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

Julgamento dos recursos contra classificação final preliminar - MANHÃ
Período de recursos contra classificação final preliminar - MANHÃ
INSCRIÇÃ
O

NOME

SITUAÇÃO DETALHES

RESPOSTA

BOM DIA PROVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO SÃO JOAQUIM DA BARRA
INSTITUTO IMAGINE
QUESTAO NUMERO 8
SOLICITO A ANULACAO DESTA QUESTAO ESTA ERRADA NÃO HÁ OBJETOS NO
TEXTO CONFORME INDICAM SEU GABARITO LETRA D
Leia o trecho do texto de Clarice Lispector a seguir e responda as questões
relacionadas: Das Vantagens de Ser Bobo O bobo, por não se ocupar com ambições,
tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem
se mexer por duas horas. Se perguntado por que não faz alguma coisa, responde:
"Estou fazendo. Estou pensando." Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída
porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem
originalidade, espontaneamente lhe vem a idéia. O bobo tem oportunidade de ver coisas
que os espertos não vêem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias
que se descontraem diante dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas
humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido
vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoievski.
8. Considerando o gênero do texto, assinale a alternativa incorreta:
(A) A ação é contada por um narrador.
(B) Ocorre a narração de uma sucessão de acontecimentos reais ou imaginários.
(C) Apresenta a estrutura básica de introdução, desenvolvimento e conclusão.
(D) descreve algo ou alguém, levando o leitor a criar uma imagem mental de um objeto.

808

CARLA VANESSA CANATO

IMPROCE
DENTE

QUESTAO NUMERO 13
Ao meu entender a questão deve ser cancelada pois 3/4 de uma pensão de 260.00 que
é de joao a resposta correta seria R$195.00 e não R$190.00 como foi divulgado no
gabarito, não tendo entre as respostas nenhuma opção correta obrigada
13. A mesada de Maria é ¾ da mesada de João. Sabendose que a mesada dos dois,
somadas, é R$ 450,00. A mesada de cada um será, respectivamente:
(A) R$ 150,00 e R$ 300,00
(B) R$ 260,00 e R$ 190,00
(C) R$ 310,00 e R$ 140,00
(D) R$ 180,00 e R$ 270,00

QUESTAO 20 DEVE SER ANULADA DEVIDO A TODAS AS RESPOSTAS ESTAREM
CORRETAS NÃO A INDICADA PELO GABARITO
20. Existem algumas limitações materiais ao poder de reforma da constituição de um
Estado. Considerando o preceito estabelecido no parágrafo 4º do art. 60 da Constituição
Federal exclui-se da vedação de deliberação à proposta de emenda tendente a abolir:
(A) A forma federativa de Estado
. (B) O voto direto, secreto, universal e periódico.
(C) A separação dos Poderes
(D) Os deveres e obrigações individuais.
FONTE DE PESQUISA PARA COMPROVACAO
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632328/paragrafo-4-artigo-60-da-constituicao-fede
ral-de-1988

O período de recursos em tela
destina-se aposicionar-se contra
classificação final preliminar,
publicada em 22/11.
O prazo de recursos contra o
caderno de questões e gabarito
preliminar, conforme cronograma
encerrou-se em 20/11.
Sendo assim, o assunto recorrido
pelo candidato NÃO É OBJETO DE
ANÁLISE NESTE MOMENTO,
tendo já sido superado em outra
oportunidade.

QUESTAO 30 DEVE SER ANULADA POR CONSTAR DUPLA PALAVRA maior de maior
NA LETRA C A QUAL O GABARITO INDICA CORRETA
30. O método de classificação ABC, auxilia na potencialização logística além da gestão
estratégica de lucros e dividendos. Podemos afirmar que este método:
(A) Organiza o estoque da empresa de modo a facilitar a rápida localização de um
produto, já que os classifica em ordem alfabética.
(B) Classifica os bens e serviços fornecidos pela empresa em ABC de acordo com a
maior capacidade de lucro.
(C) Classifica informações para que se separem os itens de maior de maior importância
econômica para a menor.
(D) Organiza a carta de clientes dividindo-a em ABeC de acordo com a possibilidade
aquisitiva.

Boa tarde...

3026

CIBELE CRISTINA DE PAULA

IMPROCE
DENTE

Eu entrei com um recurso na questão n°1 da prova sobre concordância verbal, e o
recurso não foi apreciado.Mas eu pesquisei em varios livros de gramatica normativa que
a questão n°1 de português continua errada com a resposta do gabarito que foi a "A" e a
correta seria a "B"....e me senti prejudicada com essa questão, gostaria muito que essa
questão fosse revisada novamente..

O período de recursos em tela
destina-se aposicionar-se contra
classificação final preliminar,
publicada em 22/11.
O prazo de recursos contra o
caderno de questões e gabarito
preliminar, conforme cronograma
encerrou-se em 20/11.
Sendo assim, o assunto recorrido
pelo candidato NÃO É OBJETO DE
ANÁLISE NESTE MOMENTO,
tendo já sido superado em outra
oportunidade.
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Venho contestar esta classificação devido a problemas em várias questões da prova. No
site não achei informação de como entrar com um recurso corretamente e por este
motivo fiz o procedimento de forma errada. Como limitam os inscritos a um único recurso
e respondem todos de uma vez quando não mais podemos alterar ou criar novo recurso
contestarei aqui as questões problemáticas.

748

GUILHERME LUIS

IMPROCE
DENTE

Na questão de número 1 da prova para o cargo Escriturário II há um problema.
A questão apontada pela banca como sendo a correta é a de letra "A - Nem um nem
outro serão aceitos" e somente ela. Isso não está correto. Segundo a "Moderna
Gramática Portuguesa 37ª edição atualizada pelo novo Acordo Ortográfico - de Evanildo
Bechara, páginas 444 e 445" vemos que "[...]Com nem um nem outro é de rigor o
singular para o substantivo e verbo". O livro "A Gramática para Concursos - de Fernando
Pestana" diz o seguinte:"Em nem um nem outro, há divergência: alguns gramáticos
dizem que o verbo tem de vir no singular (Bechara, p. ex.) ou no plural (Cegalla, p. ex.).
Outros (Sacconi, p. ex.) dizem ser caso facultativo. Para “resolver” este impasse, veja:
12. (Esaf – TCU – Analista de Controle Externo – 2006) Assinale a asserção falsa acerca
da estruturação linguística e
gramatical do texto abaixo.
“Nem o ‘sim’ nem o ‘não’ venceram o referendo, e quem confiar no resultado aritmético
das urnas logo perceberá a força do
seu engano. O vencedor do referendo foi o Grande Medo. Esse Medo latente, insidioso,
que a todos nos faz tão
temerosos da arma que o alheio possa ter, quanto temerosos de não ter defesa alguma
na aflição. Se um lado ou outro
aparenta vantagem na contagem das urnas, não faz diferença. O que importa é extinguir
o Grande Medo. E nem um
lado nem outro poderia fazê-lo. Todos sabemos muito bem porquê.”
a) Para o texto não apresentar nenhuma incorreção de ordem sintática, a concordância
do sujeito composto ligado por
“nem... nem” deve ser feita com o verbo no plural, tal como se fez na ocorrência do
mesmo sujeito composto, na
primeira linha do texto.
Comentário: Não deve ser feita no plural, pois é facultativa.
"

O período de recursos em tela
destina-se aposicionar-se contra
classificação final preliminar,
publicada em 22/11.
O prazo de recursos contra o
caderno de questões e gabarito
preliminar, conforme cronograma
encerrou-se em 20/11.
Sendo assim, o assunto recorrido
pelo candidato NÃO É OBJETO DE
ANÁLISE NESTE MOMENTO,
tendo já sido superado em outra
oportunidade.

A questão de número 13 de matemática da mesma prova foi corretamente anulada.
A questão de número 21 da mesma prova é sobre um conteúdo que não constava no
edital: princípios constitucionais da administração pública. O mesmo acontece com as
questões de número 22(sobre princípios da administração pública), 23 e 24 que foram
corretamente anuladas, 25(Correspondência Oficial), 26(Pronomes de tratamento em
documentos oficiais), 27(Fluxograma), 28(Fluxograma), 29(Tipos de documentos oficiais)
e 30 que foi corretamente anulada.
Solicito então a anulação de todas essas questões(1, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29) e
devido ao número de questões anuladas ser proporcionalmente muito grande e ao
prejuízo que um erro de tamanha gravidade causada na moral e no desempenho do
indivíduo ao realizar a prova e ao conferir seus resultados, solicito também a anulação
da prova e aplicação de uma nova avaliação para o cargo de Escriturário II substituindo
esta prova problemática. Assim, teríamos nova avaliação, desta vez seguindo o edital, e
portanto nova classificação.

2434

JAQUELINE SOUZA DE OLIVEIRA

IMPROCE
DENTE

Venho novamente pedir que seja revista a possibilidade de anulação da questão 15.
Acredito que ela está mal formulada e dá margem para duas respostas, sendo assim
posso ter a chance de talvez ter uma melhor classificação. Grata. Jaqueline.

O período de recursos em tela
destina-se aposicionar-se contra
classificação final preliminar,
publicada em 22/11.
O prazo de recursos contra o
caderno de questões e gabarito
preliminar, conforme cronograma
encerrou-se em 20/11.
Sendo assim, o assunto recorrido
pelo candidato NÃO É OBJETO DE
ANÁLISE NESTE MOMENTO,
tendo já sido superado em outra
oportunidade.
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À Comissão Organizadora,
A nota 3,333 para matéria de legislação da prova de procurador, questões 16 a 20, foi
atribuída em valor inferior ao que se deveria, 13,333 (valor correto), pois houve o acerto
de 4 questões dessas 5, e não de apenas 1, como consta.

2224

LUIS MATHEUS GARCIA

INDEFERI
DO

O resultado divulgado no dia 22/11/2018.
A notas atribuídas foram:
Língua Portuguesa 29,997 (9 acertos de 10 possíveis);
Matemática 13,332 (4 acertos de 5 possíveis);
Legislação 3,333 (aqui consta o equívoco, segundo o resultado preliminar eu acertei
apenas uma 1 de 5), sendo que segundo as anotações no “gabarito rascunho” acertei 4
das 5 questões;
Conhecimento específico 19,998 (6 acertos de 10 possíveis).
O que totalizou a nota final 66,660. Assim, consta apenas 20 acertos totais na prova de
30 questões.
No entanto, o total real deveria ser de 23 questões, fazendo necessário a revisão da
correção da folha de resposta para a constatação do equívoco, pois o total da nota final
deverá ser 76,659, o que altera a classificação.
Como candidato, venho solicitar a revisão da nota atribuída (a matéria de Legislação) e
por consequência a revisão da classificação da prova objetiva.

Em consulta ao gabarito do
candidato (que ele pode acessar a
partir de sua "área do candidato",
verificou-se que o candidatonão
respeitou as regras previstas no
edital, no preenchimento das
questões de 17 à 20. Tendo
preenchido tais questões de forma
completamente divergente da forma
correta.
Sobre este tema, dispõe o edital:
Item 5.38:
&ldquo; O candidato deverá
proceder ao preenchimento da
folha de respostas em
conformidade com as instruções
específicas contidas na própria
folha e na capa do caderno de
questões, não podendo ser alegada
qualquer espécie de
desconhecimento. &ldquo;
Item 5.40; b.1:
&ldquo; Os prejuízos advindos de
marcações feitas incorretamente na
folha de respostas serão de inteira
responsabilidade do candidato.
&ldquo;
Além de no próprio cartão de
respostas do candidato (conforme
pode ser verificado por ele em sua
área do candidato) possuir
instruções objetivas e claras sobre
o preenchimento correto do
gabarito.
Diante doexposto,é claro que o
candidato assinalou as respostas
de forma diversa às instruções da
prova e do edital. Logo, não foram
observadas corretamente as
instruções da prova e do edital, o
candidato assinalou questões de
forma incompleta e incorreta. Além
do claro e puro descumprimento
das regras do concurso,
pondera-se que, o tempo que
outros candidatos dedicaram a
preencher o cartão de respostas de
forma adequada, ela ganhou em
melhor exame dos enunciados, em
franco desprestígio à isonomia tão
cara e preciosa aos concorrentes.
De outro modo, não se verifica
violação à legalidade na anulação
de questões de candidato que
deixa de preencher corretamente
oCartãodeRespostasda prova do
concurso, considerando que há
disposição no Edital fazendo
referência à necessidade de leitura
das instruções do Cartão de
Resposta, conferência
dopreenchimento do mesmo e
também de que o candidato será
responsável pelos prejuízos
advindos de marcação incorreta, o
que é característica clara do caso
em tela. E conforme demonstrado
acima, o próprioCartãode
Respostas contém instrução
expressa e clara quanto à forma
correta de preenchimento,
instruções estas que não foram
corretamente seguidas pela
candidata.
Cumpre ressaltar, que o cartão
reposta fora digitalizado na
qualidade de &ldquo;300
dpi&rdquo;. Qualidade esta, que é
considerada ALTA de acordo com
os PARÂMETROS TÉCNICOS do
assunto.
Portanto, não faz jus a pretensão
do candidato.
É o parecer.
RECURSO INDEFERIDO
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1940

VINICIUS DIEHL SANTOS

INDEFERI
DO

Primeiramente o candidato não se
encontra na posição de julgador
para julgar improcedente o
resultado do certame.
Isto posto, passamos aos
esclarecimentos:
O candidato apontado pelo
recorrente, obteve, em meio a
todos os candidatos, a maior
quantidade de acertos, por este
motivo figurou em primeiro lugar.
Por limitações sistêmicas, no
processamento dos acertos,
Julgo improcedente o resultado final que coloca o candidato Gean Oliveira Santos em
aproximou-se o valor de cada
primeiro lugar no concurso de auxiliar de biblioteca. A fórmula para calcular o resultado
questão à 3,33 (100 pontos
da prova é NP = (&#119873;&#119886; &#119909; 100) ÷ &#119879;&#119876;P . Não
divididos por 30 questões).
é possível através dessa formula que o candidato tenha uma nota 79,992. Ou o
Desta forma, o candidatoGean
candidato teve a nota 80 ou o resultado está incorreto. Se o candidato teve 23 acertos a
Oliveira Santos obteve:
sua nota seria ( 23x100) ÷ 30= 76,667. Se o candidato teve 24 acertos sua nota seria (
9 acertos em português.
24 x 100) ÷ 30= 80,00 . Por causa disso coloco em dúvida o resultado no concurso.
5 acertos em matemática (incluindo
a questão anulada).
5 acertos em legislação.
5 acertos em conhecimentos
específicos.
Perfazendo um total de 24 acertos.
24 acertos x 3,33 = 79,92 pontos.
Valiosíssimo ressaltar que tal
critério assiste TODOS os
candidatos, mantendo intacto o fiel
atendimento ao princípio da
isonomia.
RECURSO INDEFERIDO.
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