Belo Horizonte, 20 de novembro de 2018.
À
Comissão Especial do Concurso Público da
Prefeitura Municipal de Itapeva
NESTA
Ref.: Recursos Administrativos contra a Realização das Provas e/ou Questão da
Prova Objetiva de Múltipla Escolha e/ou divulgação do Gabarito da Prova
Objetiva de Múltipla Escolha (Gabarito Provisório) – Prefeitura Municipal de
Itapeva – Concurso Público – Edital nº 01/2018.
DOS RECURSOS
Foram protocolados/enviados, TEMPESTIVAMENTE, recursos, conforme resumo a seguir:
PROVA
TIPO
PORTUGUÊS
CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS GERAIS
LEGISLAÇÃO
INFORMÁTICA
NOÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA
ESPECÍFICA (SOLDADOR)
ESPECÍFICA (FISCAL DE TRIBUTOS)
ESPECÍFICA (DENTISTA)
ESPECÍFICA (ENGENHEIRO)
ESPECÍFICA (FISIOTERAPEUTA)
ESPECÍFICA (MÉDICO VETERINÁRIO)
ESPECÍFICA (PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO)
ESPECÍFICA (PROFESSOR COM LICENCIATURA –
ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) – GEOGRAFIA
ESPECÍFICA (PSICOLOGO)
ESPECÍFICA (PSICOPEDAGOGO)

Nº
03
04
06
07
09
10
16
19
27
29
30
31
33
36
41
42

Nº DA QUESTÃO
04, 07, 08
20
15
23, 28
21, 28
13, 20
25
30
28
23, 24, 25, 29
24
23, 28
28
21, 25
25
27

CONSIDERAÇÕES
Preliminarmente, o Edital do Concurso Público fez menção expressa de quais os fatos a ensejar a interposição de
recurso:
XII – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
1. Serão admitidos recursos contra os seguintes eventos:
a) Publicação do Edital (e suas retificações);
b) indeferimento do pedido de isenção do pagamento da taxa de inscrição;
c) inscrições (erro na grafia do nome; omissão do nome; erro no número de inscrição; erro no
número de identidade; erro na nomenclatura do cargo; indeferimento de inscrição;
d) local, sala, data e horário de prova (erro no local e/ou sala; erro na data e/ou horário);
e) realização das provas;
f) questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (desde que demonstrado erro material);
g) gabarito da Prova Objetiva de Múltipla Escolha (erro na resposta divulgada);

h) resultado (erro na pontuação e/ou classificação);
i) qualquer outra decisão proferida no certame.
...
5. Será indeferido liminarmente o pedido de recurso fora de contexto ou que não apresentar
argumentação lógica e consistente ou ainda aquele a que se der entrada fora dos prazos
estabelecidos.
NOSSO PARECER
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 04. RECURSO INDEFERIDO. Mesmo que houvesse ilegibilidade no
balão do primeiro quadrinho da tira, para saber o humor de Manolito, deve-se considerar a expressão facial do
mesmo, em nada interferindo esse fato. No primeiro quadrinho, Manolito parece apreensivo (ou descontente) ao
ouvir as palavras de Mafalda, e não nervoso. Nota-se pela boca arqueada para baixo e os olhos arregalados. Nos
dois quadrinhos sequentes, a personagem em questão está nervosa e agressiva; pela abertura da boca da figura,
percebe-se uma exaltação. Isso tudo, elencado aos dizeres ´resentes nesses dois quadrinhos. No último
quadrinho, Manolito está novamente com os olhos arregalados de “espanto” e a boca entreaberta, arqueada para
baixo, demonstrando desconhecimento do adjetivo pelo qual foi chamado por Mafalda. Sendo assim, indefere-se o
recurso.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 07. RECURSO INDEFERIDO. O pronome NADA é muito amplo para
quem vive no planeta terra. A comparação se dá entre os serem de outros planetas, que não conheceriam
realmente coisa alguma da terra, porém aqui o foco é a mensagem que a linguagem conotativa, por meio da
metáfora apresenta ao leitor. Tal metáfora trata do desconhecimento de mundo de maneira subjetiva, de não
conhecermos o que se passa entre a humanidade de maneira abstrata, do que está dentro da cabeça
(pensamentos) e do coração (sentimentos) de cada um. Sendo assim, a resposta mais adequada à questão é a
alternativa “C” que afirma que, apesar de diferentes, os seres possuem disposição para descobrir o mundo.
Novamente há aqui uma metáfora, pois “descobrir o mundo” trata-se de descobrir as pessoas e suas
particularidades. Por isso, somos pelo indeferimento do recurso.
PROVA DE PORTUGUÊS Nº 03, QUESTÃO 08. RECURSO INDEFERIDO. Há que se ater ao poema novamente
para entender à questão.
OS INVASORES
Há muito que os marcianos invadiram o mundo:
são os poetas
e
como não sabem nada de nada
limitam-se a ter os olhos muito abertos
e a disponibilidade de um marinheiro em terra...
Eles não sabem nada nada
- e só por isso é que descobrem tudo.
No segundo verso do poema, há um aposto que determina quem são “os marcianos” citados no primeiro verso.
Tal aposto é “os poetas”. A partir da determinação de quem se fala no primeiro verso, todas as referências que
apareceram ou que apareceriam no poema possuem indicação direta ao termo que foi determinado “os poetas”. O
termo “os marcianos” foi usado no primeiro verso apenas como elemento de comparação para o termo principal e
tema do poema: os poetas. Sendo assim, indefere-se o recurso.
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 04, QUESTÃO 20. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. A situação é mais grave entre pessoas com mais de 60 anos e negras. De cada dez pessoas idosas
pretas ou pardas, QUATRO são analfabetas, e não três.
Fonte: https://www.instagram.com/p/Bob5HOYj8Oi/?hl=pt-br&taken-by=unfpabrasil

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS Nº 06, QUESTÃO 15. RECURSO INDEFERIDO. A interpretação da
presente questão se dá pelos dados apresentados na imagem / texto da temática apresentada. Logo, o candidato
deve se ater às informações apresentadas, tanto que o comando da presente questão incita o seguinte “Leia e
observe atentamente a imagem a seguir:”
A não me menção da região sudeste não desqualifica os dados apresentados na presente questão, bem como
sua avaliação e escolha de provável alternativa adequada.
Fonte: https://www.instagram.com/p/BmdYbIFjYmH/?hl=pt-br&taken-by=unfpabrasil
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 07, QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. Houve um equívoco com relação a
interpretação do candidato. De fato a alternativa correta divulgada no gabarito provisório é a letra “D”. Não
havendo o que apreciar no presente recurso.
PROVA DE LEGISLAÇÃO Nº 07, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. De acordo com tabela do DETRANMG procede o valor estipulado na letra B. sendo amparo legal artigo 252, inciso VI, podendo ser visualizado no
seguinte link https://www.detran.mg.gov.br/infracoes/infracoes/tipos-de-infracoes/-/index/0351/
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. A alternativa correta para esta
questão é a letra (A) VisuAlg, por se tratar de software. As alternativas são todas hardware.
PROVA DE INFORMÁTICA Nº 09, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. O candidato sugere que a questão
seja anulada por dois motivos:
1-porque a palavra whattsapps está com grafia errada e; 2-o whatsapp não é uma rede social e sim uma mídia
social.
Ocorre que, uma mídia é um suporte de difusão da informação, como é o caso da TV, rádio, imprensa, revistas,
cinema etc Na mídia não ocorre a interação, a informação é em um único sentido.
Segundo WOLTON, Dominic. Comunicar não é informar. Porto Alegre: Bookman. A comunicação envolve idas e
voltas da informação, e não somente a informação em um único sentido. Quando se tem uma rede a
comunicação é em ambos os sentidos, como é o caso do whatsapp, facebook, instagram etc. e neles existe a
interatividade.
Para TANEMBAUM, A. Redes de computadores. P. 5, ele afirma que a rede social é: “fluxo de informações que é
controlado pelos relacionamentos que as pessoas declaram umas às outras”. No dicionário informal define o
whatsapp como “rede social que permite que usuários compartilhem mensagens vídeos e imagens através do
celular”.
E também LAUDON, Kenneth e LAUDON, Jane. Sistemas de informação gerenciais, p. 55, afirmam que “redes
sociais se apresentam como ferramentas para ajudar pessoas a compartilhar interesses e a interagir”. Pode-se
observar que o whatsapps é uma rede social, pois ele permite o compartilhamento de informações e a interação
entre as pessoas.
No dicionário da web “conceitos.com “Rede social é uma aplicação da web cuja finalidade é relacionar as
pessoas. Assim as pessoas que integram uma rede social podem conectar-se entre si e criar vínculos.
Também no site “Statista Portal”, 2018, apresenta as redes sociais mais populares do mundo, colocando o
whatsapp como a 3ª. rede mais frequentada do mundo, atrás somente do facebook e do youtube.
Nesta questão somente a alternativa C, Pyton, está incorreta, pois trata-se de uma linguagem de programação.
Com relação a grafia, do whattsapp, que faltou a letra h, não está induzindo ao erro. O que não invalida a questão.
PROVA DE NOÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10, QUESTÃO 13. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO ESTÁ
ANULADA. A RESOLUÇÃO Nº 453, DE 10 DE MAIO DE 2012 aprova as seguintes diretrizes para instituição,
reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde:

A ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE
II - Mantendo o que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS e consoante com as Recomendações da
10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma:
a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários;
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde;
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
Realmente na alternativa (B) ficou faltando a representação do governo nos últimos 25% dos representantes.
Sendo assim, a questão deve ser anulada.
PROVA DE NOÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA Nº 10, QUESTÃO 20. RECURSO INDEFERIDO. O conceito
apresentado no recurso está correto. A Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Coeficiente de Mortalidade
Neonatal Precoce) conceitua-se como: Número de óbitos de crianças de 0 a 6 dias de vida completos, por mil
nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
No entanto, a alternativa – (A) Nas primeiras 24 horas de vida. – não abrange todo o período de ocorrência de
óbitos determinado no conceito de Mortalidade Neonatal Precoce (óbitos de crianças de 0 a 6 dias de vida
completos), não podendo ser considerada correta.
Assim, a única resposta correta é a alternativa – (C) Na primeira semana de vida.
Referência:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal / Ministério da
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. – 2. ed. – Brasília: Ministério da
Saúde, 2009. 96 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
PROVA ESPECÍFICA Nº 16 – SOLDADOR, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. O enunciado da questão
é claro, direto e objetivo, a mesma trata de “minimizar os efeitos gerados pelos campos magnéticos das correntes
elétricas geradas nos processos de corte e solda”, e não sobre atuação em caso de sinistro.
2.2) Campos elétricos magnéticos
A corrente elétrica que circula num condutor provoca o aparecimento de campos elétricos e magnéticos. As
correntes elétricas utilizadas em soldagem, corte ou goivagem criam tais campos em torno dos cabos de solda e
dos equipamentos. Ademais certas máquinas de soldar geram e usam, para abrir o arco ou durante toda a
operação de soldagem, um faiscamento do tipo "ruído branco" conhecido como "alta frequência".
Consequentemente, pessoas portadoras de marca-passo devem consultar um médico antes de adentrar uma área
de soldagem ou corte: os campos elétricos e magnéticos ou as irradiações podem interferir no funcionamento do
marca-passo.
Para minimizar os efeitos dos campos gerados pelas correntes elétricas de soldagem e corte:
• Não se deve permanecer entre os dois cabos eletrodo e obra e sim, sempre manter ambos do mesmo lado do
corpo.
• Os dois cabos de soldagem (eletrodo e obra) devem correr juntos e, sempre que possível, amarrados uma o
outro.
• Manter os cabos de soldagem e de alimentação do equipamento tão longe quanto possível do corpo.
• Nunca se deve enrolar cabos de soldagem em torno do corpo.
Fonte: Apostila Regras para Segurança em soldagem, goivagem e corte ao arco elétrico. ESAB. Página 10.
PROVA ESPECÍFICA Nº 19 – FISCAL DE TRIBUTOS, QUESTÃO 30. RECURSO INDEFERIDO. A questão
buscava a correspondência entre o conceito apresentado no enunciado e o correspondente instituto jurídico, tendo
sido elaborada com base na transcrição literal do artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que,
segundo entendimento pacífico da doutrina, refere-se à norma geral antielisiva. A definição de lançamento
tributário está previsto no artigo 142 do citado diploma legal. Logo, não há que se falar em ambiguidade de
sentidos

PROVA ESPECÍFICA Nº 27 – DENTISTA, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. A recomendação atual
constante nas “Normas e Manual Técnicos” do Ministério da Saúde, que pode ser acessado no site do
Departamento de Atenção Básica (DAB), é que o creme dental fluoretado tem sua utilização indicada para todos
os indivíduos, conforme texto abaixo retirado desta bibliografia: “Meios Coletivos de uso de Flúor: Dentifrícios
(pasta de dente)- Indicações: Toda a população, em especial crianças menores de nove anos de idade, deve usar
em pequenas quantidades de dentifrício fluoretado (cerca de 0,3 gramas, equivalente a um grão de arroz), este
cuidado é importante devido ao risco de fluorose dentária, que se manifesta como alterações no esmalte dentário.
Dentifrícios com baixa concentração de fluoretos ou não fluoretados não são recomendados”.
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/livro_guia_fluoretos.pdf
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ENGENHEIRO, QUESTÃO 23. RECURSO INDEFERIDO. Como se trata de uma
obra com prazo de conclusão de 13 dias, assim para o término da mesma (ponto 5 FIM) há uma sobra de 07 dias
para a realização da atividade D (13-6). O engenheiro pode usar quantos dias quiser da atividade D 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ou 7 dias, mas a folga é de 7 dias.
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ENGENHEIRO, QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. O reclamante diz que a
afirmativa III é verdadeira e está correta, a afirmativa é correta e a resposta contempla isso (alternativa b,
Afirmativas I e III corretas).
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ENGENHEIRO, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. A questão é composta
de duas frases. A primeira é uma afirmação baseada na norma para Projeto de estruturas de concreto. A segunda
frase é uma pergunta ligada ao volume de concreto para a realização dos ensaios de resistência. Só porque uma
norma foi citada em uma afirmação para contextualizar a questão não significa que a resposta está na mesma.
PROVA ESPECÍFICA Nº 29 – ENGENHEIRO, QUESTÃO 29. RECURSO INDEFERIDO. A figura faz parte da
questão, no enunciado cita “área livre circular”, de modo que só pode ser sem o deslocamento da cadeira. A
interpretação de desenhos associados a textos é parte importante da formação do engenheiro.
PROVA ESPECÍFICA Nº 30 – FISIOTERAPEUTA, QUESTÃO 24. RECURSO INDEFERIDO. "Dentre as
terapêuticas de suporte, está o uso de ventilação por pressão positiva, de forma invasiva ou não, com objetivo de
reduzir a resistência das vias aéreas e melhorar a complacência pulmonar, pois, a pressão positiva nas vias
aéreas impede o colapso pulmonar, o que leva ao aumento da capacidade residual funcional, melhora a
oxigenação, diminuição da resistência vascular pulmonar e redução do shunt, e, portanto, do edema. Além disso,
devido ao estímulo dos receptores J vagais desencadeado pelo edema pulmonar, podem ocorrer episódios de
apneia, o que justifica o uso da pressão positiva."
Referência: Fisioterapia em recém-nascidos com persistência do canal arterial e complicações pulmonares.
PROVA ESPECÍFICA Nº 31 – MÉDICO VETERINÁRIO, QUESTÃO 23. RECURSO DEFERIDO. A QUESTÃO
ESTÁ ANULADA. A pergunta era referente a todo o País, visto que Brucelose e Aftosa são obrigatórias em todo
território nacional, porém faltou essa palavra TODO no final da pergunta, deixando assim realmente aberta a
opção de raiva e Aftosa.
Deveria ser: Assinale a alternativa que corresponde a vacinas que são obrigatórias em bovinos em todo o Brasil.
PROVA ESPECÍFICA Nº 31 – MÉDICO VETERINÁRIO, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. A pergunta
era referente a todo o País, visto que Brucelose e Aftosa são obrigatórias em todo território nacional, porém faltou
essa palavra TODO no final da pergunta, deixando assim realmente aberta a opção de raiva e Aftosa.
Deveria ser: Assinale a alternativa que corresponde a vacinas que são obrigatórias em bovinos em todo o Brasil.
PROVA ESPECÍFICA Nº 33 – PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO, QUESTÃO 28. RECURSO INDEFERIDO. No
edital consta a necessidade de se estudar documentos orientadores da educação. E um deles, é a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC).

PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – PROFESSOR COM LICENCIATURA – ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) GEOGRAFIA, QUESTÃO 21. RECURSO INDEFERIDO. Consta no conteúdo programático do presente edital a
possibilidade e a indicação dos Parâmetros curriculares nacionais: Geografia como material a ser explorado nas
temáticas da prova do cargo Professor de Geografia. Portanto, a questão se faz legítima e de acordo com o
estipulado no presente edital. Vale ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências
para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: geografia / Secretaria de
Educação
Fundamental.
Brasília:
MEC/
SEF,
1998.
156
p.
Disponível
emhttp://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf
PROVA ESPECÍFICA Nº 36 – PROFESSOR COM LICENCIATURA – ENSINO FUNDAMENTAL (PLF) GEOGRAFIA, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. Consta no conteúdo programático do presente edital a
possibilidade e a indicação dos Parâmetros curriculares nacionais: Geografia como material a ser explorado nas
temáticas da prova do cargo Professor de Geografia. Portanto, a questão se faz legítima e de acordo com o
estipulado no presente edital. Vale ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências
para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: geografia / Secretaria de
Educação
Fundamental.
Brasília:
MEC/
SEF,
1998.
156
p.
Disponível
em
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/geografia.pdf
PROVA ESPECÍFICA Nº 41 – PSICOLOGO, QUESTÃO 25. RECURSO INDEFERIDO. Apesar dos quadros
clínicos ser parecidos, existe diferença entre a síndrome de down e a alcoólica fetal, na síndrome de down “...
quase normal no nascimento, mas encolhe em volume até o início da vida adulta, principalmente na região do
hipocampo e córtex pré-frontal...”, já a síndrome alcoólica fetal tem seus prejuízos pré definidos desde o
desenvolvimento intra uterino e não mudanças de redução do cérebro no inicio da vida adulta .
PROVA ESPECÍFICA Nº 42 – PSICOPEDAGOGO, QUESTÃO 27. RECURSO INDEFERIDO. Apesar de
complexo, há ações que necessariamente precisam acontecer nesse processo de aprendizagem. Essas ações
são necessidade, desejo e inteligência (alternativa C). As demais podem acontecer, mas não precisam acontecer
e nem serem concomitantes.
É o nosso parecer, S.M.J.,
Atenciosamente,
Exame Auditores & Consultores Ltda - EPP.
Setor de Concursos

