questão nº 8: constou
alternativa errada no sistema, a
questão será corrigida no gabarito
oficial para considerar a alternativa
B.
&minus; Questão nº 18: deferido
&minus; Questão nº 20: indeferido
&minus; Questão nº 23: deferido
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391

4303

BRUNO SELLA BETI

Esta questão pode estar correta tanto a alternativa B quanto a alternativa C, pois o
IMPROCE
verbo SER é IRREGULAR (sofre alterações) e se encaixa na classe dos verbos
DENTE
Anômalos, que está dentro dos verbos IRREGULARES.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

535

1524

CAMILA DE PAULA COUTO

IMPROCE
Essa questão não esta dentro do conteúdo proposto no Edital..
DENTE

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

CAMILA PISCITELLO DOS SANTOS

Multiplicando as dimensões do reservátorio seria 5 x 2,5 x1, 2 = 15 m3.Como 1 m3
IMPROCE
equivale a 1 litro temos que multiplicar essa resposta por mil , sendo assim temos
DENTE
como resposta 15000L, alternativa D, e não C como foi dado no gabarito.

alternativa alterada
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

442

5398

Conforme lei 8080\1990; (Alternativa correta é a D)
TÍTULO II
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

493

4578

CAMILA RODRIGUES ARANTES LAVAGNOLI

IMPROCE Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
DENTE
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS).

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

§ 1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais,
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos,
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para
saúde.

611

140

CARLA GONÇALVES DA SILVA

O candidato não mencionou qual
IMPROCE Esta questão nao tem nenhuma resposta compativel, pois a resposta certa não está providência desejada com a
DENTE
entre as alternativas. A resposta certa daria mais de 1000m.
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
Questão 6
Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
eu fui, eu serei.
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas

556

1440

CARLA IGNÁCIO FAVARÃO

Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IMPROCE VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
DENTE
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta)
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590

1727

CARLOS ALBERTO DA COSTA

DEFERID
O

Na questão 14 o enunciado não especifica se o "primeiro cocho" refere-se ao mais
próximo ou ao mais distante do galpão, confundindo o raciocínio. Pela lógica seria o
"primeiro cocho" o mais próximo. Sendo assim, se são 10 cochos e o encarregado
for e voltar, mesmo desconsiderando as distâncias entre os cochos, ele faria um
percurso de 1000 metros.
Nenhuma das alternativas correspondem a uma distância maior que 376 metros.
Peço a anulação da questão.

assessoriajuridica.dg@gmail.com (16) 99971-4411 (16) 99260-3687
RECURSO ADMINISTRATIVO
Carlos Elias César, já qualificado nesta banca, vem respeitosamente interpor
recurso administrativo contra as questões abaixo conforme enumeradas no caderno
de questões do referido concurso:
QUESTÕES DE NUMERO 26

639

4770

CARLOS ELIAS CESAR

IMPROCE
DENTE

26. As Boas maneiras e bom comportamento no ambiente de trabalho exige a
existência de algumas virtudes como competência, credibilidade, disponibilidade,
comunicação, iniciativa, cortesia e flexibilidade.
Assinale a alternativa que melhor define a credibilidade:
(A) Predisposição para ajudar a servir.
(B) Ter conhecimento, experiência e segurança.
(C) Transmitir confiança e honestidade.
(D) Transmitir informação adequada e completa.
MOTIVOS
A resposta da letra b) ter conhecimento, experiência e segurança, também se
enquadra como CERTA, uma vez que a referida matéria pertence a SAÚDE E
SEGURANÇA OCUPACIONAL DO TRABALHO. A comprovação da referida
informação da duplicidade de respostas corretas, deve tornar anulada a referida
questão.
Vejamos a questão de credibilidade pode ser interpretada de diversas formas,
sendo elas todas corretas, por isso não poderá esta banca sem uma justificativa
plausível prosperar com uma questão “duvidosa” e com amplo sentido, vejamos:

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Qualidade do que é crível e confiável:
1 confiabilidade, fiabilidade, confiança, crédito, certeza, segurança, insuspeição,
fidedignidade, fidúcia, fieza, fiúza.
Fonte: https://www.sinonimos.com.br/credibilidade/
Sem ter conhecimento, experiência e segurança, não haverá credibilidade.
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QUESTÕES DE NUMERO 28
28. Vala é definida como uma escavação linear caracterizada por apresentar
profundidade maior que largura. via de regra, utilizada para assentamento de
utilidades como redes de gás; água e esgoto; telefônicas, drenagem. Analise as
proposições abaixo e em seguida
assinale a alternativa correta:

644

1489

CARLOS ELIAS CESAR

I. Para valas de até 2 m de profundidade, a largura deve
ser no mínimo de 60 cm.
II. As valas com profundidade entre 2 m e 4 m devem ter
no mínimo 80 cm (recomenda-se 60 cm para o trecho
mais profundo).
III. Na escavação da vala, por processo manual ou
mecânico, deve-se amontoar separadamente o entulho
gerado pela quebra do pavimento e o material de
desaterro livre de pedras.
(A) Apenas I está correta
(B) Apenas II está correta
(C) Apenas III está correta
(D) Todas estão corretas
INDEFERI MOTIVOS
DO
A referida questão não se enquadrou de acordo com a norma NBR 12266
ABNT-Associação
Brasileira de Normas Técnicas (4.1.4.1 Para cada trecho, o projeto deve indicar o
tipo de seção mais conveniente, técnica e economicamente, em função das
condições do solo e do local da obra. As seções-tipos mais indicadas são:
a) a seção retangular, indicada para valas simples com até 1,30 m de profundidade
ou para valas mais profundas, desde que convenientemente escoradas:- Portaria
do Ministério do Trabalho nº 17,de 07/07/83 - item 18.6.4; b) seções trapezoidais ou
mistas dispensam o uso
de escoramento e deverão ser indicadas quando houver ocorrência de solo estável,
espaço disponível ou vantagem técnica e/ou econômica.

Considerando que não há erro
material que justificaria a anulação
da questão, indefiro o presente
pedido.

Portanto diante de todos os vícios apresentados venho respeitosamente interpor
recurso para NULIDADE DAS QUESTOES, em primeira instancia por via
administrativa, dando ciência dos fatos apresentados a todos os membros desta
Comissão.
São Joaquim da Barra 20 de Novembro de 2018.

CARLOS ELIAS CESAR – 40.089.984-X
Recurso referente à questão 6 da prova de professor de educação básica I –
município São Joaquim da Barra.

477

1597

CAROLINA MALVESTE RAMOS PAZETO

Segundo Cunha e Cintra (1985, p. 374), “São irregulares os verbos que se afastam
do paradigma de sua conjugação, como dar, estar, fazer, ser, pedir e ir e vários
outros.”
Tal afirmação coloca a questão supracitada em contradição, uma vez que, o autor
classifica o verbo como irregular e a alternativa o coloca como anômalo, sendo que
segundo o autor a classificação de anômalo se enquadra dentro de irregular, como
comprovado.
Podemos também comprovar com os argumentos de Azeredo (2011):
IMPROCE Irregulares anômalos, ou simplesmente anômalos, são os verbos que apresentam
DENTE
diversidade total de radicais entre tempos ou mesmo entre pessoas do mesmo
tempo. São eles apenas os verbos ser e ir. (AZEREDO, 2010, p.183)
Como podemos observar na transcrição do autor, o verbo é classificado como
irregular anômalo, portanto a presença dos itens irregular e anômalo em
alternativas diferentes gera incoerência, uma vez que o verbo anômalo é um verbo
irregular.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 3ª. ed. São Paulo:
Publifolha, 2011.
CUNHA, C. F.; CINTRA, L. Nova gramática do Português contemporâneo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1985. p.565-567.
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Questão 6
Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
eu fui, eu serei.
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas
Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
Qual sera a operação?
A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão
50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros
Questão 17
A alternativa do gabarito está incorreta. A alternativa correta é a C.
"§3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em leis".
A palavra "NÃO" presente na alternativa D a torna incorreta

568

1398

CÁSSIA APARECIDA BONATO SILVA

Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
IMPROCE XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
DENTE
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta)
QUESTÃO 27
Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para a
oferta de Educação Infantil?
Sim, desde que observadas as seguintes determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
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b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
Diante disso, verifica-se que todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 29
A questão 29 apresenta mais de uma questão como alternativa certa. A alternativa
A esta correta uma vez que a assertiva compreende que o convenio pode ser
realizado com “toda e qualquer instituição de educação infantil” considerando que
há dois tipos de instituição de educação infantil: públicas ou privadas, a assertiva
afirma que o convenio pode ser realizado também com a instituição privada. O
que pode ser comprovado pelo que esta descrito no documento “Orientações sobre
convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”
elaborado pelo Ministério da Educação, cujo texto afirma: “As instituições de
educação infantil podem ser públicas ou privadas. As públicas são criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, art. 19, inciso I). As instituições privadas são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19,
inciso II) e se organizam em dois grupos: as particulares com fins lucrativos e as
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. ( pag. 12)
Além disso, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve o que são as instituições privadas:
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Diante de tais afirmações entende-se que o município pode conveniar com as
instituições privadas.
A alternativa A e as demais alternativas podem ser confirmadas por meio do
documento “DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL”elaborado pelo Ministério da Educação (2013), o qual elucida o assunto
em questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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Cintia Carla de Carvalho Covas de Oliveira
CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS 2018
WWW.INSTITUTOIMAGINE.COM.BR
Inspetor de Alunos
RECURSO
Prezado ouvidor,
O candidato recorre a esta ouvidoria por discordar do gabarito da prova objetiva do
Concurso Público de 2018.
Por este motivo, apresente o presente recurso tempestivamente interposto, onde
expõe os fundamentos pelo qual deve ser revisada a correção e aplicada a
pontuação faltante em todas as questões discutidas, conforme segue abaixo:
ANULAÇÃO DA QUESTÃO 17, PÁGINA 3
QUESTIONAMENTO
Conforme a pergunta abaixo, a questão “D” apresenta a palavra “NÃO”, tornando a
incorreta.
O Art. 199. da Constituição brasileira, estabelece que a assistência à saúde é livre
à iniciativa privada. Quanto ao exercício da assistência à saúde pela iniciativa
privada está correto afirmar que:
(A) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde.
(B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
(C) É vedada toda e qualquer participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
(D) Não é vedada remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, nos termos
da lei.
EMBASAMENTO
Conforme demonstrado a questão acima, a alternativa do gabarito está incorreta. A
alternativa correta é a letra C.
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
A palavra “NÃO” presente na alternativa D a torna incorreta.
Portanto, peço que a questão seja anulada.
ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18, PÁGINA 3
QUESTIONAMENTO:
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 18, possui como
gabarito oficial a letra B, entretanto esta questão necessariamente apresenta todas
as alternativas incorretas.
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
18-O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios exceto:
(A)Onerosidade do ensino público em estabelecimentos particulares.
(B)Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.
(C)Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente de lei.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa B, no entanto
todas estão incorretas, sendo assim causando dúvida com todas as proposições
sendo incorretas.
LETRA A
Conforme a lei 9394/96 (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira)
A lei em momento algum menciona em seus incisos a “Onerosidade do ensino
público em estabelecimentos particulares”.
Mencionando apenas no artigo 3 em seu inciso “VI a gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais”. Um dos principais princípios estabelecidos em nossa
constituição vigente.
Nossa Constituição Federal é clara ao trazer o princípio da “gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais” de forma expressa. E este não se restringe
ao serviço de ensino, mas se estende ao todo necessário para que o aluno tenha
aceso a uma educação de qualidade, como a alimentação gratuita.

Portanto sendo esta uma alternativa incorreta, podendo também ser considerada
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uma das respostas plausíveis ao entendimento que a questão pedia.
LETRA B
Outro ponto e que houve confusão é de que a letra B da questão que foi a
considerada correta pela banca está também errada.
Pois de acordo com a lei 9394/96 em seu artigo 3 no inciso II menciona “Liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;”.
No entanto essa questão apresenta falhas, pois como a questão julga para que o
candidato marque o que excepciona a lei, ela também seria uma das prováveis
respostas, contendo esse erro em não mencionar a palavra CULTURA.

LETRA C
Novamente, o que também seria uma possível resposta pois não está de acordo
com a lei, a letra C menciona o seguinte “Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.
Porém o que a lei diz é totalmente ao contrário ainda no artigo 3 em seu inciso III –
“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;” destacando- se a palavra
pluralismo e ainda agregando a alternativa junto com o inciso V do respectivo
artigo. Ocasionando assim também a confusão, pois também seria uma das
respostas plausíveis para esta questão.
LETRA D
Não obstante, a letra D também não pode ser considerada como resposta para
essa questão, pois a alternativa menciona o seguinte “Gestão democrática do
ensino público, independente de lei”, fazendo com que o candidato a marque pois
não está em consonância com o que a lei menciona.
O inciso VIII menciona “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino”, o que contradiz o que está na afirmativa e
sendo assim essa também não podendo ser considerada como resposta desta
questão.
Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista todas as alternativas responderem à questão.

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 29 PÁGINA 5
QUESTIONAMENTO
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 29, possui como
gabarito oficial a letra C, entretanto esta questão necessariamente apresenta como
assertiva correta a letra B
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
29- Quanto ao estabelecimento de convênio entre os municípios e
estabelecimentos privados para oferta de Educação Infantil, assinale a alternativa
correta:
(A)O município pode conveniar toda e qualquer instituição ou estabelecimento
privados.
(B)O município poderá conveniar as entidades comunitárias, filantrópicas e
confessionais, que manifestarem interesse em prestar a educação infantil.
(C)O município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da
faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creches).
(D)Todas as alternativas estão corretas.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa C, no entanto a
assertiva correta para esta questão seria a letra B.
LETRA C
O FUNDEB (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) nada mais é do que um fundo de
natureza contábil de âmbito estadual formado por quase na totalidade de recursos
provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e
municípios vinculado a educação por força do disposto no artigo 212 da CF.

Art.212.A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§1ºA parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não
é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.
2ºPara efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.
§3ºA distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.
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§4ºOs programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no
art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais
e outros recursos orçamentários.
§5ºA educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§6ºAs cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do
salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Com isso a alternativa correta apresentada pelo gabarito oficial que foi a letra C,
entretanto está incorreta pois o FUNDEB ele não financia com escolas que
atendem única e exclusivamente ensino de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e
11 meses, que ainda estão em creches.
O FUNDEB é destinado a todas as etapas da educação básica desde creches,
pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até a educação
de jovens e adultos (EJA).
Tendo em vista que a importância do FUNDEB é que haja menos desigualdade
entre recursos entre as redes de ensino e com tudo o FUNDEB é distribuído a
todas redes de ensino, não como menciona a alternativa escolhida como correta
pela banca.
Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista que a alternativa C, escolhida pela banca é a incorreta.

Assim requer, respeitosamente, que seja deferida a pontuação pela i.banca.
Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso, com o a correção feita,
atribuindo a pontuação , uma vez que o recorrente fundamentou a sua indignação e
“data vênia” precisa que sua nota seja atribuída de forma justa e correta, como já
fundamentado acima, fazendo jus com a correção e revisão desta ilustre Banca, por
ser medida de Direito!
Nestes termos,
Pede deferimento.

São Joaquim da Barra, 20 de novembro de 2018.
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questão 17 indeferido:É vedada a
participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros
na assistência à saúde no País,
salvo nos casos previstos em lei.
questão 18 deferido
questão 29 indeferido: O município
só pode conveniar instituições ou
estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades
comunitárias, filantrópicas e
confessionais.

Página 22 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE

543

450

CLAUDIA APARECIDA LOPES SILVA

528

1624

CRISTIANE FERREIRA PINTO

Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
IMPROCE eu fui, eu serei.
DENTE
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas
Me chamo Cristiane ,venho através desse recurso pedir a revisão da questão 6,
IMPROCE
sobre o verbo ser .Na situação haveria duas possibilidades de resposta,sendo
DENTE
assim o verbo teria duas classificaçoes sendo ,irregular e anômalo . Obrigada!
Acredito que a correta seja a D

417

4979

CRISTIANE ANDRÉIA GOUVÊA

IMPROCE
No texto não encontrei em nenhum momento mencinar sobre o parcelamento de
DENTE
contas.
e sim sobre desigualdades sociais.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Questão 18:
A questão deixa claro que a opção a ser assinalada é aquela que não está de
acordo (exceto) com os princípios e fins da educação. Entretanto, de acordo com a
lei LDB 9394/96 em seu artigo 3° a alternativa B deveria constar como correta, pois
todas as outras diferem desta lei. Peço a anulação desta questão.

576

119

CRISTIANE FERNANDA JORDÃO

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas
de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

questão 18 deferido
questão 6 deferido
questão 17 (exceção alternativa
C:salvo nos casos previstos em
lei.) Indeferido

Questão 6:
Os verbos irregulares podem ser chamados anômalos quando as alteraçoes
sofridas em seu radical são atuadas, é o caso do verbo "ser" e "ir" , sendo assim, a
alternativa "B (irregular)" e "C (anomalo)" ambas estão corretas. Peço anulação da
questão.
Questão 17
Quanto ao exercício da assistência à saúde pela iniciativa privada está correto
afirmar de acordo com o artigo 199 da Constituição brasileira que ambas as
alternativas estão corretas, sendo elas "C" e "D". Peço anulação da questão.
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533

926

CRISTIANE RIBEIRO REZENDE

Analisando o Artigo 199 da Constituição Federal, a questão 17 não possui
alternativa correta
17. O Art. 199. da Constituição brasileira, estabelece que a assistência à saúde é
livre à iniciativa privada. Quanto ao exercício da assistência à saúde pela iniciativa
privada está correto afirmar que:
(A) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde.
RECURSO:
Segundo o Artigo 199 da Constituição Federal:
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
Alternativa A está errada.
(B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos. Alternativa B errada.
IMPROCE
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
DENTE
instituições privadas com fins lucrativos.
(C) É vedada toda e qualquer participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
Alternativa C errada, há os casos previstos em lei.
(D) Não é vedada remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas, nos termos
da lei.
§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
Alternativa D errada. Questao não é clara se o intuito é comercialização ou se
transplante, pesquisa e tratamento, há a lei específica, mas segundo a Constituição
Federal de 1988 (que foi a referência bibliográfica para o concurso) é necessário ter
essa distinção.

527

2003

CRISTINA MARTINS FERREIRA

A questão 27 gostaria q fosse analisada pois o enunciado pede a correta e não a
IMPROCE
incorreta.
DENTE
A questão 6 está errada pois está tendo 2 resposta possível.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A banca considerou a letra(A) o gabarito oficial, no entanto, trata-se de um texto
nitidamente informativo com informações acerca do transtorno gerado com a
inauguração da estátua. Inclusive este texto foi retirado de um noticiário o que o
caracteriza ainda mais como texto informativo
Vejamos o conceito da professora licenciada em letras Daniela Diana o qual consta
logo abaixo e no endereço eletrônico:
https://www.todamateria.com.br/texto-descritivo/ e
https://www.todamateria.com.br/genero-textual-noticia/

418

427

CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA

DEFERID
O

A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em
nosso dia-a-dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação.
Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum
acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais,
revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros.
Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos
descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e
as personagens envolvidas.
Características da Notícia
As principais caraterísticas do gênero textual notícia são:
Texto de cunho informativo
Textos descritivos e/ou narrativos
Textos relativamente curtos
Veiculado nos meios de comunicação
Linguagem formal, clara e objetiva
Textos com títulos (principal e auxiliar)
Textos em terceira pessoa (impessoais)
Discurso indireto
Fatos reais, atuais e cotidianos

constou alternativa errada no
sistema, a questão será corrigida
no gabarito oficial para considerar
a alternativa B.

O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um
objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo,
transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo.
Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões, de forma a representar
a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras.

Sendo assim, peço a alteração do gabarito para a letra(B), já que o texto trata de
uma notícia podendo ter como característica uma descrição.

453

4335

DANIELA APARECIDA AMARAL LOPES

IMPROCE A questão numero 24 em meu caderno de questões não especifica nenhuma
DENTE
pergunta, qual a correta ou qual a incorreta.Solicito verificação por favor.

O candidato não mencionou qual
providência desejadacom a
verificação da questão o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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483

2040

DANIELA APARECIDA SERIBELLI

DEFERID
O

Conforme demonstrado com publicações oficiais, esta questão possui 02
alternativas correstas: B,C.

DEFERIDO

Com isso solicito a anulação da questão.

526

455

396

253

2301

485

DANIELA COSTA DE LIMA

Essa questão está desatualizada enquanto a idade da Educação Infantil, que
compete crianças de 0 a 5 anos 11 meses e 29 dias, com 6 anos deve está na
IMPROCE Educação Fundamental.
DENTE
E função alfabetizadora também está errada, não se alfabetiza na Educação Infantil
e sim nos primeiros anos iniciais da Educação Fundamental.
Por tanto, temos duas respostas erradas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

DANIELLA POLO DE PACCE

O art 199 da Constituição BrasileiraArt. 199 - A assistência à saúde é livre à
iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.
IMPROCE
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
DENTE
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
http://www2.camara.leg.br/agencia/noticias/68697.html
Confere a legislação e percebe que resposta do gabarito seria a letra C E NÃO A
LETRA D POIS A LEI DISPÕE EM DOAÇÃO DE ORGÃO E REMOÇÃO.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

DANILO ROMANATO DE OLIVEIRA

O texto apresentado é normalmente utilizado em
jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e
artigos científicos, entre outros. Está correto afirmar que
estamos diante de um texto:
O gabarito responde Descritivo, mas Características de um texto informativo
Função
Conhecer ou transmitir explicações e informações de caráter geral.
Seu objetivo é compreender ou comunicar as características principais do tema,
sem maior aprofundamento.
Modelos
IMPROCE Jornais e revistas.
DENTE
Livros de divulgação, folhetos.
Notícias.
Artigos e reportagens.
Anúncios e propaganda.
Avisos, anúncios públicos.
Correspondência pessoal ou comercial.
Convites.
Entrevistas.

constou alternativa errada no
sistema, a questão será corrigida
no gabarito oficial para considerar
a alternativa B.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Baseado nisso e na pergunta 9 acredito que a pergunta esteja errada no gabarito o
texto seria informativo não descritivo.

630

519

625

4875

3985

1212

DARA FERNANDA LACERDA SOUZA

Na questão 6, segundo os Gramáticos Celso Cunha e Lindley Cunha - Nova
IMPROCE Gramática do Português Contemporâneo, tem duas alternativas corretas, pois o
DENTE
verbo SER é um anômalo e todos os verbos anômalos são irregulares. Por isso não
poderia ter como respostas "irregular e anômalo" separados nas alternativas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

EDUARDO ANTONIO DE SOUSA ORLANDIN

As recomendações mais atuais sobre a ingestão dietética diária de cálcio à criança
de 1 a 3 anos é de 700 mg ao dia, quantidade 40% superior aos 500 mg apontados
como gabarito da questão. Estas recomendações são das Sociedades Brasileira e
Paulista de Pediatria, e do National Institutes of Health, centro de relevância
IMPROCE científica na área da saúde (referências em anexo). Não há publicações do
DENTE
Ministério da Saúde em seu site oficial ou em bases de pesquisa (SCIELO, LILACS,
PUBMED) sobre recomendações de ingestão diária de cálcio à criança de 1 a 3
anos. Desta forma, a resposta que mais se aproximaria do recomendado seria a
alternativa "D" (800 mg). Em virtude disso, solicito por gentileza revisão do gabarito.
Grato.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com
arevisão do gabarito o que
inviabiliza a análise do mesmo.

ELAINE CÂNDIDO LOPES DA SILVA

O enunciado da presente questão (18) apresenta a palavra "EXCETO" que dentro
do contexto está colocada de forma incorreta, pois, segundo o que lhe é pedido
deveria haver apenas uma alternativa incorreta e três corretas, o que não acontece.
IMPROCE
Segundo a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a
DENTE
questão traz apenas um princípio da lei correto (alternativa B) que é baseada no
artigo 3º, inciso II da presente lei, no que descaracteriza a utilização da palavra
EXCETO no enunciado.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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A questão de número 18 está consta:

651

4754

ELAINE CRISTINA TAVARES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

18. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios exceto:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares.
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
(C) Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei.
A questão assinalada pela banca examinadora foi a alternativa B- Liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Entretanto,
está ERRADA, pois consta na LDB, Art. 3º, II - liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. A alternativa
CORRETA é a C- Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O correto é Pluralismo
de ideias, e não individualismo, portanto está ERRADA, sendo a alternativa
CORRETA, na qual foi pedida. A palavra EXCETO, quer dizer MENOS. A questão
correta é a que está ERRADA, e não consta na LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, consta na LEI:

Questão anulada

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
OBS: A banca examinadora deve mudar para alternativa C

492

4010

ELIS REGINA MESQUITA PEREIRA

O recurso que gostaria de entrar é a respeito do conteúdo exigido na pare
IMPROCE
específica do concurso.. porque foi pedido conteúdo de educação infantil para se
DENTE
atuar como pedagoga no ensino fundamental I?

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Boa Tarde!

573

851

ELISÂNGELA DE CARVALHO RODRIGUES
SANTOS

Na questão 27 pede-se analisar e assinalar a alternativa correta: No entanto as
INDEFERI opções A, B, C estão marcando incorretas e na letra D, diz que todas estão
DO
corretas, o que é inverdade já que não cabe a educação infantil Alfabetizar e sim,
cuidar e educar.

questão isenta de erro material,
recurso indeferido

Peço que revejam a questão e a anulem por questão de erro claro na sua edição.
A questão de número 27 está incorreta e cabe recurso uma vez que, segundo a Lei
93,94/96 estabelece que: LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

408

3247

ELISÂNGELA MARCÓRIO QUATIO CARDOSO

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
IMPROCE e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013);
DENTE
Portanto a alternativa I está incorreta!!!!

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Alternativa III coloca que cabe a educação infantil cuidar, educar e alfabetizar a
criança, está incorreta uma vez que não cabe a educação infantil alfabetizar e sim
ao ensino fundamental essa responsabilidade.

447

201

EURIPEDES CÉSAR AVANCI TEIXEIRA

DEFERID
O

A questão 6 tem duas respostas corretas. O verso “ser” pode ser definido como
anômalo, mas também como irregular, conforme print de telas de vários sites
pesquisados. E em vários sites confiáveis, quando buscados pelo verbo “ser”
aparecerem das duas maneiras (anômalo e irregular), e dá uma dupla
interpretação, levando o candidato ao erro.
Caso não tivesse a alternativa (B) Irregular, não teria maiores problemas. Deveria
ter apenas a alternativa (B) Irregular ou a (C) Anônalo. Mas as duas, na mesma
questão, não poderia, pois têm o mesmo sentido.
Então, esta questão deveria ser anulada, por colocar duas palavras de mesmo
sentido e usuais para o verso “ser”.

DEFERIDO
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EVA LUISA ZUQUERMALIO

Se encontra incorreta pois pede a exceção, ou seja, aquela que não faz parte
A alternativa que está no gabarito é a alternativa B, porém de acordo com o artigo 3
temos:
IMPROCE
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
DENTE
arte e o saber;
Portanto esse item faz parte da lei, não podendo ser ele a exceção. Pois está
correto.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Página 27 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE

Página 28 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
608

Página 29 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
106

Página 30 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
FABIANA DOS SANTOS PEREIRA MIGUEL

Página 31 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Prof. Fabiana dos Santos Pereira Miguel
CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS 2018
WWW.INSTITUTOIMAGINE.COM.BR
PROF.DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO
Prezado ouvidor,
O candidato recorre a esta ouvidoria por discordar do gabarito da prova objetiva do
Concurso Público de 2018.
Por este motivo, apresente o presente recurso tempestivamente interposto, onde
expõe os fundamentos pelo qual deve ser revisada a correção e aplicada a
pontuação faltante em todas as questões discutidas, conforme segue abaixo:
PROVA OBJETIVA
DA QUESTÃO 6 da PÁGINA 2
Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O verbo “ser”, pode
ser classificado como:
(A)Regular
(B)Irregular
(C)Anômalo
(D)Principal
QUESTIONAMENTO
No gabarito que foi disponibilizado a questão correta é a questão C, porém, o verbo
“ser” ele pode ser irregular e anômalo, e não somente irregular conforme conta no
gabarito.
EMBASAMENTO
De acordo com esse artigo:
“O verbo ser é um verbo irregular, pois, ao ser conjugado, sofre alterações em seu
radical, não seguindo os modelos de conjugação, ao contrário do que acontece
com os verbos regulares. Vale lembrar que, além de ser classificado como irregular,
o verbo ser também é considerado um verbo anômalo, pois as alterações sofridas
no seu radical são profundas. Além do ser, outro verbo anômalo é o ir.”
Moderna gramática portuguesa / Evanildo Bechara. – pág 226. ed.2002
Blog &#8594; www.linguaportuguesa.blog.br
Instagram &#8594; www.instagram.com/linguaportuguesa_
Facebook &#8594; www.facebook.com/linguaportuguesa07/
Não restando dúvida, que a questão foi claramente respondida pelo candidato ora
recorrente. O candidato precisa da atribuição do ponto, onde o peso da resposta
poderá futuramente garantir seu êxito no concurso, pois demonstrou de forma
sucinta que domina o conteúdo pela resposta apresentada, ‘data vênia’ não poderá
ter a sua nota zerada.
E como explicou na fundamentação, com base prevista na língua portuguesa,
entende estar correta a questão, motivo de que deve ter atribuída o ponto.

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18, PÁGINA 4
QUESTIONAMENTO:
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 18, possui como
gabarito oficial a letra B, entretanto esta questão necessariamente apresenta todas
as alternativas incorretas.
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
18-O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios exceto:
(A)Onerosidade do ensino público em estabelecimentos particulares.
(B)Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.
(C)Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente de lei.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa B, no entanto
todas estão incorretas, sendo assim causando dúvida com todas as proposições
sendo incorretas.
LETRA A
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Conforme a lei 9394/96 (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira)
A lei em momento algum menciona em seus incisos a “Onerosidade do ensino
público em estabelecimentos particulares”.
Mencionando apenas no artigo 3 em seu inciso “VI a gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais”. Um dos principais princípios estabelecidos em nossa
constituição vigente.
Nossa Constituição Federal é clara ao trazer o princípio da “gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais” de forma expressa. E este não se restringe
ao serviço de ensino, mas se estende ao todo necessário para que o aluno tenha
aceso a uma educação de qualidade, como a alimentação gratuita.

Portanto sendo esta uma alternativa incorreta, podendo também ser considerada
uma das respostas plausíveis ao entendimento que a questão pedia.
LETRA B
Outro ponto e que houve confusão é de que a letra B da questão que foi a
considerada correta pela banca está também errada.
Pois de acordo com a lei 9394/96 em seu artigo 3 no inciso II menciona “Liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;”.
No entanto essa questão apresenta falhas, pois como a questão julga para que o
candidato marque o que excepciona a lei, ela também seria uma das prováveis
respostas, contendo esse erro em não mencionar a palavra CULTURA.

LETRA C
Novamente, o que também seria uma possível resposta pois não está de acordo
com a lei, a letra C menciona o seguinte “Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.
Porém o que a lei diz é totalmente ao contrário ainda no artigo 3 em seu inciso III –
“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;” destacando- se a palavra
pluralismo e ainda agregando a alternativa junto com o inciso V do respectivo
artigo. Ocasionando assim também a confusão, pois também seria uma das
respostas plausíveis para esta questão.
LETRA D
Não obstante, a letra D também não pode ser considerada como resposta para
essa questão, pois a alternativa menciona o seguinte “Gestão democrática do
ensino público, independente de lei”, fazendo com que o candidato a marque pois
não está em consonância com o que a lei menciona.
O inciso VIII menciona “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino”, o que contradiz o que está na afirmativa e
sendo assim essa também não podendo ser considerada como resposta desta
questão.
Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista todas as alternativas responderem à questão.

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 29 PÁGINA 5
QUESTIONAMENTO
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 29, possui como
gabarito oficial a letra C, entretanto esta questão necessariamente apresenta como
assertiva correta a letra B
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
29- Quanto ao estabelecimento de convênio entre os municípios e
estabelecimentos privados para oferta de Educação Infantil, assinale a alternativa
correta:
(A)O município pode conveniar toda e qualquer instituição ou estabelecimento
privados.
(B)O município poderá conveniar as entidades comunitárias, filantrópicas e
confessionais, que manifestarem interesse em prestar a educação infantil.
(C)O município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da
faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creches).
(D)Todas as alternativas estão corretas.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa C, no entanto a
assertiva correta para esta questão seria a letra B.
LETRA C
O FUNDEB (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) nada mais é do que um fundo de
natureza contábil de âmbito estadual formado por quase na totalidade de recursos
provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e
municípios vinculado a educação por força do disposto no artigo 212 da CF.
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Art.212.A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§1ºA parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não
é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.
2ºPara efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.
§3ºA distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.
§4ºOs programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no
art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais
e outros recursos orçamentários.
§5ºA educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§6ºAs cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do
salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Com isso a alternativa correta apresentada pelo gabarito oficial que foi a letra C,
entretanto está incorreta pois o FUNDEB ele não financia com escolas que
atendem única e exclusivamente ensino de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e
11 meses, que ainda estão em creches.
O FUNDEB é destinado a todas as etapas da educação básica desde creches,
pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até a educação
de jovens e adultos (EJA).
Tendo em vista que a importância do FUNDEB é que haja menos desigualdade
entre recursos entre as redes de ensino e com tudo o FUNDEB é distribuído a
todas redes de ensino, não como menciona a alternativa escolhida como correta
pela banca.
Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista que a alternativa C, escolhida pela banca é a incorreta.

Assim requer, respeitosamente, que seja deferida a pontuação pela i.banca.
Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso, com o a correção feita,
atribuindo a pontuação, uma vez que o recorrente fundamentou a sua indignação e
“data vênia” precisa que sua nota seja atribuída de forma justa e correta, como já
fundamentado acima, fazendo jus com a correção e revisão desta ilustre Banca, a
sua futura aprovação, por ser medida de Direito!
Nestes termos,
Pede deferimento.

São Joaquim da Barra, 20 de novembro de 2018.
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questão 6 deferido
questão 18 deferido
questão 29 indeferido: O município
só pode conveniar instituições ou
estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades
comunitárias, filantrópicas e
confessionais.
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515

536

1735

1714

FERNANDA CAROLINA NEVES SCALON

Venho recorrer a questão de número 18, pois seu enunciado pedia: O ensino será
ministrado com bases nos seguintes princípios EXCETO:
IMPROCE A resposta esta incorreta,pois com base na LDB;artigo 3 II: Liberdade de aprender,
DENTE
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento,a arte e o saber, é um dos
princípios para ministrar o ensino.
obrigada pela Atenção!

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

FERNANDA FERREIRA DA SILVA

Questão 6
Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
IMPROCE eu fui, eu serei.
DENTE
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Boa tarde!

425

1040

FERNANDA REGINA DA SILVA CARMANHAN

Se o Fazendeiro anda 50mt para chegar ao 1 cocho e VOLTA ao galpão SÓ NO 1
cocho andou 100mt para ir e voltar, quando o enunciado da questão diz que ele
repete a operação para cada cocho seguinte. Quer dizer que ele vai e volta de
todos:
1 ida e volta = 100mt (0+50 cada)
2 ida e volta = 114mt (7+50 cada)
IMPROCE 3 ida e volta = 128mt (14+ 50 cada)
DENTE
4 ida e volta = 142mt (21+50 cada)
5 ida e volta = 156mt (28+50 cada)
6 ida e volta = 170mt (35+50 cada)
7 ida e volta = 184mt (42+50 cada)
8 ida e volta = 198mt (49+50 cada)
9 ida e volta = 212mt (56+50 cada)
10 ida e volta = 226mt (63+50 cada)

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Quer dizer que no total ele teria percorrido 1.630 metros
6. Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma
ação. O verbo “ser”, pode ser classificado como:
(A) Regular
(B) Irregular
(C) Anômalo
(D) Principal

517

1722

FLÁVIA BOMBIG MAUAD

A questão apresenta duas alternativas corretas. O verbo ser é irregular e anômalo.
Verbo Ser
O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
IMPROCE
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
DENTE
conjugação.com.br
conjugação de verbos em português

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Exemplos de verbos irregulares
•Verbo ser;
Na sua conjugação, os verbos anômalos apresentam no radical algumas alterações
mais profundas do que os verbos irregulares. Eles são seguem as regras das
terminações dos verbos regulares que pertencem à sua conjugação. “Ser” e “ir” são
exemplos de verbos anômalos, pois apresentam variações profundas no radical.
Segue texto da Constituição e as alternativas a serem julgadas na questão:
"Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos."
(alternativa A: "As instituições privadas não poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde." No gabarito oficial consta esta
afirmativa como opção correta, entretanto a afirmativa é falsa)

498

192

FLÁVIA XAVIER LIMA CARVALHO

"§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
IMPROCE instituições privadas com fins lucrativos.
DENTE
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei."
(alternativa C: "É vedada toda e qualquer participação direta ou
indireta de empresas ou capitais estrangeiros na
assistência à saúde no País." Esta alternativa foi considerada falsa segundo o
gabarito oficial, entretanto é verdadeira nos termos do texto da Constituição.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

"§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização."
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520

2372

FLÁVIA ZERO SOARES

Olá,
Antes de entrar com recurso, gostaria de solicitar que conferissem o gabarito
lançado referente às questões de legislação da prova de ginecologia e obstetrícia.
IMPROCE
Aparentemente, o gabarito das questões 17 a 20 estão incorretos.
DENTE
Obrigada,
Flávia
Segundo o enunciado do problema, o galpão dista 50m do primeiro cocho. Dessa
forma, considerando o primeiro deles como ponto central de uma circunferência de
raio 50m, depreende-se que o galpão poderia estar em qualquer ponto a ela
pertencente. No entanto, caso estivesse no ponto diametralmente oposto à linha
onde estão situados os cochos, a distância seria a maior a ser percorrida e, nessa
circunstância, o encarregado deveria andar: 50+50 (ida e volta em relação ao 1º
cocho) + 57+57 (ida e volta em relação ao 2º cocho) e assim sucessivamente, de
maneira que não haveria resposta para o problema em questão, uma vez que
caminharia um total de 1.630m. Entretanto, caso o encarregado estivesse
originalmente localizado entre o 7º e o 8º cochos, ou seja, ainda assim a 50m do 1º
cocho, ele então percorreria a menor distância que, por sua vez totalizaria:
(50+43+36+29+22+15+8+1+6+13) x 2 (ida e volta) = 446m. Tendo em vista o
quanto exposto, solicito nesta oportunidade o cancelamento da referida questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

487

2308

FRANCINE MANGO DE SOUSA

DEFERID
O

617

5233

GABRIELA AMIN MATOS DE ANDRADE

IMPROCE
DENTE

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

GABRIELA CRISTINA LOPES

A questão 28 tem como resposta no gabarito a alternativa "A", porém, de acordo
com o próprio edital de vocês na opção "descrição detalhada" o papel do inspetor
IMPROCE de alunos consiste em [...] orientar seus jogos e recreações; fiscalizar a
DENTE
iluminação,abastecimento dágua, alimentação e vestuário dos alunos; fiscalizar o
trânsito de pessoas estranhas no recinto escolar [...] com isso, podemos concluir
que todas as alternativas estão corretas, como demonstrado na letra "D".

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

430

79

DEFERIDO

Questão 6 – Português
O Verbo SER é extremamente Irregular, pois ele muda de forma na conjugação,
por isso é chamado de verbo irregular Anômalo, dessa maneira peço anulação da
questão. O verbo ser é Irregular anômalo, não deixa de ser irregular porque é
anômalo, então a questão tem duas alternativas corretas: B) irregular e C)
Anômalo.
Fonte: https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/

541

137

GABRIELA DE REZENDE FERREIRA

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão 18 – Específico
A questão pede a exceção, e o gabarito traz a letra b) Liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, essa alternativa está
certa de acordo com o paragrafo II do art 3.
Já a letra c) Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas está incorreta
como podemos ver no paragrafo III do art 3.
A letra D) também está errada porque a Gestão democrática não independe de Lei
e sim na forma da Lei como o art VIII.
Ademais, temos mais de um alternativa incorreta e a questão pedia apenas uma,
então pede-se anulação.
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação
dos sistemas
de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

questão 6 anulada
questão 8 anulada
questão 24não há erro material
que justificaria a anulação da
questão, indefiro o presente
pedido.

Questão 24– Específico
A questão defende que indisciplina dos alunos não são previstas ou tratadas nas
teóricas pedagógicas e isso não é verdade, por exemplo: Conforme Parrat-Dayan
(2008, p. 64), “[...] é mais eficaz se aproximar calmamente de um aluno e pedir para
retomar seu trabalho que chamar a sua atenção em voz alta na frente de todos.
[...]”.
PARRAT-DAYAN, Silvia. Trad. Silvia Beatriz Adoue e Augusto Juncal – Como
enfrentar a indisciplina na escola. São Paulo: Contexto, 2008.
Por isso não há alternativa correta e peço anulação da questão.
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521

2448

GABRIELA RICARDO VAZ

DEFERID
O

Nesta questão, trata-se da classificação do verbo ser.
Tendo em vista a definição trazida pela Minigramática de Ernani Terra, que diz:
"Verbos irregulares são aqueles que se afastam do modelo da conjugação,
apresentando alterações ou no radical ou nas desinências". Assim, o verbo ser
também pode ser classificado como verbo irregular, abrindo espaço para duas
alternativas corretas na questão - alternativa B e C. Sugiro anulação da questão.

-

A questão 6 questiona como o verbo “ser” pode ser classificado, e, de acordo com
o gabarito oficial, a alternativa correta é a letra (C) Anômalo. Porém, sabe-se que
os Verbos Anômalos são verbos que sofrem alterações profunda sem seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
tal como acontece com os verbos regulares. Dessa maneira, a alternativa (B)
Irregular também é correta, o que faz com que duas alternativas sejam
consideradas corretas, levando à necessidade de anulação da questão.
650

5343

GISELE MENEZES BATISTA

DEFERID
O

Com relação a questão 18, “o ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios exceto”, apresenta como alternativa correta, de acordo com o gabarito
oficial, a (B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber, porém, esta é a única alternativa que apresenta corretamente um
princípio de acordo com o art. 206 da Constituição Federal de 1988. Dessa forma,
considerando-se que todas as outras alternativas apresentam informações que não
condizem com os princípios dispostos no art. 206, a questão deve ser anulada, por
não ser possível apresentar uma única alternativa que poderá ser considerada
correta para questão de acordo com o enunciado, que pede justamente a exceção.

-

RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO
QUESTÃO: NÚMERO 06 (PORTUGUÊS)
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I _ PEB I- ENSINO
FUNDAMENTAL.
A questão nº 06 aplicada na prova oficial para o cargo de Psicólogo I, deve ser
ANULADA, tendo em vista que o enunciado dita o seguinte:
"Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O verbo “ser”, pode
ser classificado como:
(A) Regular
(B) Irregular
(C) Anômalo
(D) Principal
O gabarito aponta a alternativa C como a correta (anômalo), porém a expressão
"pode ser classificado" induz a ideia de POSSIBILIDADE, sendo assim, é certo que
o verbo ser tem a possibilidade de ser classificado como anômalo, da mesma forma
que pode ser classificado (exatamente como sugere o enunciado) como
IRREGULAR. O fato do verbo ser considerado anômalo, NÃO EXCLUI SUA
CARACTERÍSTICA DE VERBO IRREGULAR.
606

1695

GISELE TROMBETA FREITAS

DEFERID
O

Segundo o livro “NOVA – Redação, Gramática & Literatura – aprendendo a
elaborar textos claros e objetivos”, "o verbo irregular é aquele cujo radical se altera
ou cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertence”.
Ou seja, o verbo “ser” é um verbo considerado extremamente irregular pois, quando
conjugado, apresenta alterações tanto no seu radical, bem como nas suas
terminações. Apresenta diversos radicais distintos: “eu era”, “eu fui”, “eu serei”.
O termo “anômalo” é utilizado para classificar um tipo de irregularidade verbal.
Segundo a professora de português Flávia Neves para o site:
“www.conjugacao.com.br”: “São classificados como verbos anômalos os verbos
irregulares que apresentam radicais primários diferentes quando conjugados.”
Ou ainda segundo o Minimanual de Gramática: "Sua conjugação inclui mais de um
radical".

-

Diante o exposto, a questão nº 06 apresenta duas respostas corretas, pois, vale
ressaltar, que o verbo “ser” pode ser classificado como anômalo, bem como
irregular. O ATO DE CLASSIFICAR O VERBO “SER” COMO IRREGULAR, NÃO
PODE SER CONSIDERADO ERRÔNEO. Por esse motivo, a questão deve ser
ANULADA, atribuindo-se a pontuação da questão a todos os candidatos presentes
na prova objetiva, nos termos dispostos no item 9.4 do edital.
Termos em que, pede-se e espera deferimento.
Resposta

387

98

628

5243

GISLAINE COELHO SILVA

Eu GISLAINE COELHO SILVA venho respeitosamente recorrer pelos fatos e
fundamentos que seguem:
Na questão 13 está pedindo para afirmar quais os alunos que fizeram a prova, ou
IMPROCE seja, pede para "somar" todos os alunos que a fizeram e não os alunos que
DENTE
acertaram as questões. Portanto a alternativa correta ao meu ver, é a questão de
letra B. Somando 8+13+10+5=36 alunos que fizeram a prova, independente se
acertaram as questões ou não. No gabarito está como certa a alternativa C, e ao
meu ver a questão certa é a alternativa B. Agradeço.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

GRACIELLA FERNANDA CUNHA AREAS

Tal questão não deixa claro o que deseja-se que seja assinalado, ou seja, não há
IMPROCE
comando que direcione ao que se espera como resposta, por exemplo: "correto" ou
DENTE
"incorreto".

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito
público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas com fins lucrativos.

509

2708

GUILHERME MIGUEL RODRIGUES DA
ROCHA

IMPROCE § 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
DENTE
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.
De acordo com a Constituição Brasileira, as instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde, portanto a alternativa A está
INCORRETA pela presença da palavra NÃO.
As demais alternativas, também estão incorretas e incompletas, portanto, não há
alternativa correta na questão 17.
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Questão 6
Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
eu fui, eu serei.
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas
Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
Qual sera a operação?
A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão
50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros
Questão 17
A alternativa do gabarito está incorreta. A alternativa correta é a C.
"§3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em leis".
A palavra "NÃO" presente na alternativa D a torna incorreta

587

2076

GUSTAVO HENRIQUE GONÇALVES

Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
IMPROCE XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
DENTE
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta)
QUESTÃO 27
Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para a
oferta de Educação Infantil?
Sim, desde que observadas as seguintes determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
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b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
Diante disso, verifica-se que todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 29
A questão 29 apresenta mais de uma questão como alternativa certa. A alternativa
A esta correta uma vez que a assertiva compreende que o convenio pode ser
realizado com “toda e qualquer instituição de educação infantil” considerando que
há dois tipos de instituição de educação infantil: públicas ou privadas, a assertiva
afirma que o convenio pode ser realizado também com a instituição privada. O
que pode ser comprovado pelo que esta descrito no documento “Orientações sobre
convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”
elaborado pelo Ministério da Educação, cujo texto afirma: “As instituições de
educação infantil podem ser públicas ou privadas. As públicas são criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, art. 19, inciso I). As instituições privadas são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19,
inciso II) e se organizam em dois grupos: as particulares com fins lucrativos e as
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. ( pag. 12)
Além disso, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve o que são as instituições privadas:
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Diante de tais afirmações entende-se que o município pode conveniar com as
instituições privadas.
A alternativa A e as demais alternativas podem ser confirmadas por meio do
documento “DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL”elaborado pelo Ministério da Educação (2013), o qual elucida o assunto
em questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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A questão está mal formulada! Pois, a resposta dada pela empresa está correta
dentro dos princípios e normas da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 da LDB
(Lei de Diretrizes e Bases).
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
"O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

609

615

1942

3839

HELENA CRISTINA FERREIRA DE MENEZES

HELTON FERREIRA RODRIGUES

IMPROCE Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
DENTE
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais."

DEFERID
O

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Solicito a revisão da questão de número 8 e a possível alteração de gabarito, pois,
conforme foi informado no gabarito preliminar, a alternativa correta é a letra A
(Descritivo); contudo, de acordo com a professora Flávia Neves (NORMA CULTA. ),
"um texto descritivo é caracterizado por descrever algo ou alguém detalhadamente,
sendo possível ao leitor criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito, de
acordo com a descrição efetuada", ao passo que o texto em questão corresponde a um texto informativo, que, ainda segundo Flávia (), "tem como função informar e
ensinar, sendo utilizado em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e
artigos científicos, entre outros"; dessa forma a alternativa correta seria a letra B
(Informativo). O fato se confirma na questão seguinte (Questão 9), onde, na
alternativa correta (Letra D), afirma-se ser o referido texto do tipo informativo.
gabarito coloca como correta a alternativa C que dita Os laboratórios e
hemocentros estão excluídos do SUS
Porém de acordo com a LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, do Sistema
Único de Saúde fazem parte os centros e postos de saúde, hospitais incluindo os
universitários, laboratórios, hemocentros, bancos de sangue, além de fundações e
institutos de pesquisa.
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JANAINA DA SILVA

IMPROCE
DENTE
Evidenciado na Seção II Art. 16 inc III, Art. 17 inc X e Art. 18 inc VIII O que garante
que laboratórios e hemocentros não estão excluídos do SUS

gabarito alterado
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Gostaria também da revisão da questão 8, pois de acordo com o gabarito trata-se
de um texto descritivo mas de acordo com as regras e definições o gênero
utilizados em jornais e revistas é o informativo, pois tem o intuito de irformar algo ao
leitor, tanto que na questão 9 a resposta correta dita que o mesmo texto trata-se de
um texto informativo nem há uma alternativa que diga que é um texto descritivo

619

1033

JAQUELINE NEVES CARREIRA RODRIGUES

A questão 17 é referente sobre a área de saúde e não sobre educação.
A questão 18 apresenta algumas divergências,pois no enunciado consta para
assinalar a alternativa que NÃO corresponde aos princípios estabelecidos no artigo
IMPROCE
3° da LDB.A alternativa B como esta no gabarito não procede,uma vez que esse
DENTE
principio corresponde ao II inciso do referido artigo.E as alternativas A C e D não
são alternativas corretas de acordo com o artigo 3.
A prova estava confusa,questões ambíguas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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1044

JENYFFER JACQUELINE PAIVA SOARES

A questão 18 considera a alternativa B como sendo a afirmativa INCORRETA, mas
a Constituição declara como CORRETA.
A Constituição Federal Brasileira de 1988, diz:
TÍTULO VIII
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO
Seção I
DA EDUCAÇÃO
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
IMPROCE
saber;
DENTE
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei,
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53,
de 2006)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de
2006)

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A questão 18 considera a alternativa B como sendo a afirmativa INCORRETA, mas
a Constituição declara como CORRETA.
Questão de número 26 segundo a alternativa do gabarito:
(A) Posição Ortostática (preferência) com os braços ao lado ou em semidecúbito
ventral ligeiramente oblíqua, braço direito abaixo ao lado do corpo, braço direito
levantado.

591

983

JOHNNY ALMEIDA DE SOUZA

Porém segundo a LITERATURA DO LIVRO: Tratado de Posicionamento
IMPROCE Radiográfico de Anatomia, associada, sétima edição;autores: Kenneth L. Bontrager
DENTE
e John P. Lampignano;
na pagina 360 do capítulo 11; O posicionamento do paciente é descrito como:
POSIÇÃO ERETA (preferência) ou em semidecúbito ventral, com ligeira rotação;
braço DIREITO ABAIXADO ao longo do corpo; braço ESQUERDO LEVANTADO.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Assim não podendo haver dois posicionamento ao mesmo tempo com o mesmo
braço, no caso DIREITO, estar levantado e abaixado segundo a alternativa descrita
e correta do gabarito.
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Questão 6
Sobre o verbo ser tratado na questão 6, sabe-se que o verbo ser é um verbo
extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: eu era,
eu fui, eu serei.
Os verbos anômalos são verbos que sofrem alterações profundas em seu radical.
São, assim, verbos irregulares, uma vez que não seguem modelos de conjugação,
como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos uma ambiguidade nas respostas, uma vez que o verbo ser é
considerado irregular e anômalo, temos duas alternativas corretas
Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
Qual sera a operação?
A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão
50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros
Questão 17
A alternativa do gabarito está incorreta. A alternativa correta é a C.
"§3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em leis".
A palavra "NÃO" presente na alternativa D a torna incorreta
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165

JOSIMAR DA SILVA

Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
IMPROCE
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
DENTE
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta)
QUESTÃO 27
Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para a
oferta de Educação Infantil?
Sim, desde que observadas as seguintes determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
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b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
Diante disso, verifica-se que todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 29
A questão 29 apresenta mais de uma questão como alternativa certa. A alternativa
A esta correta uma vez que a assertiva compreende que o convenio pode ser
realizado com “toda e qualquer instituição de educação infantil” considerando que
há dois tipos de instituição de educação infantil: públicas ou privadas, a assertiva
afirma que o convenio pode ser realizado também com a instituição privada. O
que pode ser comprovado pelo que esta descrito no documento “Orientações sobre
convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”
elaborado pelo Ministério da Educação, cujo texto afirma: “As instituições de
educação infantil podem ser públicas ou privadas. As públicas são criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, art. 19, inciso I). As instituições privadas são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19,
inciso II) e se organizam em dois grupos: as particulares com fins lucrativos e as
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. ( pag. 12)
Além disso, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve o que são as instituições privadas:
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Diante de tais afirmações entende-se que o município pode conveniar com as
instituições privadas.
A alternativa A e as demais alternativas podem ser confirmadas por meio do
documento “DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL”elaborado pelo Ministério da Educação (2013), o qual elucida o assunto
em questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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JÚLIA JÉSSICA MORAES

Eu Júlia Jéssica Moraes, RG 40.086.661-4, venho respeitosamente recorrer, pois
no que diz respeito ao gabarito divulgado do presente certame, na seguinte questão
da PROVA DE ENFERMEIRO PADRÃO II, acredito ter ocorrido um erro na
resposta divulgada:
23. O SUS foi criado com o objetivo de alterar a circunstância de disparidade na
assistência à Saúde da população, tornando obrigatório a assistência de saúde,
sem ônus a qualquer cidadão. Quanto aos componentes do SUS, assinale a
alternativa correta:
(A) São componentes do SUS apenas os centros e postos de saúde.
(B) Os hospitais universitários não integram os componentes do SUS.
(C) Os laboratórios e hemocentros estão excluídos do SUS.
(D) As fundações e institutos de pesquisa, integram o componente do SUS.
Sendo divulgado a resposta certa como a ALTERNATIVA C, porém, segundo meus
conhecimentos e bibliografia oficial consultada
IMPROCE
(http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/319-quando-voce-usa-o-sus), “A rede
DENTE
que compõem o SUS é enorme. Fazem parte dela diversas unidades de saúde,
desde Unidades Básicas de Saúde, hospitais universitários até laboratórios e
hemocentros (bancos de sangue). Fundações como a Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e institutos, como o Instituto
Nacional de Câncer José Gomes Alencar Gomes da Silva (INCA) e o Instituto
Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO), estão vinculadas ao
SUS. As autarquias como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além da Empresa Brasileira de
Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), também.”
Logo, a resposta mais adequada a tal questão seria a ALTERNATIVA D.
POR MOTIVO DE JUSTIÇA, para que eu não possa ser prejudicada em minha
classificação, tal correção me auxiliaria em uma classificação melhor. Sendo assim
solicito a correção do gabarito. São Joaquim da Barra, 19 de Novembro de 2018.
Júlia Jéssica Moraes.

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

JULIANA DOS SANTOS GUEDES

Na questão 6, segundo os Gramáticos Celso Cunha e Lindley Cunha - Nova
Gramática do Português Contemporâneo, tem duas alternativas corretas, pois o
IMPROCE
verbo Ser é anômalo e todos os verbos anômalos são irregulares.
DENTE
Por isso não poderia ter nas respostas irregular e anômalos separados como
alternativas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

KAREN APARECIDA RIBEIRO LIMA

A questão 29 apresenta mais de uma questão como alternativa certa. A alternativa
A esta correta uma vez que a assertiva compreende que o convenio pode ser
realizado com “toda e qualquer instituição de educação infantil” considerando que
há dois tipos de instituição de educação infantil: públicas ou privadas, a assertiva
afirma que o convenio pode ser realizado também com a instituição privada. O
que pode ser comprovado pelo que esta descrito no documento “Orientações sobre
convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”
elaborado pelo Ministério da Educação, cujo texto afirma: “As instituições de
educação infantil podem ser públicas ou privadas. As públicas são criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, art. 19, inciso I). As instituições privadas são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19,
inciso II) e se organizam em dois grupos: as particulares com fins lucrativos e as
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. ( pag. 12)
Além disso, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve o que são as instituições privadas:
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
IMPROCE
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
DENTE
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Diante de tais afirmações entende-se que o município pode conveniar com as
instituições privadas.
A alternativa A e as demais alternativas podem ser confirmadas por meio do
documento “DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL”elaborado pelo Ministério da Educação (2013), o qual elucida o assunto
em questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

47. Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para
a oferta de Educação Infantil?
Sim, desde que observadas as seguintes determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
Diante disso, verifica-se que todas as alternativas estão corretas.

Página 46 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE

599

1698

KARINA RODRIGUES LEMES DA SILVA

IMPROCE A questao 19 “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
DENTE
senão em virtude de lei” e na questao esta escrito de forma erronea...porem a letra
a era a alternativa correta

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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Prof. Kátia Regina de Carvalho Gonçalves
CONCURSO PÚBLICO. PROCESSOS SELETIVOS 2018
WWW.INSTITUTOIMAGINE.COM.BR
PROF.DE EDUCAÇÃO BÁSICA I-PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO
Prezado ouvidor,
O candidato recorre a esta ouvidoria por discordar do gabarito da prova objetiva do
Concurso Público de 2018.
Por este motivo, apresente o presente recurso tempestivamente interposto, onde
expõe os fundamentos pelo qual deve ser revisada a correção e aplicada a
pontuação faltante em todas as questões discutidas, conforme segue abaixo:
Prova Objetiva:
O candidato acertou 14 questões das trintas que foram cobradas na prova objetiva.
Porém, há questões que estão opostas com o que demonstra o gabarito oficial,
como a seguir abaixo:
DA QUESTÃO 1 da PÁGINA 1
Para que um diálogo se desenvolva de forma correta e coerente, os interlocutores
precisam estabelecer uma relação harmônica entre sujeito e verbo. Analise as
proposições abaixo e assinale a alternativa em que a Concordância verbal está
correta:
(A) Joana, Maria e Cleide ninguém o convenceu a entrar no avião.
(B) Filhos, mãe e esposa, tudo o convenciam a ficar naquele lugar.
(C) Joana, Maria e Cleide cada uma o convenceram a entrar no avião.
(D) Nem mãe nem esposa pode convence-lo a ficar naquele lugar.
QUESTIONAMENTO
No gabarito que foi disponibilizado a questão correta é a questão A, porém, dentro
da gramática existe a Concordância Verbal – Sujeito Composto (casos particulares
II), que indica que a questão existe 2 (duas) alternativas corretas, a alternativa A e
a alternativa D.
EMBASAMENTO

Referência -> https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint54.php
Não restando dúvida, que a questão foi claramente respondida pelo candidato ora
recorrente. O candidato precisa da atribuição do ponto, onde o peso da resposta
poderá futuramente garantir seu êxito no concurso, pois demostrou de forma
sucinta que domina o conteúdo pela resposta apresentada, ‘data vênia’ não poderá
ter a sua nota zerada.
E como explicou na fundamentação, com base prevista na língua portuguesa,
entende estar correta a questão, motivo de que deve ter atribuída o ponto.
Ou peço que a questão seja anulada, pois existe mais de uma alternativa correta.
DA QUESTÃO 6 da PÁGINA 2
Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O verbo “ser”, pode
ser classificado como:
(A)Regular
(B)Irregular
(C)Anômalo
(D)Principal
QUESTIONAMENTO
No gabarito que foi disponibilizado a questão correta é a questão C, porém, o verbo
“ser” ele pode ser irregular e anômalo, e não somente irregular conforme conta no
gabarito.
EMBASAMENTO
De acordo com esse artigo:
“O verbo ser é um verbo irregular, pois, ao ser conjugado, sofre alterações em seu
radical, não seguindo os modelos de conjugação, ao contrário do que acontece
com os verbos regulares. Vale lembrar que, além de ser classificado como irregular,
o verbo ser também é considerado um verbo anômalo, pois as alterações sofridas
no seu radical são profundas. Além do ser, outro verbo anômalo é o ir.”

Blog &#8594; www.linguaportuguesa.blog.br
Instagram &#8594; www.instagram.com/linguaportuguesa_
Facebook &#8594; www.facebook.com/linguaportuguesa07/
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Não restando dúvida, que a questão foi claramente respondida pelo candidato ora
recorrente. O candidato precisa da atribuição do ponto, onde o peso da resposta
poderá futuramente garantir seu êxito no concurso, pois demostrou de forma
sucinta que domina o conteúdo pela resposta apresentada, ‘data vênia’ não poderá
ter a sua nota zerada.
E como explicou na fundamentação, com base prevista na língua portuguesa,
entende estar correta a questão, motivo de que deve ter atribuída o ponto.

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 18, PÁGINA 4
QUESTIONAMENTO:
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 18, possui como
gabarito oficial a letra B, entretanto esta questão necessariamente apresenta todas
as alternativas incorretas.
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
18-O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios exceto:
(A)Onerosidade do ensino público em estabelecimentos particulares.
(B)Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.
(C)Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente de lei.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa B, no entanto
todas estão incorretas, sendo assim causando dúvida com todas as proposições
sendo incorretas.
LETRA A
Conforme a lei 9394/96 (a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira)
A lei em momento algum menciona em seus incisos a “Onerosidade do ensino
público em estabelecimentos particulares”.
Mencionando apenas no artigo 3 em seu inciso “VI a gratuidade do ensino público
em estabelecimentos oficiais”. Um dos principais princípios estabelecidos em nossa
constituição vigente.
Nossa Constituição Federal é clara ao trazer o princípio da “gratuidade do ensino
público em estabelecimentos oficiais” de forma expressa. E este não se restringe
ao serviço de ensino, mas se estende ao todo necessário para que o aluno tenha
aceso a uma educação de qualidade, como a alimentação gratuita.

Portanto sendo esta uma alternativa incorreta, podendo também ser considerada
uma das respostas plausíveis ao entendimento que a questão pedia.
LETRA B
Outro ponto e que houve confusão é de que a letra B da questão que foi a
considerada correta pela banca está também errada.
Pois de acordo com a lei 9394/96 em seu artigo 3 no inciso II menciona “Liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber;”.
No entanto essa questão apresenta falhas, pois como a questão julga para que o
candidato marque o que excepciona a lei, ela também seria uma das prováveis
respostas, contendo esse erro em não mencionar a palavra CULTURA.

LETRA C
Novamente, o que também seria uma possível resposta pois não está de acordo
com a lei, a letra C menciona o seguinte “Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”.
Porém o que a lei diz é totalmente ao contrário ainda no artigo 3 em seu inciso III –
“pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;” destacando- se a palavra
pluralismo e ainda agregando a alternativa junto com o inciso V do respectivo
artigo. Ocasionando assim também a confusão, pois também seria uma das
respostas plausíveis para esta questão.
LETRA D
Não obstante, a letra D também não pode ser considerada como resposta para
essa questão, pois a alternativa menciona o seguinte “Gestão democrática do
ensino público, independente de lei”, fazendo com que o candidato a marque pois
não está em consonância com o que a lei menciona.
O inciso VIII menciona “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e
da legislação dos sistemas de ensino”, o que contradiz o que está na afirmativa e
sendo assim essa também não podendo ser considerada como resposta desta
questão.
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Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista todas as alternativas responderem à questão.

ANULAÇÃO DA QUESTÃO 29 PÁGINA 5
QUESTIONAMENTO
Conforme será demonstrado, a questão a seguir a questão 29, possui como
gabarito oficial a letra C, entretanto esta questão necessariamente apresenta como
assertiva correta a letra B
Com isso solicita-se a anulação desta questão.
29- Quanto ao estabelecimento de convênio entre os municípios e
estabelecimentos privados para oferta de Educação Infantil, assinale a alternativa
correta:
(A)O município pode conveniar toda e qualquer instituição ou estabelecimento
privados.
(B)O município poderá conveniar as entidades comunitárias, filantrópicas e
confessionais, que manifestarem interesse em prestar a educação infantil.
(C)O município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da
faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creches).
(D)Todas as alternativas estão corretas.

EMBASAMENTO
O gabarito oficial da questão, considerou como correta a alternativa C, no entanto a
assertiva correta para esta questão seria a letra B.
LETRA C
O FUNDEB (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) nada mais é do que um fundo de
natureza contábil de âmbito estadual formado por quase na totalidade de recursos
provenientes de impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e
municípios vinculado a educação por força do disposto no artigo 212 da CF.

Art.212.A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.
§1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não
é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a
transferir.
2º Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.
§3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das
necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de
padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação.
§4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos
no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições
sociais e outros recursos orçamentários.
§5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a
contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.
§6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do
salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.

Com isso a alternativa correta apresentada pelo gabarito oficial que foi a letra C,
entretanto está incorreta pois o FUNDEB ele não financia com escolas que
atendem única e exclusivamente ensino de crianças na faixa etária de 0 a 3 anos e
11 meses, que ainda estão em creches.
O FUNDEB é destinado a todas as etapas da educação básica desde creches,
pré-escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e até a educação
de jovens e adultos (EJA).
Tendo em vista que a importância do FUNDEB é que haja menos desigualdade
entre recursos entre as redes de ensino e com tudo o FUNDEB é distribuído a
todas redes de ensino, não como menciona a alternativa escolhida como correta
pela banca.
Portanto, reforçamos nosso pedido no sentido da anulação da questão, tendo em
vista que a alternativa C, escolhida pela banca é a incorreta.

Assim requer, respeitosamente, que seja deferida a pontuação pela i.banca.
Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso, com o a correção feita,
atribuindo a pontuação , uma vez que o recorrente fundamentou a sua indignação e
“data vênia” precisa que sua nota seja atribuída de forma justa e correta, como já
fundamentado acima, fazendo jus com a correção e revisão desta ilustre Banca, a
sua futura aprovação, por ser medida de Direito!
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Nestes termos,
Pede deferimento.

São Joaquim da Barra, 20 de novembro de 2018.
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questão 1 indeferido por ausência
de vício material
quetão 6 deferido
questão 18 deferido
questão 29 indeferido por
ausência de erro material
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Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.

561

2310

KELLY YARA BRAZÃO DOS SANTOS

Qual sera a operação?
IMPROCE A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
DENTE
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros

431

474

636

411

551

502

4730

2196

3921

223

832

363

KÊNIA PRISCILA MARCIANO ALVES

Venho recorrer a questão número 18, pois seu enunciado pedia: "O ensino será
ministrado com bases nos seguintes princípios EXCETO":
IMPROCE a resposta está incorreta, pois com base na LDB, artigo 3 II: liberdade de aprender,
DENTE
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, é um dos
princípios para ministrar o ensino. porem a questão pede para escolhermos a
errada.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

LAIANE GOMES ROSA

Creio que de acordo com o princípio do SUS apontado na alternativa correta, a
universalidade, garante que todos os cidadãos tenha acesso ao serviço de saúde,
sem nenhuma discriminação quanto etnia, classe social, sexualidade. Enquanto a
IMPROCE
questão mencionou o princípio que garante que o cidadão tenha acesso a todos os
DENTE
serviços de saúde pública, que se encaixaria no princípio de Integralidade, o qual
existe para garantir que o cidadão tenha acesso a promoção, prevenção e
tratamento.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A questão pede para que assinale a alternativa que NÃO (exceto) é um princípio do
ensinar, entretanto 3 alternativas (a/c/d) não são princípios. Podendo ser
IMPROCE
confirmado pelo art.3º da LDB e art. 206 da Constituição/88
DENTE
Assim sendo, o gabarito que diz alternativa B não condiz com o pedido na questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

LARISSA ALMEIDA AMARAL

Favor verificar questão de numero 6, visto que o verbo ser pode ser tanto anômalo
IMPROCE (por necessitar de mais de um radical em sua conjugação) e também ser irregular
DENTE
(visto que há alteração de radical dentro da conjugação). Portanto a questão sendo
respondida tanto pela letra B ou C estará correta.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

LARISSA DO NASCIMENTO SILVA

A questão 18 dita O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
EXCETO.
Ou seja ela pede para que seja escolhida a alternativa que NÃO representa um
IMPROCE princípio, o gabarito coloca como correta a alternativa B (Liberdade de aprender,
DENTE
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber).
Porém de acordo com o Art. 206. Inc. II da Constituição Federal de 1988, a
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber é um principio no qual se baseia o ensino

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

LARA TATIANE DE MATOS

LÁYSA CELESTE GARCIA FERNANDES

A questão pede para assinalar a alternativa correta, no caso a unica que se
enquadra como correta seria: "As fundações e institutos de pesquisa, integram o
componente do SUS.", e como resposta colocaram no gabarito a seguinte
alternativa: "Os laboratórios e hemocentros estão excluídos do SUS."
Porém essa resposta esta incorreta, pois fazem parte do SUS os centros e postos
de saúde, hospitais – incluindo os universitários, laboratórios, hemocentros, bancos
de sangue, além de fundações e institutos de pesquisa, como a Fundação Oswaldo
Cruz e o Instituto Vital Brazil. Ou seja os laboratórios e hemocentros fazem parte do
SUS, eles não são excluídos.
IMPROCE Consta em constituição Lei 8080, de 19/09/90 "Art. 17. À direção estadual do
DENTE
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:[..] X coordenar a rede estadual de
laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam
em sua organização administrativa"

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Referencial:
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080_190990.htm
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/32814-conheca-o-sistema-unico-d
e-saude-sus
http://www.brasil.gov.br/governo/2014/10/o-papel-de-cada-ente-da-federacao-na-ge
stao-da-saude-publica
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QUESTÃO 16: Solicito a anulação da referida questão.

596

1254

LETÍCIA MORAES SOUZA

INDEFERI A questão 16 trazia como pergunta "objetivo que fundamenta a organização da
DO
seguridade social", sendo que seguridade social é um tema de área jurídica e não
diz respeito à Educação, bem como não era previsto na bibliografia do edital da
prova para professor de educação básica I.
O texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato
ou circunstância ao leitor.
Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa, com linguagem
clara e direta.
Tem como objetivo principal transmitir informação sobre algo, estando isento de
duplas interpretações.
Ao contrário dos textos poéticos ou literários, que utilizam a linguagem conotativa, o
texto informativo utiliza linguagem denotativa.
Além de apresentar dados e referências, não há interferência de subjetividade, ou
seja, o texto é isento de sentimentos, sensações, apreciações do autor ou opiniões.

542

4649

LILIAN APARECIDA DE MENDONCA IGNACIO

IMPROCE
O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um
DENTE
objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento, e sua intenção é, sobretudo,
transmitir para o leitor as impressões e as qualidades de algo.
Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões, de forma a representar
a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras.
Para tanto, alguns aspectos são de suma importância para a elaboração desse tipo
textual, desde as características físicas e/ou psicológicas do que se pretende
analisar, a saber: cor, textura, altura, comprimento, peso, dimensões, função, clima,
tempo, vegetação, localização, sensação, localização, dentre outros.

previsão em legislação Constiuição Federal.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O texto proposto na questão 8 possui características dos dois textos (tanto
informativo quanto descritivo), não havendo alternativa correta.

434

539

LINDINARA VIEIRA

A questão 18 apresenta algumas divergências, pois no enunciado consta para
assinalar a alternativa que NÃO corresponda aos princípios estabelecidos no artigo
3º da LDB.
A alternativa B como esta no gabarito não procede, uma vez que esse principio
corresponde ao II inciso do referido artigo.
IMPROCE
E as alternativas A C e D não são alternativas corretas de acordo com o artigo 3.
DENTE
Ou seja a única alternativa correta é a letra B, porém no enunciado conta para
assinalar a única alternativa que não corresponde ao artigo 3º, que nesse caso, são
três alternativas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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Pedido de recurso questão 27 - cargo Professor de Educação Infantil (SÃO
JOAQUIM DA BARRA)
27. Analise as proposições abaixo quanto aos parâmetros
estabelecidos legalmente para a educação infantil e em
seguida assinale a alternativa correta:
I. A educação infantil é um direito humano e social de
todas as crianças até seis anos de idade
II. Diferente dos demais níveis da educação, a educação
infantil não tem currículo formal.
III. Cabe à educação infantil cuidar, educar e alfabetizar a
criança.
(A) Somente I está incorreta.
(B) Somente II está incorreta.
(C) Somente III está incorreta.
(D) Todas estão corretas
Com base nos artigos 26, 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, as três preposições citadas na questão número 27 estão incorretas.
Preposição I – A educação infantil atende crianças de até cinco anos e não seis
anos como está na preposição.
Preposição II – A educação infantil também tem currículo.
Preposição III – A educação infantil não tem a finalidade de alfabetizar.
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade
Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

Pedido de recurso - questão 6 – cargo Prof. de Educação Básica I- PEB I

6. Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma
ação. O verbo “ser”, pode ser classificado como:
(A) Regular
(B) Irregular
(C) Anômalo
(D) Principal
A questão apresenta duas alternativas corretas. O verbo ser é irregular e anômalo.
Verbo Ser
O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
conjugação.com.br
conjugação de verbos em português
Exemplos de verbos irregulares
•Verbo ser;
Na sua conjugação, os verbos anômalos apresentam no radical algumas alterações
mais profundas do que os verbos irregulares. Eles são seguem as regras das
terminações dos verbos regulares que pertencem à sua conjugação. “Ser” e “ir” são
exemplos de verbos anômalos, pois apresentam variações profundas no radical.
571

158

LUANA DA SILVA PERES

IMPROCE
DENTE

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ao
explicitar que a avaliação na educação infantil não tem
objetivo de promoção e não constitui pré – requisito para
acesso ao ensino fundamental. A LDB traz uma posição
clara contra as práticas de alguns sistemas e instituições
que retêm as crianças na pré – escola até que se
alfabetizem, impedindo seu acesso ao ensino
fundamental aos sete anos. Diante deste contexto está
correto afirmar:
(A) Durante o ano letivo deve haver pelo menos 6

Página 59 de 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CONCURSO PÚBLICO - 01/2018
ORGANIZAÇÃO: INSTITUTO IMAGINE

JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR E CADERNO DE QUESTÕES - TARDE
registros de avaliação, devendo ser realizado no máximo
1 durante o mesmo mês.
(B) O registro deve ser realizado continuamente, tendo
como objetivo o avanço no que diz respeito às
observações sobre a criança, a professora e a instituição.
(C) Uma das formas de registro é a pauta ampla, que diz
respeito à atuação da criança num dos cantos de
atividades diversificadas (jogos matemáticos, artes,
leitura, entre outros).
(D) Uma das formas de registro é a pauta de observação,
que é sempre feita de forma ampla, sendo possível
apenas uma visão geral do aprendizado.
No artigo 31 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, faz-se referência a
avaliação mediante acompanhamento e registro e não como pauta de observação
como lê-se na alternativa D, tida como a correta.
Art. 31
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental;
(Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
Questão 18
Segundo a LDB em seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
Sendo assim, a questão 18 não está coerente com a lei estabelecida, uma vez que
a questão pedia a alternativa que não dizia respeito aos princípios (exceto), como
diz o enunciado: "O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
exceto:"
Analisando os itens descritos na questão 18 nota se que a alternativa A
"onerosidade do ensino em estabelecimentos particulares" está incorreta (poderia
ser essa a resposta); alternativa B "Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber" é a única que diz respeito aos princípios;
alternativa C "Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas, e
coexistência de instituições públicas e privadas de ensino" (poderia ser essa a
resposta) e alternativa D "Gestão democrática do ensino público,
independentemente de lei" (poderia ser essa a resposta).

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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557

1424

LUARA DOS SANTOS ALVES

DEFERID
O

Venho recorrer a questão número 14, pois o enunciado estava faltando dados para
se chegar ao resultado correto. Não consegui encontrar lógica alguma nas
alternativas, pois tinha pouquíssimos metros. Estou tentando verificar se pulei algo
na interpretação; mas nada!Penso que deva ser anulada, nas minhas contas são
1.567m

-

QUESTÃO DE NÚMERO 26 SEGUNDO A ALTERNATIVA DO GABARITO:
(A) Posição ortostática (preferência) com os braços ao
lado ou em semidecúbito ventral ligeiramente oblíqua,
braço direito abaixado ao lado do corpo, braço direito
levantado.

585

3453

LUCAS HENRIQUE SILVA FERREIRA

Porém segundo a LITERATURA DO LIVRO : Tratado de Posicionamento
IMPROCE radiográfico de Anatomia associada; sétima edição; autores: Kenneth L.Bontrager e
DENTE
JOHN P. Lampignano;
na pagina 360 do capítulo 11; O POSICIONAMENTO DO PACIENTE é descrito
como: POSIÇÃO ERETA (de preferência) ou em
semidecúbito ventral, com ligeira rotação; braço DIREITO ABAIXADO ao longo do
corpo; braço ESQUERDO LEVANTADO.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Assim não podendo haver como o mesmo braço, no caso DIREITO, estar
levantando e abaixado, segundo a alternativa descrita e correta do gabarito.

466

2639

LUCIANA POLO SOUZA

Quando nos reportamos às penas previstas no Código Penal brasileiro,
imediatamente lembra-se da Constituição Federal de 1988, uma vez que o texto da
Carta Magna traz, em seu arcabouço, as regras de previsibilidade jurídica para as
sanções penais. Dentre as quais se pode destacar a vedação expressa a pena
IMPROCE capital de morte, na medida em que estaria infringindo o respeito constitucional ao
DENTE
bem jurídico prioritário da legislação brasileira, qual seja, a
vida.http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura
&artigo_id=9101
NA QUESTÃO ENTÃO, NENHUMA DAS ALTERNATIVAS DESSA QUESTÃO
ESTÃO CORRETAS ,VISTO QUE A MESMA ESTÁ MAL FORMULADA.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

De acordo com a constiutição :

441

812

LUCIANO DE QUEIROZ PEREIRA DA SILVA

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às
instituições privadas
com fins lucrativos.
§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
§ 4º - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de
IMPROCE
órgãos, tecidos e
DENTE
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a
coleta, processamento e
transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de
comercialização.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

fonte:
http://conselho.saude.gov.br/web_sus20anos/20anossus/legislacao/constituicaofed
eral.pdf
Recurso:
O gabarito do concurso alega ser a resposta A. Porem a mais correta seria a
resposta C, apesar de imcompleta ou D que também esta imcompleta!!!
A alternativa A é incorreta pela presença da palavra "NÃO", invalidando aafirmativa.
E a questão B fala ao contrário do que rege a constituição, tornando -a invalida
também.

624

5136

LUCINEIA DA SILVA PEREIRA TEIXEIRA

DEFERID
O

Venho, comunicar por meio deste recurso que a formulação da questão 18,
apresenta incoerência com as alternativas, uma vez que essa afirma que "O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios exceto", ou seja, o EXCETO
contido no enunciado da questão está afirmando que apenas uma alternativa, não
condiz com os princípios e que quatro alternativas apresentam os princípios dos
quais o ensino é ministrado. No entanto, a questão mencionada acima apresenta
quatro alternativas que não condiz com os princípios dos quais o ensino é
ministrado e apenas uma que corresponde com os princípios conforme estabelece
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB 9394/96 Art.3º. Portanto,
a questão não apresenta alternativa correta apresentando incoerência. Sendo
assim, solicito que a questão 18 seja anulada.

-
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QUESTÃO 18 - LEGISLAÇÃO
Questão 18, pede a alternativa incorreta, e tem como gabarito a letra B, portanto a
alternativa D está INCORRETA, pois diz, gestão democratica independente da lei e
conforme o art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;

645

4851

LUDIMILA COSTA PIRES

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

Questão 29 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
A questão pede a alternativa correta, porém a mesma possui duas alternativas
corretas, a C e a B, é possível constatar isso no documento disponível no site do
MEC: Dúvidas mais frequentes na Educação Infantil, questão 47:
47. Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para
a oferta de Educação Infantil? Sim, desde que observadas as seguintes
determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche)
fonte:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=816
9-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192

questão 6 deferido
questão 18 deferido
questão 29 indeferido:O município
só pode conveniar instituições ou
estabelecimento privadossem fins
lucrativos,sejam elas entidades
comunitárias, filantrópicas e
confessionais.

QUESTÃO 06 - PORTUGUÊS
Questão 06 pede a classificação do verbo "ser", o verbo é IRREGULAR podendo
ser chamado também de anômalo, pois seu radical sofre alterações quando
conjugado, portanto tem como alternativa correta duas opção, a letra B e a letra C,
Basta uma simples pesquisa para essa constatação, mas caso necessário, segue
fonte: (https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/) peço portanto, a anulação da
questão.
Questão 27 gabarito letra C - somente a III está incorreta.
Nesta alternativa todas as opções estão incorretas e na questão pede-se a correta.
A- Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia
de:
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de
idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

589

3130

LUDMILA RITA LEMES OLIVEIRA

O candidato não mencionou qual
IMPROCE
providência desejada com a
B- Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
DENTE
interposição do seu recurso o que
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
inviabiliza a análise do mesmo.
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
C- Cabe à educação infantil cuidar, educar e alfabetizar a
criança.(OBS: NÃO É DEVER DA EDUCAÇÃO INFANTIL ALFABETIZAR A
CRIANÇA).
D - NENHUMA ESTÁ CORRETA.
Nenhuma das alternativas apresentadas correspondia a real resposta do problema
proposto.

564

2072

LUIZ GUSTAVO PARISE SILVA

IMPROCE
DENTE

A questão dava a entender que deveria-se calcular a distância total percorrida, para
o abastecimento de todos os cochos. Ou seja, ir a cada cocho e voltar todas as
vezes para reabastecer, no galpão. Fazendo dessa forma, o resultado teria que ser
muito maior do que os apresentados na questão.
Pode-se pensar ainda que, nem a resposta apontada como certa pelo gabarito,
(alternativa B) é correta, visto que para que se pudesse chegar àquele resultado, a
distância entre o galpão e o primeiro cocho teria que ser 5 metros. Muito diferente
do valor de 50 metros apresentado na questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A questão pode ter interpretação ambígua e não tem resposta correta para se
escolher.

480

1359

LUIZA TIZZIOTTI COTTAS

Solicito, por gentileza, que seja revisto o gabarito desta questão, a qual questiona
sobre as características da dislipidemia. As afirmativas A, B e D apresentam
informações corretas sobre a doença, enquanto a alternativa C contém uma
IMPROCE informação incorreta. Portanto, para que a resposta seja a alternativa C, conforme
DENTE
consta no gabarito, faltou no enunciado da questão a palavra EXCETO (qual a
afirmativa incorreta).

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Cordialmente.

485

125

LUZIA APARECIDA DIAS

DEFERID
O

Boa Tarde!
O verbo "ser" tanto pode ser classificado como anômalo quanto irregular, pois uns
dos sinônimos da palavra anômalo é a palavra irregular, neste caso, essa questão
têm duas resposta corretas, por isso seria necessário que fosse formulado a
pergunta com outras opções de respostas, acredito que neste caso deve-se anular
esta questão.

-
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491

120

LUZIA APARECIDA DIAS

DEFERID
O

Nesta questão os números fornecidos dá um valor total de 1.640 metros, se
utilizarmos a hipótese apenas do último deslocamento do cocho até o galpão dá
113 metros ( porém não é isso que a questão diz, ela diz que o encarregado vai ao
galpão enche a carreta de silo e enche o primeiro cocho, depois volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte) Outra hipótese é que haja um erro de
digitação, podendo isso ter acontecido, invés de 50 metros, fosse 5 metros,
chegaria mais próximo de uma das respostas fornecida pela banca, no caso 365
metros, mas mesmo assim não há como fazer essa conta, porque as respostas
fornecidas pela banca são: 162m/226m/376m e 170m. Não existe possibilidade
nenhuma do encarregado ter caminhado apenas 226 metros ( "B" resposta dada
como correta pela banca). Neste caso acredito que essa questão tenha que ser
anulada, pois não há como colocar uma das respostas fornecidas pela empresa, já
que os valores são incoerentes.

-

Recuso
Questão 27 : Analise as proposições abaixo quanto aos
parâmetros estabelecidos legalmente para a educação infantil e em
seguida assinale a alternativa correta:
I. A educação infantil é um direito humano e social de
todas as crianças até seis anos de idade
II. Diferente dos demais níveis da educação, a
educação infantil não tem currículo formal.
III. Cabe à educação infantil cuidar, educar e alfabetizar
a criança.
(A) Somente I está incorreta.
(B) Somente II está incorreta.
(C) Somente III está incorreta.
(D) Todas estão corretas.

549

1437

LUZINEI MALTA CANUTO DE PAULA

De acordo com a lei de diretrizes e bases da Educação Nacional em seu Art. 29 diz
que a educação
infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
IMPROCE
integral da
DENTE
criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social,
complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº
12.796, de 2013),
e em conformidade com essa Lei. A diretrizes curriculares para educação infantil
em seu Art.5°
diz que a Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em
creches e préescolas,
as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que
constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de 0 a 5
anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por
órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. No entanto
nenhuma da
alternativas ( A, B, C e D ) estão corretas.
Pois o item I do enunciado também se encontra errado.
De acordo com a Gramática da Língua Portuguesa, Verbos Irregulares são todos
os verbos que ao serem conjugados sofrem alterações em seu radical ou nas suas
terminações.

433

2664

MAÍSA ALVES SILVA

Ao contrário do que acontece com os verbos regulares, eles não seguem os
IMPROCE
modelos de conjugação.
DENTE
É o caso do verbo SER. Ex: eu sou, eu era , eu serei.
Sendo assim, o verbo SER é irregular, estando a resposta em desacordo com o
gabarito preliminar. Peço, assim, a revisão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Os verbos irregulares sofrem
alterações em seu radical, mas
somente quando essas alterações
são profundas é que eles são
chamados de verbos anômalos. A
maior parte dos gramáticos
consideram anômalos
osverbossere ir.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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questao 6
o verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
são classificados como verbos anômalos os verbos irregulares que apresentam
radicais primários diferentes quando conjugados. portanto as duas alternativas
estão corretas alternativa B e C . O verbo ser tem características irregular e
anômalo; duas alternativas corretas anulam a questão!!!
questão 18

451

1925

MARIA APARECIDA MARCORIO

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

o ensino será ministrado com base nos seguintes principios, EXCETO: liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber???
de acordo com a LDB artigo 3 o ensino será ministrado com base nos seguintes
principios:
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.

questao 6: deferido
questão 18: deferido
questão 27:
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

questao 27
a questão esta´incorreta pois segundo a LDB :
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
a proposição III coloca que cabe a educação infantil cuidar, educar e alfabetizar a
criança?
Alfabetizar cabe ao ensino fundamental.
Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.

547

3855

MARIANE DO CARMO LEÃO ESTEVES

Qual sera a operação?
IMPROCE A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
DENTE
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros
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Questão 14 :
O resultado da questão, não condiz com o que pede no enunciado.
Para abastecimento dos cochos, o encarregado dirige-se
ao galpão que dista 50m do primeiro cocho. Então enche
a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.
A operação que o enunciado se refere, e de ir ao galpão antes de encher cada
cocho
enche a carreta de silo e despeja no primeiro, volta ao galpão e
repete a operação para cada cocho seguinte.

544

3587

MARILIA DOS SANTOS CORONATO

Qual sera a operação?
IMPROCE A operação e de voltar ao galpão e ir enchendo os cochos, a cada cocho que o
DENTE
encarregado enche, ele repete ação de voltar ao galpão

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

50 m até primeiro cocho abastece e volta, percorreu= 100
57 metros ate o segundo, abastece e volta, percorreu= 114
64 metros ate o terceiro, abastece e volta, percorreu= 128
71 metros ate o quarto,abastece e volta, percorreu= 142
78 metros ate o quinto,abastece e volta, percorreu=156
85 metros ate o sexto, abastece e volta, percorreu= 170
92 metros ate o sétimo, abastece e volta, percorreu= 184
99 metros ate o oitavo, abastece e volta, percorreu= 198
106 metros ate o nono, abastece e volta, percorreu= 212
113 metros ate o decimo,abastece e volta, percorreu= 226
Portanto o resultado será 1.630 metros
18. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios exceto:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares.
4
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
(C) Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei
A questão está pedindo o que não esta na lei (art.3 da LDB)
Na realidade a questão está completamente errada porque todas estão erradas, ou
faltando palavra:
A questão (A) não existe neste artigo.
A questão (B) possui no artigo mais está incompleta, faltando a palavra "cultura"
A questão (C) está incorreta, pois o correto de acordo com a lei é "Pluralismo" de
ideias.
A questão (D) está incorreta pois o correto seria "na forma desta Lei".
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
479

346

MARÍLIA GABRIELA ALMEIDA PEIXOTO

IMPROCE
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
DENTE
arte e o saber;

-

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
12.796, de 2013)

(Incluído pela Lei nº

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)
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456

538

1766

2575

MARILIA GABRIELA FAVARIM AFONSO

MARILLIA EDUARDA GUADANHIM REIS

DEFERID
O

O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações.Apresenta diversos
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei.
São classificados como verbos anômalos os verbos irregulares que apresentam
radicais primários diferentes quando conjugados. Portanto, as duas alternativas
estão corretas B e C. O verbo ser tem características, irregular e anômalo duas
alternativas corretas, anula a questão.
A questão 18 : O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios
EXCETO: Liberdade de aprender, ensinar,pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber?
De acordo com a lei 9394/96 o artigo 3: O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios:
"Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber.

DEFERIDO

DEFERID
O

Conforme foi nos disponibilizado o gabarito, notei que a questão 18 há um erro,
pois está escrito EXCETO,então de acordo com a LDB no artigo 3°inciso III, é
pluralismo de idéias e não individualismo como está escrito na letra C. A letra D
também está incorreta, pois a Gestão democrática do ensino público, independente
da lei. E conforme o inciso VIII, o correto é - gestão democrática do ensino público,
na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Peço a anulação da
questão, estando incorreta as alternativas de letra C e D
não B.

-

Venho através deste apresentar o presente recurso em relação ao gabarito da
questão número 20.
Segundo consta da prova, a referida questão faz referência aos tipos de pena
previstos na Constituição Federal de 1988, exigindo do candidato que assinalasse a
alternativa que trazia uma das penas previstas na Constituição.
Como resposta correta, segundo o gabarito preliminar oficial, foi apresentada a
alternativa "B", ou seja, que a Constituição Federal prevê a pena de trabalho
forçado.
Todavia, pela leitura do artigo 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal, infere-se
que não haverá as penas de: caráter perpétuo; trabalhos forçados; banimento e;
cruéis.

648

3078

MARINA OLIVEIRA DIAS

Tal artigo também diz que não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra
declarada. Ou seja, a pena de morte está prevista pela Carta Magna em caráter
INDEFERI
excepcional, conforme o texto do artigo 5º, inciso XLVII, CF, transcrito abaixo:
DO
"Art. 5º (...) XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis; (...)"

questão isenta de vício material,
não passível portanto, de
anulação. Recurso imdeferido
haverá alteração de gabarito

Portanto, verifica-se que a alternativa correta é a letra "C", e não a letra "B", como
erroneamente apontado pelo gabarito preliminar oficial.
Diante disso, requeiro a anulação da questão 20, haja vista que a resposta
apresentada pelo gabarito preliminar oficial não corresponde com a correta, sendo
imprescindível sua anulação, sob pena de eventual recurso administrativo e judicial,
caso necessário.
Termos em que pede deferimento.

469

385

463

2564

1245

1515

MARTA RODRIGUES GOUVEIA

a questão pede a classificação do verbo ser.
o verbo ser é irregular segundo a gramatica, pois possui alterações nos radicais e
IMPROCE nas terminações quando conjugado. E também ele é anômalo.
DENTE
A questão apresentam 2 alternativa corretas a B e a C.
Como prova disto segue o site para verificação:
https://www.conjugacao.com.br/verbos-irregulares-no-portugues/

MATHEUS JÚNIOR DA SILVA

A questão tem como enunciado textos utilizados em jornais, revistas, livros
didáticos, portanto estamos diante de um texto com função de linguagem
referencial, denotativa e em algumas didáticas informativas, portanto, as ambas
INDEFERI alternativas A. descritivo e B. informativa estão corretas visto que na figura de
DO
linguagem referencial ou denotativa tem como objetivo principal informar,
referenciar algo, caracterizando assim um texto tanto descritivo como informativo.
Solicito anulação da questão considerando dupla interpretação.
Fonte: https://www.todamateria.com.br/funcoes-da-linguagem/

MICHELE CÁSSIA PAZETO PEREIRA

Segundo o gramático, Evanildo Bechara(Moderna Gramática Portuguesa, 2002,
p.226), "um verbo anômalo é o verbo irregular que apresenta, na sua conjugação,
IMPROCE
radicais primários diferentes: ser (reúne o concurso de dois radicais, os verbos
DENTE
latinos sed&#275;re e &#277;sse)". Comprova-se assim, que o verbo ser é
irregular, conclui-se então que a alternativa B está correta.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Considerando que otexto
descritivoé um tipo de texto que
envolve a descrição de algo, seja
de um objeto, pessoa, animal,
lugar, acontecimento, e sua
intenção é, sobretudo, transmitir
para o leitor as impressões e as
qualidades de algo.
E que não há erro material que
justificaria a anulação da questão,
indefiro o presente pedido.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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415

139

MURILO SENHUKI ESPOSTO

DEFERID
O

Prezados, envio este recurso para solicitar, gentilmente, a alteração do gabarito da
"Questão 8" da prova para o cargo "Encarregado da Rede de Água e Esgoto".
No gabarito, consta que a resposta correta é a "Alternativa A", ou seja, que o texto
a ser interpretado é "Descritivo". No entanto, a resposta do gabarito entra em
conflito com o próprio enunciado da questão anterior ("Questão 7"), que diz:
"O estilo textual utilizado fornece INFORMAÇÕES verdadeiras e objetivas sobre um
determinado tema, utiliza o sentido denotativo da linguagem, para INFORMAR o
receptor da mensagem de forma clara e direta." Ou seja, trata-se de um texto
informativo, que apenas apresenta ao leitor, de forma clara e direta, o fato de o
Estado ter gasto R$ 1,5 bilhão para construir um monumento em uma área pobre,
que possuía outras prioridades. O texto não visa, por exemplo, detalhar o
monumento, sua importância ou os motivos do governo para a construção dele em
detrimento da resolução de outros problemas. O texto apenas informa o que
ocorreu.
Sendo assim, a resposta correta da "Questão 8" deveria ser a "Alternativa B", o
texto é "Informativo".

constou alternativa errada no
sistema, a questão será corrigida
no gabarito oficial para considerar
a alternativa B.

Na questão número 18, foi dado os princípios que o ensino será ministrado, e foi
pedido qual daqueles não faz parte desses princípios (Exceto), porém, a questão
trouxe vários erros, no gabarito a alternativa B que está como correta, mas na
questão estava pedindo qual não estaria correta.
De acordo com a LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996,
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

394

1330

NATÁLIA FERREIRA TAVARES

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IMPROCE
DENTE
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
12.796, de 2013)

(Incluído pela Lei nº

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.(Incluído
pela Lei nº 13.632, de 2018)

424

3203

NATÁLIA RENAULT QUARESEMIN

IMPROCE O gabarito está correto, entretanto o modo de resolução está digitado logo abaixo
DENTE
as alternativas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

395

3062

PAOLA MIGAIL FELIPE ALVES

Na questão 18 pede-se para marcar a alternativa errada. Há duas alternativas
IMPROCE
erradas e, além disso, no gabarito vocês colocaram uma certa como alternativa
DENTE
correta.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Considerando a Resolução nº 71, de 2 de setembro de 1993, do Conselho Nacional
de Saúde (CNS), que aponta a necessidade do disciplinamento da contratação de
instituições prestadoras de serviços complementares de saúde, resolve:
Art. 1º Dispor sobre a participação de forma complementar das instituições privadas
com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.

397

4053

PATRÍCIA MACEDO BERNARDINO

Art. 2º Quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada área, o gestor estadual ou municipal
O candidato não mencionou qual
IMPROCE poderá complementar a oferta com serviços privados de assistência à saúde, desde providência desejada com a
DENTE
que:
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
I - comprovada a necessidade de complementação dos serviços públicos de saúde
e,
II - haja a impossibilidade de ampliação dos serviços públicos de saúde.
Diferente do que a instituição dá como resposta:
(A) As instituições privadas não poderão participar de
forma complementar do sistema único de saúde.
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602

579

637

1030

564

1274

PATRICIA RICARTE FAINE

PAULA CRISTINA VIOTTI JORDÃO

RENATA BRITTO RIBEIRO

Sr. examinador:
A questão possui duas alternativas corretas como resposta.
IMPROCE
O verbo"ser" pode ser classificado como irregular e anômalo, pois anômalo é um
DENTE
subtipo dos verbos irregulares. Entre os verbos irregulares estão os verbos
anômalos, que apresentam na sua conjugação radicais primários diferentes.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

DEFERID
O

Na questão 06 pede a classificação do verbo "ser", e tem como alternativa correta
duas opção, a letra B e a letra C, pois, o verbo é IRREGULAR podendo ser
chamado de anômalo, pois seu radical sofre alterações quando conjugado. Basta
uma simples pesquisa para essa constatação, mas caso necessário, segue fonte:
(https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/) peço portanto, a anulação da questão.

-

DEFERID
O

A questão número 6 onde diz ‘’Verbos são palavras que indicam, principalmente,
uma
ação. O verbo ‘ser’, pode ser classificado como:’’ de acordo com a regra do
português o verbo é irregular, mas alguns professores reconhece como um verbo
anômalo. A questão pode ser considerada nas duas hipótese, tanto a resposta
opção (B) ou opção (C). Por ter duas respostas corretas na mesma questão, esse
erro no enunciado, com toda certeza atrapalha o raciocínio para a resolução da
questão, induzindo o candidato ao erro, motivo pelo qual, a questão deve ser
anulada.

-

Recurso referente a prova- Professor de Educação Basica - São Joaquim da Barra
QUESTÃO 06- PORTUGUÊS
Na questão 06 pede a classificação do verbo "ser", e tem como alternativa correta
duas opções, a letra B e a letra C,pois o verbo irregular podendo ser chamado de
anômalo, pois o seu radical sofre alterações quando conjugado. Basta uma simples
pesquisa para essa constatação, mas caso necessario, segue fonte: (
https://www.conjugacao.com.br//verbo-ser/)
Peço , portanto a anulação da questão.
QUESTÃO 18- LEGISLAÇÃO
Na questão 18, pede a alternativa incorreta, e tem como gabarito a letra B, portanto
a alternativa D esta INCORRETA, pois diz, gestão democratica independente da lei
e conforme o art: 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Art. 3º o ensino sera ministrado com base nos seguintes principios:

600

5027

RISOLEIDE OLIVEIRA DE ABREU

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

VIII- gestão democratica do ensino publico, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;

QUESTÃO 29- CONHECIMENTOS PEDAGOGICOS
A questão pede a alternativa correta, porem a mesma possui a mesma possui duas
alternativas corretas, a C e a B, é possivel constatar isso no documento disponivel
no site do MEC : Duvidas mais frequentes na Educação Infantil, questão 47:

questão 6 deferido
questão 18, 29 e 47O candidato
não mencionou qual providência
desejada com a interposição do
seu recurso o que inviabiliza a
análise do mesmo.

47. Os municipios podem estabelecer convenios com estabelecimento privado para
a oferta da Educação Infantil? Sim, desde que observadas as seguintes
determinações:
a) O municipio so pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitarias, filantrópicas e confessionais.
b) O municipio só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etaria de 0 a 3 anos e 11 meses (creche)
fonte
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com
docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educao-infa
ntil-pdf&Itemid=30192

A questão 18 pede que seja assinalada a alternativa incorreta. Assim, a questão
apresenta duas alternativas possíveis:

420

3695

RODRIGO CARLOS DA SILVA

Alternativa C: Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
IMPROCE privadas de ensino. (Está incorreta pois não se trata de INDIVIDUALISMO, mas de
DENTE
PLURALISMO de ideias e de concepções pedagógicas, de acordo com LDB, Art.
3º, item III -

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Alternativa D: Gestão democrática do ensino público, independente de lei. (Está
incorreta, pois de acordo com a LDB, Art. 3º, item VIII, "gestão democrática do
ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino" -
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QUESTÃO 6
Esta questão pode estar correta tanto a alternativa B quanto a alternativa C, pois o
verbo SER é IRREGULAR (sofre alterações) e se encaixa na classe dos verbos
Anômalos, que está dentro dos verbos IRREGULARES.
Logo, julgo incorreto excluir quem assinalou a alternativa B, pois o verbo SER é um
verbo IRREGULAR! Outra visão: no inglês, o verbo TO BE está presente na lista
dos verbos IRREGULARES.
QUESTÃO 17
A alternativa do gabarito está incorreta. A alternativa correta é a letra C.
“§ 3º - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.”
A palavra “não” presente na alternativa D a torna incorreta.

553

51

ROMÁRIO AUGUSTO MARQUES DOS
SANTOS

QUESTÃO 18
Esta questão está incorreta por completo!!! O enunciado pede para assinalar a
alternativa incorreta. Porém, as alternativas A, C e D possuem palavras que as
IMPROCE
tornam incorretas. A única alternativa correta, é a letra B. Mas o enunciado pede a
DENTE
incorreta, usando a palavra “exceto”.
Para ser a alternativa B, o enunciado deveria ser: “O ensino será ministrado com
base nos seguintes princípios: (sem a palavra EXCETO)
Julgo que esta questão tem que ser anulada!

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

QUESTÃO 29
Questão com ambiguidade, podendo ser tanto a alternativa B quanto a alternativa
C.
Segue o trecho do portal do MEC:
“47. Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado
para a oferta de Educação Infantil? Sim, desde que observadas as seguintes
determinações: a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento
privados sem fins lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e
confessionais. b) oy município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o
atendimento da faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).”
A pequena alteração de palavras não muda o sentido que está na lei! Modificaram,
mas não alterou o sentido! Portanto, a alternativa B também está correta!!

426

920

ROSANA URBINATI GRATON

O gabarito consta como alternativa correta a alternativa C .Entretanto ,conforme
justificativa abaixo em anexo ,a alternativa correta é a alternativa D.Conforme
exposto abaixo e na lei organica do Sus ,lei n 8080/90(em anexo),os laboratórios e
hemocentros fazem parte do SUS ..
"Art.17.Á direçao estadual do SUS
,compete :
X-Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e
hemocentros e gerir as unidades que permaneçam em sua organizaçao
administrativa".
Art.18 .Á direçao municipal do SUS compete:
VIII -gerir
IMPROCE laboratórios públicos de saúde e hemocentros .
DENTE
Enfatiza-se que a alternativa C afirma que os laboratórios e hemocentros estao
excluidos do SUS ,o que é incorreto .Já pelo parágrafo do artigo 27 e pelo artigo 45
,é possivel observar que a alternativa D é a alternativa correta:"Art 27-Parágrafo
único Os serviços que integram o SUS constituem campo de prática p o ensino e
pesquisa ,mediante normas específicas ,elaboradas conjuntamente com o sistema
educacional "."Artigo 45 .Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de
ensino integram -se ao Sistema Único de Saúde (SUS) .Sem mais e mediante
justificativas apresentadas ,solicito alteraçao do gabarito da questao 23.

516

1549

ROSELAINE FERREIRA DA SILVA

IMPROCE O verbo ser é um verbo irregular anômalo e não apenas anômalo como consta no
DENTE
gabarito preliminar

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

ROSIMEIRE CRISTINA DE OLIVEIRA

Nesta questão pede para classificar o verbo "Ser" e existem 2 respostas corretas ,
onde consta como letra(B) classificado como irregular e na letra (C)Anômalo. A
Moderna Gramática Portuguesa p/2006 deixa claro, dizendo: O verbo SER é
IRREGULAR, pois apresenta radicais primários diferentes quando conjugados
IMPROCE podendo ser classificado como verbo anômalo, sendo assim é um verbo
DENTE
extremamente irregular, que quando conjugado apresenta alterações tanto no seu
radical como nas suas terminações.
O verbo SER é classificado como IRREGULAR, ANÔMALO, de LIGAÇÃO,
AUXILIAR.
Portanto, questão 6 contendo duas (2) respostas corretas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

ROSIMEIRY MADUREIRA CORSI DIAS

Eu, Rosimeiry Madureira Corsi Dias, venho respeitosamente pedir a anulação da
questão 23, pois sua formulação não condiz com o texto da LDB quando se trata do
INDEFERI acesso ao ensino fundamental aos sete anos de idade, sendo que o correto é aos
DO
seis anos. Causando confusão na interpretação do enunciado. A resposta apontada
pelo gabarito como correta também não está completamente correta quando diz
que a observação se estende a professora e a instituição.

questão isenta de erro material
pedido indeferido

RUCHELLI PARISI MONDIO GOUVEIA DE
MENEZES

Venho recorrer a questão de número 18, pois no enunciado pedia: "18. O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios EXCETO":.
Consta como resposta a alternativa B ((B) Liberdade de aprender, ensinar,
IMPROCE pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber). Mas com base na LDB em
DENTE
seu Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
Assim sendo,peço que verifiquem a questão, pois está incorreta.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

482

642

432

1573

1993

19

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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399

397

SANIA KIMIE BARBOSA SANO IHA

18. O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios exceto:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares.
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.
IMPROCE (C) Individualismo de ideias e de concepções
DENTE
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

A QUESTÃO DIZ EXCETO!QUE NÃO! ENTÃO A ALTERNATIVA CORRETA
SERIA A ALTERNATIVA A.

548

423

2311

SIMONE BEATRIZ DE SOUZA LIRA

A Conforme foi nos disponibilizado o gabarito, notei que a questão 18 há um erro,
pois está escrito EXCETO,então de acordo com a LDB no artigo 3°inciso III, é
pluralismo de idéias e não individualismo como está escrito na letra C. A letra D
IMPROCE também está incorreta, pois a Gestão democrática do ensino público, independente
DENTE
da lei. E conforme o inciso VIII, o correto é - gestão democrática do ensino público,
na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino. Peço a anulação da
questão, estando incorreta as alternativas de letra C e D
não B. 18

2396

STEFANIA SEGANTINI BADARO LOPES
PEREIRA

O verbo ser é um verbo extremamente irregular que, quando conjugado, apresenta
alterações tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos
IMPROCE
radicais distintos: eu era, eu fui, eu serei. O verbo ser é tanto anômalo quanto
DENTE
irregular, logo, a questão número 6 contém suas respostas certas a letra B e Letra
C

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO
QUESTÃO: NÚMERO 18
CARGO: PSICÓLOGO I
FUNDAMENTO: CF, art. 206, caput e incisos
Segundo a prova oficial aplicada, consta da questão n.º 18, o seguinte: O ensino
será ministrado com base nos seguintes princípios exceto: (A) Onerosidade do
ensino público em estabelecimentos particulares. (B) Liberdade de aprender,
ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. (C) Individualismo de
ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino. (D) Gestão democrática do ensino público, independente de lei.
O gabarito oficial informa como correta a alternativa B.
Ocorre que a questão deve ser ANULADA.
A resposta correta seria a alternativa B apenas e tão somente no caso de ter sido
exigida a alternativa CORRETA e NÃO UMA EXCEÇÃO. Isso porque, o artigo 206,
inciso II, da Constituição Federal NÃO TRATA o conteúdo da alternativa B como
exceção, MAS COMO REGRA, sendo um dos princípios que regem a educação.
Vejamos:
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei,
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos, aos das redes públicas;
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar
pública, nos termos de lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados
profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.

593

980

STELLA BOMBIG MAUAD SILVA

DEFERID
O

Quando o enunciado faz referência à exceção (conforme grifado acima) aos
princípios que regem a base do ensino, o faz de forma equivocada. Na verdade
deveria ter pedido a alternativa que TRAZ EFETIVAMENTE UM DOS PRINCÍPIOS,
já que todas as outras alternativas estão erradas de acordo com o texto
constitucional.
Seguindo-se o enunciado como está (ou seja, pedindo a exceção), teríamos três
alternativas corretas, pois todos estão previstos de forma contrária na Constituição
Federal. Nesse sentido:
CF, art. 206: [...]
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino; (A ALTERNATIVA C PREVÊ
INDIVIDUALISMO DE IDEIAS)
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; (A ALTERNATIVA A
PREVÊ ONEROSIDADE DO ENSINO PÚBLICO EM ENTIDADES
PARTICULARES)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; (A ALTERNATIVA D
PREVÊ A GESTÃO DEMOCRÁTICA INDEPENDENTEMENTE DE LEI).
Portanto, para a lisura e legalidade do certame, DEVE A QUESTÃO N.º 18 da
prova aplicada para os concorrentes ao cargo de PSICÓLOGO I, ser
DEVIDAMENTE ANULADA, atribuindo-se a pontuação da questão a todos os
candidatos presentes na prova objetiva, nos termos dispostos no item 9.4 do edital.
Termos em que, pede-se e espera deferimento.
RECURSO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO
QUESTÃO: NÚMERO 06 (PORTUGUÊS)
CARGO: PSICÓLOGO I
FUNDAMENTO:
A questão nº 06 aplicada na prova oficial para o cargo de Psicólogo I, deve ser
ANULADA, tendo em vista que o enunciado dita o seguinte:
"Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O verbo “ser”, pode
ser classificado como:
(A) Regular
(B) Irregular
(C) Anômalo
(D) Principal
O gabarito aponta a alternativa C como a correta (anômalo), porém a expressão
"pode ser classificado" induz a ideia de POSSIBILIDADE, sendo assim, é certo que
o verbo ser tem a possibilidade de ser classificado como anômalo, da mesma forma
que pode ser classificado (exatamente como sugere o enunciado) como
IRREGULAR. O fato do verbo ser considerado anômalo, NÃO EXCLUI SUA
CARACTERÍSTICA DE VERBO IRREGULAR.
Segundo o livro “NOVA – Redação, Gramática & Literatura – aprendendo a
elaborar textos claros e objetivos”, bem como outras várias fontes, “o verbo
irregular é aquele cujo radical se altera ou cujas terminações não seguem o modelo
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da conjugação a que pertence”. Ou seja, o verbo “ser” é um verbo considerado
extremamente irregular pois, quando conjugado, apresenta alterações tanto no seu
radical, bem como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais distintos: “eu
era”, “eu fui”, “eu serei”.
O termo “anômalo” é utilizado para classificar um tipo de irregularidade verbal.
Segundo a professora de português Flávia Neves para o site:
“www.conjugacao.com.br”: “São classificados como verbos anômalos os verbos
irregulares que apresentam radicais primários diferentes quando conjugados.”
Diante o exposto, a questão nº 06 apresenta duas respostas corretas, pois, vale
ressaltar, que o verbo “ser” pode ser classificado como anômalo, bem como
irregular. O ATO DE CLASSIFICAR O VERBO “SER” COMO IRREGULAR, NÃO
PODE SER CONSIDERADO ERRÔNEO. Por esse motivo, a questão deve ser
ANULADA, atribuindo-se a pontuação da questão a todos os candidatos presentes
na prova objetiva, nos termos dispostos no item 9.4 do edital.
Termos em que, pede-se e espera deferimento.

-
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Guará/SP, 20 de Novembro de 2018.

A questão 18: O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios exceto:
(A) Onerosidade do ensino público em estabelecimentos
particulares. (incorreto)
(B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar
o pensamento, a arte e o saber.(Correto)
(C) Individualismo de ideias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e
privadas de ensino.(incorreto)
(D) Gestão democrática do ensino público, independente
de lei (incorreto)

Entendemos nesse enunciado que o correto seria ter três alternativas corretas e
apenas uma incorreta. No caso supracitado foram apresentadas três alternativas
incorretas e apenas uma correta. Existe portanto divergência no enunciado.

TÍTULO II

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

545

2479

SUELI APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

IMPROCE II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
DENTE
arte e o saber;

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.
12.796, de 2013)

(Incluído pela Lei nº

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.
(Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018)

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm ;
Acesso: 19/11/2018 às 14:38 h.
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414

890

SUELLEN DO NASCIMENTO INHANI

Ilustríssima banca examinadora, o gabarito preliminar da questão objeto deste
recurso deve ser alterado, visto que, a alternativa correta é a letra D.
A assertiva dada como correta não coincide com a literatura sobre o Sistema Único
IMPROCE de Saúde, na qual diz: "...Engloba a atenção básica, média e alta complexidades,
DENTE
os serviços urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica..."

gabarito alterado para D
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Referência bibliográfica: http://portalms.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude

555

2407

SUSILAINE PEREIRA CAMPOS

O verbo ser é irregular que quando conjugado apresenta alterações no radical e
nas suas terminacoes. E sabemos também que os verbos anômalos sofrem
IMPROCE alterações profundas em seu radical. São assim, verbos irregulares, uma vez que
DENTE
não seguem modelos de conjugação, como exemplo temos o verbo ser.
Nessa questão temos duas respostas corretas, onde o verbo ser pode ser
considerado irregular e anômalo

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

questão isenta de erro material

448

2403

TAÍS XAVIER RIGOBELLO

Essa questão deve ser anulada pois a alternativa indicada como correta é a
alternativa "A", correspondente à frase "Joana, Maria e Cleide ninguém o
convenceu a entrar no avião". Porém, essa frase contém um erro de pontuação,
INDEFERI
falta uma vírgula antes da palavra "ninguém", que faz com que, tanto a
DO
concordância da frase esteja errada, como a ortografia errada da frase induza ao
erro do candidato, que deve assinalar uma frase que estivesse escrita de forma
CORRETA.

550

152

TAÍSA GRANER SILVÉRIO

IMPROCE
DUAS ALTERNATIVAS CERTAS.
DENTE

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

510

2198

TALITA SOARES DE OLIVEIRA

Seguindo os dados fornecidos na questão, acredito que o resultado é um número
IMPROCE
maior do que este constando no gabarito. Caso seja necessário, posso enviar meus
DENTE
cálculos por anexo.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

598

1140

TAMIRIS BENEDITO DE MELO

O verbo Ser é um verbo irregular, pois quando conjugado, apresenta alterações
IMPROCE
tanto no seu radical como nas suas terminações. Apresenta diversos radicais
DENTE
distintos: eu era, eu fui, eu serei.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

514

3769

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

A questão diz que ele abastece a carreta de silo e despeja no primeiro cocho, e ao
IMPROCE descarregar retorna para o galpão, repetindo o processo ate chegar no ultimo
DENTE
cocho, calculando 2x50 + 2x57+ 2x64...2x113=1630m
Seria 226 se ele só votasse no final do percurso

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

389

1332

TATIANE CINTRA DOS SANTOS CARDOZO

De acordo com a LDB atualizada...
Seção II
Da Educação Infantil
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
IMPROCE e da comunidade.
DENTE
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Portanto, a questão deverá ser anulada, visto que todas as alternativas estão
incorretas...

Questão 6

621

4454

TATIANE FERREIRA SOUZA MACHADO

DEFERID
O
PARCIAL
MENTE

A questão correta do gabarito infere que o verbo ser que indica, principalmente,
uma ação, sendo Anômalo (alternativa C), porém, a referida questão também tem
como correta a alternativa B (Irregular), conforme Professor Renato Aquino (2009,
p. 59) “Irregular é o verbo que sofre alterações no radical ou desinências ao ser
conjugado, assim como o verbo ser”. De modo que a questão deve ser anulada por
constar duas alternativas corretas, a saber: (B e C).
Referência:
AQUINO, Rento. Português para Concursos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

Os verbos irregulares sofrem
alterações em seu radical, mas
somente quando essas alterações
são profundas é que eles são
chamados de verbos anômalos. A
maior parte dos gramáticos
consideram anômalos
osverbossere ir.
Considerando que não há erro
material que justificaria a anulação
da questão, indefiro o presente
pedido.
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
Recurso deferido para anular
questão 6.
Deferido para alterar gabarito
questão 19
"O gabarito resposta traz a
alternativa correta a letra C (É livre
a manifestação do pensamento,
sendo possível o anonimato),
porém, a Carta Magna em seu Art.
5º, Inciso IV é categórico ao
afirmar que &ldquo;é livre a
manifestação do pensamento,
sendo vedado o
anonimato&rdquo;. De modo que a
alternativa correta da questão, em
tela, é a alternativa B, conforme
explicita o Inciso VII do Art. 5º
&ldquo;é assegurada, nos termos
da lei, a prestação de assistência
religiosa nas entidades civis e
militares de internação
coletiva&rdquo;.
Recurso indeferido para a questão
17
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349

TAUANE GARCIA BERLOCHER

Na questão número 6 apresenta no gabarito a resposta correta a alternativa C
IMPROCE Anômalo.
DENTE
Porém os verbos irregulares podem ser chamados de Anômalo quando as
alterações sofridas do seu radical são profundas. É o caso dos verbos ser e ir.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 206:
“ Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o
saber;”
505

3261

THAÍS CRISTINA SAVIO GONÇALVES
BRAULIO

DEFERID
O

A questão 18 trazia em seu anunciado sobre os princípios do ensino, questionando
qual princípio estaria em desacordo com a Constituição Federal (explicitado pelo
uso da palavra EXCETO no enunciado). De acordo com o gabarito, a resposta B
seria a correta, o que não é possível visto que a resposta B é a transcrição do
segundo princípio expresso no artigo 206, conforme acima destacado. Logo, está
de acordo com a Constituição, e não em desacordo conforme previa a questão.
Peço assim, a anulação da mesma.

-

A questão 19 apresenta duas alternativas corretas em relação ao enunciado.
Alternativa A: Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa ainda
que
em virtude de lei. (O termo "ainda que" apresenta uma ideia de concessão, ou seja,

468

3620

THAYSSA VASCO

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa "mesmo que" em
virtude
de lei. O mesmo ocorre com o Art. 5º, item II, da Lei, em que apresenta o seguinte
texto:
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
IMPROCE de lei"
DENTE
- observe que o "senão" tem a mesma função de concessão que a locução
conjuntiva
utilizada na questão).

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Alternativa B: É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa
nas
entidades civis e militares de internação coletiva. (Alternativa correta de acordo com
o
Art. 5º, item VII - "é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência
religiosa
nas entidades civis e militares de internação coletiva")

635

2563

VAGNER ANTÔNIO DE OLIVEIRA ZANA

A questão 18 apresenta algumas divergências, pois no enunciado consta para
assinalar a alternativa que NÃO corresponda aos princípios estabelecidos no artigo
3º da LDB.
A alternativa B como esta no gabarito não procede, uma vez que esse principio
IMPROCE
corresponde ao II inciso do referido artigo.
DENTE
E as alternativas A C e D não são alternativas corretas de acordo com o artigo 3.
Ou seja a única alternativa correta é a letra B, porém no enunciado conta para
assinalar a única alternativa que não corresponde ao artigo 3º, que nesse caso, são
três alternativas.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.
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719

VALERIANA DUTRA VALÉRIO CARDOSO

A questão 29 apresenta mais de uma questão como alternativa certa. A alternativa
A esta correta uma vez que a assertiva compreende que o convenio pode ser
realizado com “toda e qualquer instituição de educação infantil” considerando que
há dois tipos de instituição de educação infantil: públicas ou privadas, a assertiva
afirma que o convenio pode ser realizado também com a instituição privada. O
que pode ser comprovado pelo que esta descrito no documento “Orientações sobre
convênios entre secretarias municipais de educação e instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para a oferta de educação infantil”
elaborado pelo Ministério da Educação, cujo texto afirma: “As instituições de
educação infantil podem ser públicas ou privadas. As públicas são criadas ou
incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público federal, estadual,
distrital ou municipal (LDB, art. 19, inciso I). As instituições privadas são mantidas e
administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado (LDB, art. 19,
inciso II) e se organizam em dois grupos: as particulares com fins lucrativos e as
comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. ( pag. 12)
Além disso, o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreve o que são as instituições privadas:
Art. 20. As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes
categorias:
I - particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e
mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não
apresentem as características dos incisos abaixo;
IMPROCE
II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
DENTE
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais,
sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da
comunidade;
(Redação dada pela Lei nº 12.020, de 2009)
III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas
físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação
confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;
IV - filantrópicas, na forma da lei.
Diante de tais afirmações entende-se que o município pode conveniar com as
instituições privadas.
A alternativa A e as demais alternativas podem ser confirmadas por meio do
documento “DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO
INFANTIL”elaborado pelo Ministério da Educação (2013), o qual elucida o assunto
em questão.

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

47. Os municípios podem estabelecer convênios com estabelecimento privado para
a oferta de Educação Infantil?
Sim, desde que observadas as seguintes determinações:
a) O município só pode conveniar instituições ou estabelecimento privados sem fins
lucrativos, sejam elas entidades comunitárias, filantrópicas e confessionais.
b) o município só pode conveniar com recurso do FUNDEB o atendimento da faixa
etária de 0 a 3 anos e 11 meses (creche).
Diante disso, verifica-se que todas as alternativas estão corretas.
Esta questao precisa ser revista. A resposta no gabarito está errada.
Gabarito: B / Correta D
Fundamentação:
Conforme A Lei 9394 de 20 de Dezembro de 1996 _ TÍTULO II -DOS PRINCÍPIOS
E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL Art. 03 item VIII

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

641

4432

VANESA AMÉLIA DA SILVA GONÇALVES

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IMPROCE
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
DENTE
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do

revisada para?
O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII - valorização do profissional da educação escolar;
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos
sistemas de ensino;
IX - garantia de padrão de qualidade;
X - valorização da experiência extra-escolar;
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
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647

320

4506

VÍTOR ARTHUR DE PAULA SOUZA

Eu Vítor Arthur de Paula Souza, RG.37.278.646-7, venho respeitosamente recorrer,
pois no que diz respeito ao gabarito divulgado do presente certame, acredito ter
ocorrido erro nas opções de respostas disponibilizadas em tal prova.
Por MOTIVO DE JUSTIÇA, venho requerer a anulação das questão: 13. Para que
eu não possa ser prejudicado em minha classificação, acredito ser válido tal
anulação.
Conforme disponibiliado no
INDEFERI
Questão 13: Esta questão apresenta duas respostas certas, vide que a alternativa
gabarito a alternativa correta é a
DO
A diz “Um único porco consumirá sozinho metade do consumo diário total de
alternativa B.
ração”, que corresponde a 3kg (6kg ÷ 2 = 3kg) e a alternativa D, apresenta a
seguinte equação “A/20 + B/40 + C/60 = 6/120 = 0,05 (A=0,05X20 = 1) (T=0,05X40
= 2) (J=0,05X60 = 3)”, a qual está correta, um porco consome 1kg, o segundo 2kg e
o terceiro 3kg. De modo que, a questão apresentada induz o candidato ao erro
injusto, haja visto que ambas estão certas.

VIVIANE CARRIJO NICOLINO CINTRA

Eu Viviane peço que vocês verifiquem a questão 18 pelo motivo de não obter a
alternativa correta para ser assinalada, pois o enunciado está falando que são
corretas (exceto) e no gabarito a (B) estão assinaldas as (corretas).
IMPROCE
Outro motivo é que as alternativas estão com erros de ortografia, sendo que a
DENTE
primeira está (A) ao invés de (I) e na opção "c" tem alternativa (III e VI) e no caso
não tem a opção (VI), seria (IV).
Desde já agradeço

O candidato não mencionou qual
providência desejada com a
interposição do seu recurso o que
inviabiliza a análise do mesmo.

Na questão 6 há duas alternativas corretas, pois o verbo Ser é anômalo, pois
sofrem alterações profundas sem seu radical, mas também é irregular, uma vez
que não seguem modelos de conjugação, como acontece com os verbos regulares.
Sendo assim a questão deve ser anulada.

500

776

VIVIANE COVAS DE OLIVEIRA

DEFERID
O

6. Verbos são palavras que indicam, principalmente, uma ação. O verbo “ser”, pode
ser classificado como:
(A) Regular
(B) Irregular
(C) Anômalo
(D) Principal

-

Segundo Evanildo Bechara (Moderna Gramática Portuguesa, 2002, p. 226), um
verbo anômalo é um verbo irregular «[...] que apresenta, na sua conjugação,
radicais primários diferentes: ser (reúne o concurso de dois radicais, os verbos
latinos sed&#275;re e &#277;sse) e ir (reúne o concurso de três radicais, os verbos
latinos ire, vad&#275;re e &#277;sse).

523

430

WENDEL SILVA MENDONÇA

A) Posição ortostática (preferência) com os braços ao
lado ou em semidecúbito ventral ligeiramente oblíqua,
braço direito abaixado ao lado do corpo, braço direito
INDEFERI
levantado.
DO
NA questão A fala ao mesmo tempo que o braço direito tem que ficar levantado e
abaixado, não tem como , muitos candidatos interpretaram como uma pegadinha
porque não tem sentido. Esta questão tem que ser cancelada.

questão isenta de erro material,
recurso indeferido
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