
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão referida pede para tirar 15% do valor de R$200,00. O valor certo seria R$170,00 já com o desconto aplicado. Porém não constava o valor de R$170,00 nas alternativas para serem
escolhidas.

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.21.03.jpeg 29/09/2022 09:22

Código do recurso: 898 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:22

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/e383ea91c270156e55c99db4d57466ba.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão aborda para a principal assunto relacionado ao filme rio, porém em todos os sites na internet que você pesquisa qual o principal assunto do filme rio a resposta é: 
"O tráfico de animais e o desmatamento"  
Isso em ambos os filmes, tanto no rio quanto no rio 2, a mensagem principal é a mesma. Então na prova estaria com duas questões certas, a alterativa A e a alternativa B.  
Os links são: perguntaspopulares.com  
treinamento24.com e também no aplicativo brainly.

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.28.15.jpeg 29/09/2022 09:28

Código do recurso: 900 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:28

CONHECIMENTOS GERAIS - ESCRITURÁRIO Questão 38 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:36

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/7934791de9e44b473838c7aca431f0c4.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A pergunta não é clara, não condiz com a resposta correta aplicada pela empresa, pois gera conflitos quando se lê ( transmitir informações, fazer solicitações e outros assuntos, Deverá receber
numeração do órgão emissor em série crescente) A elaboração da mesma está incorreto.  
Ex: Como solicito aditamento de um contrato, como solicito uma ata de registro de preços ? através de comunicação interna ?? Se fosse somente transmitir informações talvez passaria por
despercebido, porém a pergunta não é clara para resposta certa pela empresa que aplicou a avaliação.

A resposta correta e a letra A: Ofícios

Código do recurso: 908 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:59

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos:

A definição de comunicação interna apresentada pela fonte a qual foi usada para a elaboração da questão diz: V- Comunicação interna – modalidade de comunicação oficial entre as unidades
administrativas do mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. É utilizada em caráter meramente administrativo e tem como característica principal a
agilidade. É expedida pelos chefes de serviços, gerente e diretores.

1. a) A comunicação interna receberá numeração da unidade administrativa, em série crescente, reiniciada a cada ano.

O que a difere de ofícios, pois sua definição diz: IV- Ofício – modalidade de comunicação oficial com autoridades, repartições e entidades públicas internas e externas e pessoas ou entidades
particulares tratando de assunto de interesse de serviço.

1. a) Os ofícios receberão numeração do órgão emissor, em série crescente, reiniciada a cada ano.

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:16

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A pergunta não é clara, não condiz com a resposta correta aplicada pela empresa. Quando se diz que é um instrumento de pesquisa sumária ou analiticamente, cuja a apresentação obedece a
uma ordenação lógica que poderá refletir ou não a disposição física dos documentos estamos falando de um índice, algo que tem uma ordem e que pode ou não ser seguida. No gabarito consta a
resposta (c) - inventário. Porém quando se fala em inventário e principalmente público, ele só é feito para conferir os patrimônios que constam a placa azul e para a localização deles. O que não
condiz com o texto da pergunta. Então a resposta certa para essa pergunta é a alternativa A - Índice.

Código do recurso: 921 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:57

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos:

Segundo a fonte utilizada para a elaboração da questão, diz: Índice: Relação sistemática de nomes de pessoas, lugares, assuntos ou datas contidos em documentos ou em instrumentos de
pesquisa

acompanhados das referências para sua localização.

Inventário: Instrumento de pesquisa que descreve, sumária ou analiticamente, as unidades de arquivamento de um fundo ou parte dele, cuja apresentação obedece a uma ordenação lógica que
poderá refletir ou não a disposição física dos documentos.

O índice diz respeito a uma relação sistêmica dos assuntos enquanto o inventário é um instrumento de pesquisa.

https://concurseria.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Arquivologia-Terminologia.pdf

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:17

https://concurseria.com.br/wp-content/uploads/2017/11/Arquivologia-Terminologia.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

O uso da crase tem 4 regras: 
1- Antes de palavras femininas. 
2- Nas locuções prepositivas e conjuntivas femininas. 
3- Com os pronomes aquele, aquela, aquilo, quando eles fazem contração com a preposição “a”. 
4- Na indicação de horas. 

A resposta que consta no gabarito que é "Ela era uma menina educada e obedecia à família" (Letra C) não condiz com a regra de uso da crase da própria tirinha, não são as mesmas. E no
enunciado deixa bem claro: "Considere a figura e assinale a alternativa que o sinal indicativo de crase deu-se pela MESMA regra, e das alternativas nenhuma segue a mesma regra. 
Ou seja, a questão está sem resposta certa.

Código do recurso: 922 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:12

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITURÁRIO Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a alternativa está correta ,diante da mesma regra, completando a regência dos verbos que exigem preposição em seus complementos

Respondido em: 09/11/2022 -10:01



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Segundo notação dentária preconizada pela FDI - Fédération Dentaire Internationale, posteriormente Standartizada pela norma IS0 3950 o elemento 85 representa o Segundo Molar Decíduo
inferior do lado Direito. Portanto a resposta CORRETA é a ALTERNATIVA "C", diferentemente do que aponta o gabarito (alternativa "D"). 

Anexo(s): Data do envio

13-Texto do Artigo-93-2-10-20160605.pdf 29/09/2022 22:35

Código do recurso: 1040 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:35

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5ce0d5f51556601c6f4367377e1aed83.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Segundo notação dentária preconizada pela FDI - Fédération Dentaire Internationale, posteriormente Standartizada pela norma IS0 3950 o elemento 85 representa o Segundo Molar Decíduo
inferior do lado Direito. Portanto a resposta CORRETA é a ALTERNATIVA "C", diferentemente do que aponta o gabarito (alternativa "D"). 

Anexo(s): Data do envio

13-Texto do Artigo-93-2-10-20160605.pdf 29/09/2022 22:35

Código do recurso: 1041 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:35

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/2418c23d88d0ffb0a900d420d9fc1f0a.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

A construção frasal do enunciado da questão gera dubiedade de sentido e aponta para mais de uma resposta correta. A pericoronarite é uma infecção do capuz pericoronal (LESÃO DE TECIDO
MOLE), que pode ocorrer em qualquer idade e em qualquer elemento dental, já que está relacionada com a erupção de dentes decíduos ou permanentes. Ou seja, não envolve osso (apenas
tecido mole) e também não envolve o dente de forma direta. Deve ser tratado de forma emergencial para alivio dos sinais inflamatórios e sintomatologia dolorosa. Portanto, a alternativa “A” está
correta.

Anexo(s): Data do envio

rou-43-Especial-588019997f8c9d0a098b522b (1).pdf 29/09/2022 22:50

Código do recurso: 1044 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:50

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 10 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a questão discorre sobre “TRATAMENTO DE LESÕES”, sendo a pericoronarite uma infecção. O glossário de termos odontológicos traz a seguinte
definição para os respectivos tratamentos:

Lesão de tecidos moles: Tratamento emergencial de lesões que não envolvem o dente diretamente e nem o osso (Ex.: afta, machucados na gengiva, etc.)

Pericoronarite: Tratamento emergencial para alívio da dor que surge devido à inflamação da área que envolve um dente parcialmente imerso em osso.

https://www.poupex.com.br/gepro/wp-content/uploads/sites/6/PlanoOdontologico_Glossario.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:39

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c2b5c316c04a82ef3ed374f218d4e808.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

O enunciado da questão pede que o concorrente analise os comentários sobre o poema Te Amo, de Pablo Neruda. Porém, por ERRO DE DIAGRAMAÇÃO da prova, o poema em questão NÃO foi
colocado na prova. Dessa maneira, solicito a ANULAÇÃO DA QUESTÃO devido a IMPOSSIBILIDADE de resolução correta.

Código do recurso: 1045 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:56

LÍNGUA PORTUGUESA - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois é solicitado análise quanto ao uso da crase e não sobre o poema, em si. Logo, a leitura do poema não é necessária para analisar a oração onde a
CRASE está corretamente empregada.

Respondido em: 09/11/2022 -14:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)

Recurso:

Alternativa correta é a alternativa (a) ambas são proparoxítonas.

Anexo(s): Data do envio

Screenshot_2022-09-30-12-53-38-988_com.android.chrome.jpg 30/09/2022 19:17

Código do recurso: 1223 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:17

LÍNGUA PORTUGUESA - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois ÓBVIO é paroxítona terminada em ditongo crescente e ELETRÔNICOS é proparoxítona.

Respondido em: 09/11/2022 -10:02

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/b4a670639fd2e7f950810c7f7a1b1849.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)

Recurso:

Não existe alternativa para essa questão sendo o valor correto 170,00, 15% de 200,00.

Código do recurso: 1225 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:21

MATEMÁTICA - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Código do recurso: 887 | Solicitado em: 29/09/2022 -08:02

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

Sem argumentação.

Respondido em: 09/11/2022 -17:22



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Para notação dos decíduos, o quadrante inferior direito é representado pelo número 8. 
Sendo assim, a notação dentária 85 corresponde ao segundo molar decíduo inferior direito. Devendo o gabarito correto ser a letra C.

Código do recurso: 923 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:13

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:41



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

O preparo tipo túnel foi proposto por KNIGHT(1984) e HUNT (1984), sendo a técnica proposta com o objetivo de preservar a estrutura dental nas lesões de cárie proximal incipiente. 
O Cimento de Ionômero de Vidro tipo II é o material de escolha para a etapa restauradora da técnica, pois apresenta melhores propriedade mecânicas. 
O CIV tipo II é descrito como material para restauração, e não de reconstrução como consta na alternativa B. Estando assim a questão sem alternativa correta.

Código do recurso: 1055 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:54

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois todas as alternativas trazem funções do Ionômero de vidro, contudo, a indicação de núcleo ou para preenchimento de preparos tipo túnel, é dita como de
reconstrução.

https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-
2019.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:41

https://irp-cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Diretor de Escola Fundamental

Recurso:

De acordo com os elementos constitutivos do vocábulo "onipresente", o processo de formação da palavra se dá por prefixação, sendo composta pelo radical latino "oni+presente, portanto
derivação por prefixação.

Código do recurso: 1234 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:03

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:00



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A pergunta não é clara, não condiz com a resposta correta aplicada pela empresa, pois gera conflitos quando se lê ( transmitir informações, fazer solicitações e outros assuntos, Deverá receber
numeração do órgão emissor em série crescente) A elaboração da mesma está incorreto Ex . Como solicito aditamento de um contrato, como prorrogo um contrato através de comunicação interna
?? Se fosse somente transmitir informações talvez passaria por despercebido, porém a pergunta não é clara para resposta certa pela empresa que aplicou a avaliação no texto da questão se
refere à documento oficial e comunicação interna não é oficial  

A resposta correta e a letra A Ofícios

Código do recurso: 951 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:34

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos:

A definição de comunicação interna apresentada pela fonte a qual foi usada para a elaboração da questão diz: V- Comunicação interna – modalidade de comunicação oficial entre as unidades
administrativas do mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. É utilizada em caráter meramente administrativo e tem como característica principal a
agilidade. É expedida pelos chefes de serviços, gerente e diretores.

1. a) A comunicação interna receberá numeração da unidade administrativa, em série crescente, reiniciada a cada ano.

O que a difere de ofícios, pois sua definição diz: IV- Ofício – modalidade de comunicação oficial com autoridades, repartições e entidades públicas internas e externas e pessoas ou entidades
particulares tratando de assunto de interesse de serviço.

1. a) Os ofícios receberão numeração do órgão emissor, em série crescente, reiniciada a cada ano.

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

 

Respondido em: 09/11/2022 -15:18

https://esesp.es.gov.br/Media/esesp/Apostilas/Reda%C3%A7%C3%A3o%20Oficial.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão referida pede para tirar 15% do valor de R$200,00. O valor certo seria R$170,00 já com o desconto aplicado. Porém não constava o valor de R$170,00 nas alternativas para serem
escolhidas.

Anexo(s): Data do envio

48580F8C-4F43-45D9-8487-DE05576341E2.jpeg 29/09/2022 14:42

Código do recurso: 954 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:42

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/41c17a23dad1c0761b32c0b2a4c1d3f6.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Que, de acordo com pesquisas feitas em sites conceituados,como o mundoeducacao.uol.com.br e brasilescola.uol.com.br, foi possível verificar que o verbo "vão" descrito na questão de número
18, pergunta como o mesmo pode ser classificado. 
Que, os dois sites mencionados anteriormente nos mostram que o verbo "vão" pode ser classificado como verbo anômalo e como verbo irregular, uma vez que ambos ao serem conjugados sofrem
alteração em seus radicais. 
Que, vimos que o gabarito oficial trouxe como resposta certa a alternativa D, no entanto também podemos considerar a alternativa C como correta, pelas considerações que foram feitas acima. 
Que, diante do exposto, pode-se afirmar sem erro que a questão de número 18 apresenta duplicidade de respostas, o que de certa forma fere a pontuação dos participantes neste certame. 
Que, por fim, pede-se que a questão seja anulada como forma de evitar que os os candidatos sejam prejudicados. 

Código do recurso: 1151 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:48

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:01



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Que, de acordo com pesquisas feitas em sites conceituados,como o mundoeducacao.uol.com.br e brasilescola.uol.com.br, foi possível verificar que o verbo "vão" descrito na questão de número
18, pergunta como o mesmo pode ser classificado. 
Que, os dois sites mencionados anteriormente nos mostram que o verbo "vão" pode ser classificado como verbo anômalo e como verbo irregular, uma vez que ambos ao serem conjugados sofrem
alteração em seus radicais. 
Que, vimos que o gabarito oficial trouxe como resposta certa a alternativa D, no entanto também podemos considerar a alternativa C como correta, pelas considerações que foram feitas acima. 
Que, diante do exposto, pode-se afirmar sem erro que a questão de número 18 apresenta duplicidade de respostas, o que de certa forma fere a pontuação dos participantes neste certame. 
Que, por fim, pede-se que a questão seja anulada como forma de evitar que os os candidatos sejam prejudicados. 

Código do recurso: 1155 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:51

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:02



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Que, na questão de número 22, foi possível observar que de acordo com o gabarito a alternativa correta é a letra A, que diz sobre o acento grave indicativo da crase.  
Que, no entanto é possível afirmar que a alternativa C desta questão também se coloca correta, uma vez que ambas correspondem ao acento grave indicativo de crase. 
Que, diante do exposto pede-se a anulação da questão, como forma de manter a lisura do certame, bem como garantir que os candidatos ao concurso não seja prejudicados ou lesados pela
duplicidade de alternativas corretas.

Código do recurso: 1159 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:57

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, nem apresentam duplicidade, como se pode
constatar e comprovar nos melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Que, a questão 36 deste certamente em em seu trecho interrogativo está de certa forma incompleta, uma vez que em seu inicio contém um erro de ortografia, ou seja, contém um erro de digitação
no início da pergunta, em que pode-se observar que está digitado o termo "ei", termo este que é de difícil interpretação, fazendo com que os candidatos tenham tido diversas interpretações sore o
que poderia significar tal termo. 
Que, diante do exposto, pede-se a anulação da questão, evitando que os candidatos sejam prejudicados por um erro de digitação cometido por esta empresa que foi responsável pelo certame.

Código do recurso: 1160 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:04

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Sobre a resposta dessa questão, a resposta constante no gabarito não está correta de acordo com a resposta contida no livro de autoria de Miguel Carlos Madeira, o dente 85 é o segundo molar
decíduo inferior direito, portanto a resposta correta seria a letra "C".

Anexo(s): Data do envio

ANATOMIA DO DENTE MAEIRA.pdf 30/09/2022 14:37

Código do recurso: 1142 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:37

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:43

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c50a786a445142278aad982b81cbe796.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Sobre a resposta dessa questão, a resposta constante no gabarito não está correta de acordo com a resposta contida no livro de autoria de Miguel Carlos Madeira, o dente 85 é o segundo molar
decíduo inferior direito o que é corroborado com o trabalho científico "Sequência e cronologia de erupção dos dentes decíduos em crianças do município de Itajaí (SC)" de Márcio Espíndola
Patrianoval, Cláudia Duarte Kroll e Fausto Bérzin, portanto a resposta correta seria a letra "C".

Anexo(s): Data do envio

153017397005.pdf 30/09/2022 14:52

Código do recurso: 1158 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:52

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:43

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c73d14b620a79e18f9e5cae22b46db95.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A palavra óbvio quanto a regra da acentuação tônica é paroxítona (ób-vio) e a palavra eletrônicos, proparoxítona, portanto a resposta correta está na alternativa C

Código do recurso: 1193 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:01

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque a alternativa certa é a correta.

Respondido em: 09/11/2022 -10:04



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

De acordo com a gramática da língua portuguesa, a classificação correta das palavras da questão é: 
equipamentos: substantivo concreto 
não: advérbio de negação 
como: conjunção conformativa 
vilãs: nessa oração tem a função de adjetivo.

Código do recurso: 1196 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:05

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não está fundamentado o motivo para tal recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -10:05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

De acordo com a ortografia oficial da língua portuguesa, as palavras escritas corretamente nessa questão são: 
paçoca, xerife, pajé e exceção (alternativa A) e não a alternativa B, pois a palavra "assafrão" tem sua grafia com ç (açafrão)

Código do recurso: 1199 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:09

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

DEFERIDO. TROCA DE GABARITO DE (B) para (A)

Respondido em: 09/11/2022 -10:07



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Dentre as alternativas apresentadas, a ÚNICA palavras com o mesmo número de sílabas de PSÍQUICO é: adultos (alternativa D).

Código do recurso: 1200 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:12

SITUAÇÃO: GABARITO ALTERADO

Resposta:
Respondido em: 09/11/2022 -19:58



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A palavra vilâ na oração apresentada tem a função sintática de adjetivo e o sentido de maléfica.

Código do recurso: 1201 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, por não estar bem fundamentado

Respondido em: 09/11/2022 -10:09



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Subtraindo o peso do peixe limpo (4,9 kg) do peso inicial (6,7 kg) temos 1,8kg de descarte. Portanto a resposta exata está na opção B (1.800g)

Código do recurso: 1203 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), o gabarito preliminar já aponta como correta a alternativa "B".

 

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:41



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Essa questão não tem alternativa correspondente a resposta exata, pois ao descontar 15% de R$200,00 temos R$170,00.

Código do recurso: 1205 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:23

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

De acordo com a história do Brasil, o nome dado às terras brasileiras pelos índios antes da chegada dos portuguesas foi PINDORAMA (alternativa C)

Código do recurso: 1206 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:27

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

 

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome dado ao país antes da
chegada dos portugueses é a letra C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:38



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Embora "Irmão do Jorel" seja uma obra de Monteiro Lobato, não é considerada sua principal criação, tendo em vista que a dententora desse título é a obra: O Sítio do Pica-Pau-Amarelo
(alternativa D)

Código do recurso: 1211 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:33

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome dado ao país antes da
chegada dos portugueses é a letra C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:39



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O filme Rio, retrata os maus-tratos às aves que são submetidas ao comércio ilegal de animais silvestres, portanto a alternativa que corresponde ao tópico abordado no filme é A (tráfico de animais)

Código do recurso: 1213 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:38

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:39



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil em 26/10/2014 no 2º turno.

Código do recurso: 1214 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:41

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:41



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Das opções apresentadas para o que não é uma IST, apenas Hemorroida (alternativa C)

Código do recurso: 1216 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:43

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:50



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

ALTERAÇÃO DE GABARITO  

RESPOSTA NA QUESTÃO 7 - GABARITO OFICIAL: D. 
RESPOSTA CORRETA: C. 

A resposta correta da notação dentária 85 é: Segundo molar Decíduo Inferior Direito; ou seja, Alternativa C. E não esquerdo, como diz a alternativa D. 

Sem mais, nestes termos, pede deferimento. 

Referência Bibliográfica: http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Código do recurso: 948 | Solicitado em: 29/09/2022 -13:37

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

2. Sobre o preparo do cimento de ionômero de vidro, para a Aglutinação, são materiais necessários: 
a) Frasco de pó e de líquido. 
b) Cápsulas já dosadas. 
c) Seringa tipo Centrix. 
d) Bloco de papel não absorvente e espátula plástica. 

Gabarito: Alternativa D. 

Impetrado recurso para análise e anulação da questão. 

Essa questão conta com dúbia interpretação. Nota-se que o ionômero de vidro possui duas formas de apresentação: frascos de pó e líquido e cápsulas, como consta-se até mesmo nas
alternativas de resposta da questão. 
Quando se prepara o ionômero pelo processo de aglutinação, além do papel não absorvente e espátula plástica, precisa-se também OBRIGATORIAMENTE do ionômero na apresentação de
frascos pó e líquido. 
Portanto, a questão possui duas respostas corretas devendo, dessa forma, ser anulada por força de recurso. 
Afirma-se, assim, que o uso do bloco de papel não absorvente e espátula plástica NÃO dispensam o uso do ionômero para o processo de aglutinação, que devem ser frascos de pó e de líquido.
Alternativas A e D estão corretas, e a questão, por apresentar duas respostas, deve ser anulada. 

Nestes termos, pede deferimento, 
30/09/2022.

Código do recurso: 1104 | Solicitado em: 30/09/2022 -11:39

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Resposta: Indeferido. O recurso não assiste razão, pois se trata de etapa específica, a aglutinação (ou mistura), é a etapa onde o bloco
de papel não absorvente e espátula plástica, nesse momento, o cimento, em si, já está à disposição para preparo. O que é solicitado é a análise e
conhecimento das etapas de preparo do material.

https://irp-
cdn.multiscreensite.com/64d4fda7/files/uploaded/Assistencia%20ao%20Paciente%20em%20Tratamento%20Clinico%20DENTISTICA%20-
%20MODULO%20III%20-%20TSB%202018-2019.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:45



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão referida não tem resposta certa pois o valor deveria ser 170 pois 15% de 200 não existia nas respostas

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-28 at 22.27.05.jpeg 29/09/2022 09:28

Código do recurso: 899 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:28

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/8d925f60ff57de6cd34b5daf7d9aad5f.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A referida questão no gabarito esta 80 metros quadrados porem a resposta certa é 160 metros quadrados

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-28 at 22.26.47.jpeg 29/09/2022 09:30

Código do recurso: 901 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:30

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 31 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando a área do trapézio, tem-se:

A = [(B+b) * h ] / 2

A = [(11+9) * 8] / 2

A = 160 / 2 = 80 m^2.

 

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:42

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/59779d47b3f778652d4bc9ca26b70e08.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

A questão é sobre porcentagem simples, onde um álbum da turma da Mônica custava R$ 200,00(100%) e passou a ter um desconto de 15%(R$ 30,00). 
Ora, se o desconto do produto foi de R$ 30,00 reais, não tem como ele passar a custar R$ 150,00 - como mencionado na alternativa "d" do enunciado - esse produto, ao final do desconto, passa a
custar R$ 170,00, alternativa essa não disponível. 
Logo, essa questão deve ser anulada, conforme especificado no edital. 
Abaixo, segue um link explicando como se realizar cálculo de porcentagem e, ao aplicar a regra, não se encontra alternativa do gabarito oficial: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/porcentagem-utilizando-regra-
tres.htm#:~:text=Sempre%20que%20utilizarmos%20a%20regra,ser%20uma%20grandeza%20diretamente%20proporcional.&text=Portanto%2C%2095%25%20de%20R%24,a%20R%24%2099%2C75

Código do recurso: 1035 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:0

MATEMÁTICA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

O anunciado nos apresenta uma parte do texto onde nos traz as palavras "óbvio" e "eletrônicos", nos pedindo a acentuação tônica e cada uma dessas palavras. 
A alternativa proposta pelo gabarito oficial é a alternativa "c", onde a primeira, óbvio, é paroxítona e, a segunda, eletrônicos, é proparoxítona. 
Ao consultar dicionários online, a palavra "óbvio", aparece como proparoxítona e não como paroxítona, alternativa essa escolhida por vocês. Logo, essa questão, conforme especificado no edital,
deve ser anulada. 
Para comprovação, segue referências bibliográficas: 
https://duvidas.dicio.com.br/obvio-ou-obivio/#:~:text=%C3%93bvio%20%C3%A9%20uma%20palavra%20proparox%C3%ADtona,%3A%20%C3%B3b%2Dvi%2Do. 
No portal da língua portuguesa, a palavra "óbvio" aparece como uma palavra trissílaba, assim como mencionado no dicionário acima, logo essa palavra é uma proparoxítona e não uma paroxítona.
óbvio (adjetivo) - (portaldalinguaportuguesa.org) 

Código do recurso: 1039 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:34

LÍNGUA PORTUGUESA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois as provas elaboradas para Concursos Públicos seguem a Norma Culta da Língua Portuguesa.

Respondido em: 09/11/2022 -10:10



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

O enunciado nos traz a palavra “psíquico” e nos pede para assinalar qual das alternativas traz a mesma divisão silábica da palavra grifada. 
Psíquico, conforme o portal da língua portuguesa, divide-se em: psí-qui-co. Para confirmação, segue o link: psíquico (adjetivo) - (portaldalinguaportuguesa.org) 
Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é a alternativa “d”. Que menciona a palavra “adultos”. 
O problema encontra-se na alternativa “a”, que contém a palavra “óbvio”. A palavra óbvio também tem a mesma divisão silábica, dividindo-se em três: ób-vi-o. Conforme o mesmo dicionário. Para
conferência, segue-se o link: óbvio (adjetivo) - (portaldalinguaportuguesa.org) 
A mesma palavra, óbvio, encontra-se dividida em três, no dicionário online “dúvidas de português”. Conforme pode-se confirmar no link: Óbvio ou óbivio - Dúvidas de Português no Dicio 
Logo, uma questão que apresenta duas alternativas corretas, deve ser anulada, conforme publicado no edital.

Código do recurso: 1046 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:56

LÍNGUA PORTUGUESA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque na Língua Portuguesa não existe sílaba sem vogal.

 

Respondido em: 09/11/2022 -10:11



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

Por perceber só agora que o segundo link não foi enviado de forma correta e não haver a opção de editar o meu primeiro recurso sobre essa questão, estou reenviando com os links corretos. 
O anunciado nos apresenta uma parte do texto onde nos traz as palavras "óbvio" e "eletrônicos", nos pedindo a acentuação tônica e cada uma dessas palavras. 
A alternativa proposta pelo gabarito oficial é a alternativa "c", onde a primeira, óbvio, é paroxítona e, a segunda, eletrônicos, é proparoxítona. 
Ao consultar dicionários online, a palavra "óbvio", aparece como proparoxítona e não como paroxítona, alternativa essa escolhida por vocês. Logo, essa questão, conforme especificado no edital,
deve ser anulada. 
Para comprovação, segue referências bibliográficas: 
https://duvidas.dicio.com.br/obvio-ou-obivio/#:~:text=%C3%93bvio%20%C3%A9%20uma%20palavra%20proparox%C3%ADtona,%3A%20%C3%B3b%2Dvi%2Do. 
No portal da língua portuguesa, a palavra "óbvio" aparece como uma palavra trissílaba, assim como mencionado no dicionário acima, logo essa palavra é uma proparoxítona e não uma paroxítona. 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/advanced.php?action=lemma&lemma=99061 

Código do recurso: 1245 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:59

LÍNGUA PORTUGUESA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque na Língua Portuguesa não existe sílaba sem vogal.

Respondido em: 09/11/2022 -10:12



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

Por perceber só agora que o segundo link não foi enviado de forma correta e não haver a opção de editar o meu primeiro recurso sobre essa questão, estou reenviando com os links corretos. 
O enunciado nos traz a palavra “psíquico” e nos pede para assinalar qual das alternativas traz a mesma divisão silábica da palavra grifada. 
Psíquico, conforme o portal da língua portuguesa, divide-se em: psí-qui-co. Para confirmação, segue o link: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php?action=lemma&lemma=125574 
Segundo o gabarito oficial, a alternativa correta é a alternativa “d”. Que menciona a palavra “adultos”. 
O problema encontra-se na alternativa “a”, que contém a palavra “óbvio”. A palavra óbvio também tem a mesma divisão silábica, dividindo-se em três: ób-vi-o. Conforme o mesmo dicionário. Para
conferência, segue-se o link: http://www.portaldalinguaportuguesa.org/advanced.php?action=lemma&lemma=99061 
A mesma palavra, óbvio, encontra-se dividida em três, no dicionário online “dúvidas de português”. Conforme pode-se confirmar no link:https://duvidas.dicio.com.br/obvio-ou-
obivio/#:~:text=A%20forma%20correta%20de%20escrita,pode%20ser%20posta%20em%20d%C3%BAvida. 
Logo, uma questão que apresenta duas alternativas corretas, deve ser anulada, conforme publicado no edital.

Código do recurso: 1246 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:03

LÍNGUA PORTUGUESA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque na Língua Portuguesa não existe sílaba sem vogal.

Respondido em: 09/11/2022 -10:13



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Geografia -PEB II

Recurso:

na questão 9 a resposta correta seria a letra C, e está no gabarito a letra D. No conselho tutelar não tira segunda via de certidão de nascimento e sim no cartório de registro civil.

Código do recurso: 952 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:36

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:22



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Diretor de Escola Infantil

Recurso:

Vem por meio deste requerer a anulação da questão nº9, pelos motivos que seguem: 
Segundo gabarito informado pela banca a resposta correta seria a alternativa “d” (o Conselho Tutelar, que tem como atribuição requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e
adolescente), tal alternativa não deixa de estar certa pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 136, VIII diz que uma das atribuições do Conselho Tutelar é a requisição de
certidão de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário. Porém, a questão em si, demonstra que todas as outras alternativas também estão corretas, visto que a questão
não aponta que segundo a lei 8069/90, e sim disponibiliza o enunciado de forma genérica, sendo hipotético a orientação do funcionário da escola, podendo o mesmo dar as alternativas como
opções para a genitora escolher em qual órgão requererá o registro. Sendo assim, os pais e/ou responsáveis poderão dirigir-se à Assistência Social do município para requerer a 2ª via do
documento, bem como, requerer em uma unidade do Poupatempo e, até mesmo requerê-la junto ao Cartório de Registro Civil, estando previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso
LXXVI, alínea “a”.  
Diante disto, vem requerer anulação da questão como medida de Justiça. 

Código do recurso: 888 | Solicitado em: 29/09/2022 -08:12

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:23



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

Não tem a resposta correta o valor do resultado é 170,00 e na alternativa não tem essa opção

Código do recurso: 1190 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:46

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Psicólogo

Recurso:

essa questão não se trata de uma justaposição e sim de uma aglutinação, uma vez que, quando se trata de composição das palavras, segundo a gramatica  
Justaposição – ocorre quando os elementos da combinação não sofrem alteração fonética ou gráfica. São exemplos: 
Bem-me-quer, Pontapé, Pé-de-moleque.  
Já a Aglutinação – ocorre quando um dos elementos da combinação sofre alteração fonética ou gráfica.
Ao se tratar da palavra Onipresente, temos uma aglutinação, porque a palavra ONI, vem de omni (que significa tudo ou todo) e presente, portanto a primeira palavra sofreu uma alteração fonética.

Código do recurso: 1036 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:07

LÍNGUA PORTUGUESA - PSICÓLOGO Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “onipresente” não sofreu perda fonética na
junção dos dois radicais, como exige a aglutinação, apenas houve uma atualização fonética como também houve no radical da palavra “presente”, já que é formado por dois radicais latinos: “oni
(omni)” e “presente (praesentis)”. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:07



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Psicólogo

Recurso:

Segundo o Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
(Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018) 
O problema na questão é as múltiplas respostas possíveis para essa alternativa, uma vez que tanto da A, B e D possuem partes da lei de violência psicológica, a coação sexual também se trata de
uma violação de intimidade por se tratar de uma "pornografia da vingança".  
Bem como ameaças são caracterizadas como agressão física, portanto ambas as respostas podem ser consideradas como corretas também

Código do recurso: 1037 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:19

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PSICÓLOGO Questão 14 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Trata-se de texto de lei, literal, com base na Lei Maria da Penha, visto que agressões físicas, coação sexual, subtração, enquadram-se em outros modos de violência, com base na
própria lei. Não há que se questionar que podem causar danos psicológicos, contudo, os atos, em si, por questões legais, classificam-se de outras formas, segue o texto de lei:

a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise
degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496319/000925795.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Psicólogo

Recurso:

Na questão 26 faltou a restrição de variação dos números possíveis para senha da mala , pois esses mesmos podem variar de acordo com os tipos de malas encontrados no mercado sendo que
podem ser de 0 a 9  
De 1 a 9, de 0 a 5 entre outros dependendo do modelo do cadeado , pela falta de informação e abertura de muitas possibilidades que o enunciado em aberto nos deixa solicito a anulação da
questão 26 de matemática por enunciado incompleto. 
Referências de cadeados :

Anexo(s): Data do envio

a3b24604-48ce-4317-9f71-af5d69009c04.jpg 30/09/2022 15:58

4578b6bd-c17e-4825-af0c-883169ea6d6c.jpg 30/09/2022 20:16

a6d8baa6-d0e0-41aa-99fa-5279efcde288.jpg 30/09/2022 20:17

Código do recurso: 1166 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:58

MATEMÁTICA - PSICÓLOGO Questão 26 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Essa questão trata-se de senhas para um cadeado, como não foi especificado a quantidade algarismos a ser considerado, o candidato deverá utilizar os 10 algarismos existentes:
(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Daí, calculando as possibilidades:

10 * 9 * 8 = 720.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:44

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c97d8454fd2d219a0767e6fd59e06514.jpg
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/508d18f3b3daaee7b88d4c561884a38f.jpg
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/a835240e1bb49f8afb2d589908bff18e.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

Questão 6 apresenta, na alternativa correta, a expressão "integralidade". Essa questão pede para asassinalar a alternativa falsa. A palavra, em destaque com aspas duplas, é uma das alternativas
corretas da questão 5. A resposta correta da alternativa 6 causa confusão na alternativa 5 e leva ao erro.

Anexo(s): Data do envio

16644627234054611505594820339020.jpg 29/09/2022 11:44

16644629343733151719427857985472.jpg 29/09/2022 11:47

Código do recurso: 924 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:44

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

A argumentação esta confusa e sem pedido.

Respondido em: 09/11/2022 -19:20

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/f356065fd535f827df42dad4db5c03b3.jpg
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/daea4a6b4d67ea3fd3bf0f9640ea5c1e.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

A questão pede o total de tela para cercar uma área retangular. A área do retângulo é calculada multiplicando-se as medidas dos comprimentos da sua base pela medida da sua altura (fórmula A =
b . h). Resposta: b = 5 (comprimento) h = 8 (largura); resultado  A = 5 x 8 = 40 m² (alternativa d).  A palavra área, aparece três vezes no enunciado e leva ao erro. Deve ser substituída por
perímetro. Perímetro: soma das medidas de todos os lados do retangulo ( P = b + b + h + h). Resposta: P = 5 + 5 + 8 + 8 = 26 m (alternativa b).

Anexo(s): Data do envio

20220929_134123.jpg 29/09/2022 13:41

Código do recurso: 947 | Solicitado em: 29/09/2022 -13:36

MATEMÁTICA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 32 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Para saber o total de tela basta calcular o perímetro, daí: 8 + 8 + 5 + 5 = 26 m.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:45

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/e879e53b31533bd5a1d78a1c88427ff3.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

No enunciado é descrito que o álbum de figurinhas da Turma da Mônica custava R$ 200,00 e que após 6 ( seis) meses do lançamento do mesmo, teve um desconto de 15%.  A questão pede  o
valor, com o desconto, após esse tempo. Resultado : 15% de R$ 200,00  = 0,15 x 200 = R$ 30,00 (Desconto) ou usando regra de três simples:    
Valor                 taxa% 
200                     100 
X                          15  

200 = 100         100 x = 3000  x = 3000   
  X        15                                          100      
      
  X = R$ 30,00 ( Desconto)  

O novo valor com desconto é  R$ 200,00 - R$ 30, 00 = R$ 170,00 reais.   

A questão não apresenta alternativa correta para a respota. A mais próxima é  a alternativa B ( R$ 178,00). E a alternativa  do gabarito ( alternativa D - R$ 150,00) está incorreta (errada) com o
resultado. 

Anexo(s): Data do envio

20220929_143950.jpg 29/09/2022 14:38

Código do recurso: 950 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:34

MATEMÁTICA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5ba4beaa66e3f1452d04faef64162715.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

Ilustríssima Banca Examinadora, a referida questão diz que a placa de identificação, abaixo, representa o modelo de placas do novo padrão Mercosul. A placa, com a cor dos caracteres em azul, é
designada para qual categoria? 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra "c". 

Ocorre que, dentre as matérias previstas para conhecimentos específicos para o cargo de motorista, não houve menção a RESOLUÇÃO Nº 729, DE 06 DE MARÇO DE 2018 que trata das placas
padrão mercosul. 

Sendo assim, não se pode cobrar questão sobre assunto que não está especificado no Edital, tendo em vista que o próprio edital limitou a especificar as matérias que seriam cobradas, a saber: 

LEGISLAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. NORMAS GERAIS DE 
CIRCULAÇÃO E CONDUTA. DIREÇÃO DEFENSIVA. PRIMEIROS 
SOCORROS. SEGURANÇA NO TRÂNSITO. 

Caso quisesse cobrar referida questão deveria especificar as Leis, Resoluções que desejasse cobrar, como assim o fez para outros cargos como de professor (RESOLUÇÃO CNE/CEB 07/2010
QUE FICA AS FIXA DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 (NOVE) ANOS); agente comunitário de saúde (por exemplo, citou PORTARIA PNAB Nº
2.436/2017); auxiliar de enfermagem (p.e, NORMA OPERACIONAL BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - NOB-SUS DE 1996; NORMA OPERACIONAL DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE/SUS -
NOASSUS DE 2002), dentro outros cargos. 

E mesmo que houve previsão da Resolução nº 729/2018 no Edital, a imagem ilustrativa que inseriram na prova deveria ser colorida e não em preto e branco, até porque todas as placas padrão
mercosul na parte superior onde está escrito BRASIL é toda azul, o que induz o candidato a erro. 

Portanto, por não haver menção da referida resolução no edital, a questão deve ser anulada, motivo pelo qual, requer-se a anulação da mesma.

Anexo(s): Data do envio

resolucao7292018consolidada.pdf 30/09/2022 14:19

Código do recurso: 1119 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:19

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MOTORISTA / OPM Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

A resolução Nº 729, de 6 de março de 2018, “estabelece o sistema de Placas de Identificação de Veículos no padrão disposto na Resolução MERCOSUL do Grupo Mercado Comum nº
33/2014.” Em seu anexo I são apresentadas as especificações técnicas como padrão de  cores, dimensões e cores de caracteres deste modelo de placa de identificação veicular.
Sendo a resolução regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito(CONTRAN), órgão coordenador do sistema nacional de trânsito e  máximo normativo e consultivo, que tem
como uma de suas diretrizes estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; Sendo assim estes
padrões já estão inseridos na legislação de trânsito, conteúdo previsto no edital.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -09:48

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/b4ae62966ef6067e549c0e6ddbcfb2c1.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

A questão pergunta qual a ideia que o texto "a lição da borboleta" transmite: 

a) superação 
b) transformação 
c) necessidade 
d) resignação 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra "b) transformação".

Ocorre que pela interpretação do texto, o mesmo transmite a ideia de NECESSIDADE também (pois a borboleta precisa passar por aquele processo para que se corpo se fortalecesse e estivesse
pronta para voar). 

Até mesmo a letra "a" pode ser considerada como correta, pois o texto transmite a ideia de superação, tendo em vista que o esforço era necessário para a borboleta vencer. 

Portanto, por existir mais de uma resposta correta, a questão deve ser anulada.

Código do recurso: 1161 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:10

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois todo o processo de crescimento de uma borboleta, precisa ser lento e doído para que haja TRANSFORMAÇÃO

Respondido em: 09/11/2022 -10:14



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

A questão solicita para assinalar a alternativa que todas as palavras são grafadas da mesma forma da destacada "esforço": 

O gabarito trouxe como alternativa correta a letra "b) a__ude, mu__culmano, esbo__. 

Ocorre que referida alternativa está incompleta quanto a palavra esboço, pois a mesma no final falta a vogal "o". 

Referida reposta deveria assim: esbo__o. 

Portanto, a falta da vogal "o" torna a alternativa incorreta, induzindo o candidato em erro. 

Portanto, requer-se a anulação da referida questão pelo motivo acima exposto.

Código do recurso: 1162 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:17

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

Respondido em: 09/11/2022 -10:15



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

Referida questão indagava sobre o uso obrigatório do acento quando a locução é formada por adjetivo, devendo ser assinalada a alternativa em que essa regra não se enquadra: 

a) Solicitei ao garçom que me trouxesse um bife à milanesa 
b) Falar às claras era um costume que ela tinha 
c) Concluiu a facultada à custa de muito esforço 
d) O menino tinha a mania de comer às escondidas. 

O gabarito preliminar trouxe como resposta a letra "C", porém existe erro de português "facultada" quando o certo era utilizar a palavra "faculdade" ficando a frase sem sentido, induzindo os
candidatos a erro. 

A palavra "facultada" é o feminino de facultado. Signfica o mesmo que: autorizada, outorgada, atribuída, concedida, permitida. 

Já a palavra "faculdade" é que daria sentido na frase. Faculdade significa uma instituição de ensino superior. 

Portanto, por existir erro na utilização da frase "facultada", requeiro a anulação da referida questão, uma vez que o candidato não pode ser prejudicado por erro de português realizado pela Banca
Examinadora.

Código do recurso: 1164 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:33

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABARITO DE (C) para (A).

Respondido em: 09/11/2022 -10:15



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

"O registro civil de nascimento é feito uma única vez na vida. Se a pessoa perdeu a certidão de nascimento, se foi extraviada ou rasurada deve ser requerida uma segunda via da certidão de
nascimento no cartório onde foi registrada." 

Todas as alternativas dão acesso a certidão de nascimento, porém precisa de um processo para conseguir, inclusive no conselho tutelar. Para uma segunda via de documento perdido deve-se ir
ao cartório.

Código do recurso: 967 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:21

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:23



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Esse recurso é em relação ao gabarito individual de cada candidato. 
Por qual motivo os mesmos não vieram LACRADOS?  

Paira se uma dúvida no ar do motivo de virem separados das avaliação, soltos. 
Quem nos garante que cada candidato recebeu seu gabarito em branco?

Código do recurso: 969 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:24

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

Argumentação fora do período recursal.

Respondido em: 09/11/2022 -17:24



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Vão é um verbo irregular. 
Segue em anexo a explicação!!!

Anexo(s): Data do envio

Screenshot_20220930-181930~2.png 30/09/2022 18:21

Código do recurso: 1204 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:21

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:08

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/321bedb47b39f88ed4c91bf9f8540ffd.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

De acordo com o gabarito a alternativa correta é a "D", mas de acordo com a questão a segunda via da certidão de nascimento deverá ser requerida pessoalmente no cartório onde a pessoa foi
registrada ao nascer.

Código do recurso: 1198 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:09

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:25



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Na prova não tem a resposta correta, que seria 170,00, no gabarito saiu a letra D, 150,00, incorreto

Código do recurso: 920 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:53

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Com a devida vênia, venho requerer e demonstrar que a questão de número 9 (nove) é passível de anulação, em razão, de que a mesma contém nítida desconformidade com o nosso
ordenamento jurídico, senão vejamos: 

A priori, é extremamente necessário enaltecer o serviço prestado pelo Conselho Tutelar, no entanto, a sua atuação esta prevista somente em casos onde há a vulnerabilidade da criança e
adolescente, conforme preceitua, artigo Artigo 136, inciso VIII , da LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, Ipsis litteris: 
Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: 
(...) 
VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; 

Tal dispositivo acima mencionado, deixa claro que atuação do presente órgão, acontecerá em caso específicos, ou seja, quando existir risco e vulnerabilidade do ora assistido. 
Destarte, a situação narrada no enunciado da questão ora impugnada nem de longe transmite essa situação, pelo contrário, traz fato normal do nosso cotidiano, ou seja, narra a simples perca de
um documento. 

Deste modo, a conduta correta e qual se espera do funcionário da escola seria orientar o pai ou a mãe da criança, em requerer a segunda via perante ao Cartório de Registro Civil onde foi
averbada o seu nascimento. 

Por fim, ante as inconsistências alegadas e demonstrada merece imediatamente ser decretada nula.

Código do recurso: 1034 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:24

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:29



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Bom dia!  
Essa questão de desconto da porcentagem não bate com as respostas dadas.

Anexo(s): Data do envio

IMG_20220930_072551838.jpg 30/09/2022 08:58

Código do recurso: 1068 | Solicitado em: 30/09/2022 -08:58

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/1d2880a6bd5874133447b910116b3293.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

15% de 200 seria 30, portando 200-30 = 170. 

para que a alternativa correta fosse d) 150, o desconto teria que ser de 25%.

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-30 at 21.06.52.jpeg 30/09/2022 21:09

questao 35.jpeg 30/09/2022 21:11

Código do recurso: 1248 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:09

MATEMÁTICA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/89e1247a35978b3c078f2e04ee94b72b.jpeg
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/bf7e4e7af1c66610c96ab7a1c3979c2c.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

se a questão tratar do conselho municipal de saude do nosso municipio. e for de acordo com a ultima lei vigente que o criou (Lei Nº 636 de setembro de 2007), segundo o Artigo. 2º "O conselho
Municipal de Saúde, como orgão colegiado máximo, exercerá funções de caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e consultivo." 

a resposta correta seria a alternativa c) deliberativo e fiscalizador.

Anexo(s): Data do envio

imagem_2022-09-30_213231676.png 30/09/2022 21:32

Lei Ordinaria 636 - Arquivo 2.pdf 30/09/2022 21:33

Código do recurso: 1254 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:32

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 11 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Respondido em: 09/11/2022 -19:18

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/a44df0169c845335a60ebdc90b225872.png
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/4f7007cea177512039e279ed11966afb.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Coordenador Pedagógico

Recurso:

Gostaria de registrar uma reclamação em relação aos gabaritos que foram entregues sem estarem lacrados.Na minha sala onde foi realizada ,teve prova com folhas faltosas.

Código do recurso: 974 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:42

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

O recurso é sobre organização – lacre dos envelopes e não conteúdo da prova

Respondido em: 09/11/2022 -17:33



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Geografia -PEB II

Recurso:

Vem por meio deste requerer a anulação da questão nº9, pelos motivos que seguem: 
Segundo gabarito informado pela banca a resposta correta seria a alternativa “d” (o Conselho Tutelar, que tem como atribuição requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança e
adolescente), tal alternativa não deixa de estar certa pois, o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 136, VIII diz que uma das atribuições do Conselho Tutelar é a requisição de
certidão de nascimento e de óbito de criança e adolescente, quando necessário. Porém, a questão em si, demonstra que todas as outras alternativas também estão corretas, visto que a questão
não aponta que segundo a lei 8069/90, e sim disponibiliza o enunciado de forma genérica, sendo hipotético a orientação do funcionário da escola, podendo o mesmo dar as alternativas como
opções para a genitora escolher em qual órgão requererá o registro. Sendo assim, os pais e/ou responsáveis poderão dirigir-se à Assistência Social do município para requerer a 2ª via do
documento, bem como, requerer em uma unidade do Poupatempo e, até mesmo requerê-la junto ao Cartório de Registro Civil, estando previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso
LXXVI, alínea “a”.  
Diante disto, vem requerer anulação da questão como medida de Justiça

Anexo(s): Data do envio

Pergunta 9.docx 30/09/2022 20:15

Código do recurso: 925 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:48

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:26

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5c102531a63f89d902de76a918acdf89.docx


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Na questão as alternativas (A, C e D) refere-se ao procedimento de desenergização, ou seja, etapas de segurança para trabalhar na rede elétrica.  
Já a única alternativa que refere-se ao processo de REENERGIZAÇÃO como pede a questão é a alternativa “B”, segundo o que diz à NR-10 – item 10.5.2-E: "destravamento, se houver, e
religação dos dispositivos de seccionamento”. 
E entende-se por dispositivo de seccionamento - Chaves seccionadoras, Disjuntores ou outros elementos.

Anexo(s): Data do envio

nr10atualizada.pdf 29/09/2022 07:11

Código do recurso: 882 | Solicitado em: 29/09/2022 -07:11

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:20

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/e454edd93510ecaf61840f7c89848b5e.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Na questão não especifica qual o tipo de material se refere à pergunta, pelo contrario, generaliza com a expressão “OS MATERIAIS”. 
Sabe-se que a característica dos materiais frágeis, tais como: (Ferro fundido, vidros, porcelana, cerâmica, porcelanato, fibra de carbono, concreto, etc.) é não apresentar um patamar de
escoamento, ou seja, rompe sem aviso prévio, com pouca deformação. 
É importante salientar que a ruptura do material está diretamente ligada à temperatura ambiental de exposição, logo, cada tipo de material se comportará de maneira distinta. 
Portanto como não foi especificado qual tipo de material se tratar, não é possível saber o valor de ruptura, pois a quantidade de materiais frágeis na construção civil é imensa e cada um tem sua
característica específica.  

Anexo(s): Data do envio

Materiais de Engenharia - Angelo Fernando Padilha.pdf 29/09/2022 07:24

Código do recurso: 884 | Solicitado em: 29/09/2022 -07:24

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. Materiais com mais de 5% de alongamento após a região elástica e antes da
ruptura são considerados dúcteis. Sendo este valor menor que 5% o material pode ser considerado frágil.

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf

https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:21

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/a034dd2eef053582b80068d73c8018df.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf
https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal Sanitário

Recurso:

De acordo com o dicionário a palavra óbvio possui três sílabas, logo, ela é uma proparoxítona e não uma paroxítona.

Código do recurso: 914 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:10

LÍNGUA PORTUGUESA - FISCAL SANITÁRIO Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque na Língua Portuguesa não existe sílaba sem vogal.

Respondido em: 09/11/2022 -10:16



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Vigia Masculino

Recurso:

A CEDILHA é um sinal diacrítico usado debaixo da letra C. Ela é usada apenas no meio de palavras e junto às vogais A, O e U, sendo que na alternativa correta "B" não existe vogal após o cedilha
"ESBOÇ"

Código do recurso: 1192 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:52

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

Respondido em: 09/11/2022 -10:17



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

A notação dentária 85 representa o SEGUNDO MOLAR DECIDUO INFERIOR DIREITO e está de acordo com a alternativa C, porém no gabarito está constando alternativa D. Anexei um artigo
científico sobre notações dentárias para validar o recurso. Aguardo ajuste no gabarito!

Anexo(s): Data do envio

13-93-1-PB.pdf 29/09/2022 19:39

Código do recurso: 1011 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:39

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

Respondido em: 09/11/2022 -14:48

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/df9cba59bd9eb31601a2205b1151c394.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

A alternativa A também está correta pois, de acordo com o dicionário Oxford, resumir significa, entre outras coisas, limitar ou reduzir, atribuindo assim, na análise da frase da questão, à palavra
"encerrar" a conotação de "resumir". 
Da mesma forma, ouso dizer que houve uma má estruturação da frase presente na alternativa C, deixando-a aberta a diferentes interpretações que não elucidam uma verdade imutável.

Código do recurso: 1012 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:51

LÍNGUA PORTUGUESA - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 25 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a alternativa A, o verbo “encerrar” é aplicado no sentido de paralisar, obstruir, finalizar, e não diminuir, as atividades foram paralisadas, suspensas,
obstruídas, finalizadas, por um breve período.

Respondido em: 09/11/2022 -14:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Recurso referente ao gabarito individual de cada candidato. 

Gostaria de saber o motivo dos mesmo não terem vindo lacrados. 

Eles deveriam ser entregues juntamente com as provas e não separadamente, antes dos envelopes chegarem as salas. 
Nunca vi isso, quem garante que cada gabarito estava em branco????

Código do recurso: 972 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:30

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

O recurso é sobre organização – lacre dos envelopes e não conteúdo da prova

Respondido em: 09/11/2022 -17:33



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A banca solicitou o processo de formação da palavra "onipresente". Sendo assim afirmo que é correto afirmar que a resposta correta é a letra B. 

Explicação em anexo.

Anexo(s): Data do envio

IMG-20220930-WA0053.jpg 30/09/2022 18:29

Código do recurso: 1207 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:29

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

: Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:10

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/8506b07850d7612909efee8ab12bd79d.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

O enunciado encontra se com erro de digitação, sendo assim dificultando que o candidato tenha total entendimento da questão.

Código do recurso: 1209 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:31

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Recurso em relação a INSTRUÇÕES do gabarito. 
Na sala 5 da EMEB MARIA JOSE, distrito de Vicentinópolis, período vespertino, não houve orientação sobre a frase que deveríamos escrever para validar o gabarito!!

Código do recurso: 1210 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:32

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

O recurso é sobre organização – lacre dos envelopes e não conteúdo da prova

Respondido em: 09/11/2022 -17:34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Artes - PEB II

Recurso:

A questão de nº 22 foi mal elaborada pelo fato de haver duplo sentindo nas alternativas A e C, pois ambas citam à regra geral do emprego da crase antes de palavras femininas, sendo as duas
consideradas acertivas, onde apontam a mesma ideia

Código do recurso: 1171 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:49

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, como se pode constatar e comprovar nos
melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:11



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Artes - PEB II

Recurso:

A questão de nº 22 foi mal elaborada pelo fato de haver duplo sentindo nas alternativas A e C, pois ambas citam à regra geral do emprego da crase antes de palavras femininas, sendo as duas
consideradas acertivas, onde apontam a mesma ideia

Código do recurso: 1172 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:49

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, como se pode constatar e comprovar nos
melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:11



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Artes - PEB II

Recurso:

A questão 36 contém erro de digitação, no caso falta palavras para concluir a ideia central da questão.

Código do recurso: 1173 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:52

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Artes - PEB II

Recurso:

A questão de numero nove contem duas alternativas assertivas C e D, onde da mesma forma que o conselho tutelar consegue requisitar certidões de nascimento ou óbito da criança, o cartório
também poderá emitir segunda via de documento, sendo que se a pessoa não souber em qual local o registro foi realizado, é possível entrar em contato com qualquer tabelião, fornecer as suas
informações pessoais e solicitar que seja realizada uma pesquisa.

Código do recurso: 1174 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:05

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a presente no gabarito.

Código do recurso: 1017 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:07

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta está indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1018 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:09

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:42



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1019 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:10

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:42



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1020 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:11

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:43



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta não consta nas alternativas da folha resposta quanto no gabarito  

Código do recurso: 1022 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:13

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta não consta indiferente no gabarito

Código do recurso: 1023 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g. Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta consta indiferente no gabarito

Código do recurso: 1024 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g. Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1025 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:16

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após análise esta Banca decidiu manter o gabarito. Recurso improcedente. Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -13:54



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1026 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula de Euler: V – A + F = 2, tem-se:

20 – 30 + F = 2

F = 12.

Daí, alternativa correta é a “C”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito

Código do recurso: 1027 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos e substituindo os valores:

D =

D = . Ou seja, alternativa “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:50



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1028 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente.

Respondido em: 09/11/2022 -10:18



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1029 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente

Respondido em: 09/11/2022 -10:18



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1030 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente

Respondido em: 09/11/2022 -10:19



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1031 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente

Respondido em: 09/11/2022 -10:20



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1032 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente

Respondido em: 09/11/2022 -10:21



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta esta indiferente com a do gabarito  

Código do recurso: 1033 | Solicitado em: 29/09/2022 -21:21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por estar vago, tornando-se improcedente

Respondido em: 09/11/2022 -10:21



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

QUESTÃO 2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Exemplo da estrutura de um comunicado interno: 
• Título: apresenta para quem a mensagem é destinada; 
• Abertura: diz qual o motivo do comunicado; 
• Corpo do texto: contém a informação principal e algumas informações mais gerais; 
• Encerramento: fecha o documento com as saudações e a identificação de quem emitiu o comunicado. 
- Dicionário Direito (dicionariodireito.com.br) 
• Conceito e Significado de Memorando 
• O conceito de memorando, resumidamente, trata-se de um meio de informação interna ou externa, de maneira direta, clara e coesa, normalmente são textos curtos, a fim de facilitar seu
entendimento. 
Como Fazer um Memorando? 
Para saber como fazer um memorando, devemos saber quais são os itens que devem estar presentes na elaboração deste informativo. São eles: 
• Logo (timbre, símbolo ou marca) da Instituição; 
• Número do Documento; 
• Local e Data (de Criação do Memorando); 
• Nome Emissor; 
• Nome e Cargo do Destinatário; 
• Assunto do Documento; 
• Pronome de Tratamento (ex.: Prezados); 
• Mensagem do Documento (Texto Principal); 
• Despedida do Texto (atenciosamente, por exemplo); 
• Assinatura e Cargo do Remetente (Emissor). 
https://dicionariodireito.com.br/memorando 

Código do recurso: 975 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:53

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos: O candidato não apresenta um argumento plausível para o presente recurso, apenas definições
soltas sem nenhuma explicação, impossibilitando de entender o requerimento e, portanto, responder o mesmo.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:18



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

OBJETIVO: DEFENDER / JUSTIFICAR UMA OPINIÃO 
O texto apresentado é classificado como editorial, pois traz o ponto de vista de uma empresa jornalística a respeito de determinado assunto. O texto não é assinado. A finalidade é alertar o leitor
sobre os perigos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, especialmente pelas crianças, que são mais malefícios trazidos pela tecnologia. RELATAR UM FATO - seria se fosse uma notícia ou
reportagem. 
https://brainly.com.br/ 

Código do recurso: 976 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:54

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITURÁRIO Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -10:22



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

Diferença entre Transcendente e Inerente 
transcendente ou inerente: O que é, significados e definições: 
Transcendente 
Transcendente: Substantivo ou Adjetivo 
O que é Transcendente: 
Elevado, superior. 
Algo que pode estar próximo ou muito distante de determinado lugar ou situação. 
Exemplo de uso da palavra Transcendente: 
Deus
Palavras relacionadas a Transcendente: 
transcendental relações nobre sobre-humano sobrenatural sublime superior metafísico excelso magnífico arrazoado racional agudo penetrante perspicaz sagaz matemática superioridade filosofia 
Inerente 
Inerente: Adjetivo 
O que é Inerente: 
Adj. Ligado de modo íntimo e necessário / Inseparável. 
Exemplo de uso da palavra Inerente: 
Responsabilidade inerente a uma função. 
Palavras relacionadas a Inerente: 
homem natureza individuo íntimo necessário intrínsico intrínseco natural pertencer extrínseco 
https://www.dicionarioinformal.com.br 

Código do recurso: 977 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:55

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITURÁRIO Questão 17 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão pelo fato de que o significado é contextual, de acordo com a frase proposta.

Respondido em: 09/11/2022 -10:23



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

PARÁVAMOS, PERCEBÍAMOS, TERIAM = estão no Pretérito Imperfeito do Indicativo 

Como solicitado na prova 
PARÁSSEMOS, PERCEBÊSSEMOS, TIVESSEM = Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
https://www.conjugacao.com.br 

Código do recurso: 978 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:55

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITURÁRIO Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois se solicita, na questão, a mudança dos verbos para o pretérito imperfeito do SUBJUNTIVO.

Respondido em: 09/11/2022 -10:23



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

15% DE R$ 200,00 = R$ 170,00

Código do recurso: 979 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:56

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Diretor de Escola Infantil

Recurso:

Na questão 18 fala que o verbo "vão" deve ser classificado como um verbo.... 
O gabarito oficial diz que a alternativa correta é a D, porém,a alternativa C também está correta ou seja ambas alternativas estão corretas pois os verbos anômalos são verbos irregulares que tem
até mesmo o seu radical alterado nas conjugações os diferentes tempos e modos verbais. Sendo assim a questão deve ser anulada pois existem duas alternativas corretas entre as opções.

Código do recurso: 1109 | Solicitado em: 30/09/2022 -12:47

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:13



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Diretor de Escola Infantil

Recurso:

Na questão número 22 que diz sobre o acento grave indicativo de crase, no gabarito oficial fala que a alternativa correta é a A. Porém a alternativa C também está correta contendo assim duas
alternativas corretas na mesma pergunta. Sendo assim a questão deve ser anulada.

Código do recurso: 1110 | Solicitado em: 30/09/2022 -12:53

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, como se pode constatar e comprovar nos
melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:14



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Diretor de Escola Infantil

Recurso:

A questão número 36 da prova está incompleta, pois a mesma contém um erro de digitação no início onde no início da pergunta está digitado "ei" podendo então ser interpretada diferentes
palavras não deixando explícito qual palavra seria podendo assim ser interpretada de diferentes formas alterando o sentido da questão. Sendo assim essa questão deve ser anuladoa

Anexo(s): Data do envio

IMG_20220930_125450.jpg 30/09/2022 13:00

Código do recurso: 1111 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:00

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/df1fdcd47d19a86cb95f4d78605d9d81.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Operador de Máquinas

Recurso:

A questão mencionada encontra-se incorreta, tendo em vista que a mesma pede para classificar o veículo bicicleta. Ocorre que, segundo o código de trânsito brasileiro, lei 9.503 de 27 de setembro
de 1997, ANEXO I, DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES, a bicicleta é veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e
ciclomotor. 
O gabarito oficial traz, como alternativa, correta, a alternativa “d”, que diz: Veículo de produção humana. 
A palavra “produção” está incorreta, não é mencionada na lei. Logo, essa questão deve ser anulada. 
Para confirmação, segue o link a lei: 
L9503Compilado (planalto.gov.br) 

Código do recurso: 1051 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:34

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MOTORISTA / OPM Questão 14 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por anular a questão, senão vejamos:

A informação correta a ser inserida na opção “d” da questão de número 14 deveria ser “ veículo de propulsão humana” e não “veículo de produção humana”.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -09:51



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Operador de Máquinas

Recurso:

O enunciado nos traz um pequeno trecho do texto da prova e nos pede para encontrar alternativas grafadas da mesma forma que a palavra “esforço”. 
A alternativa do gabarito oficial é a alternativa “b”, onde-se encontra: a_ude, um_ulmano, esbo_. 
Acontece que, a palavra final, esboço, foi impressa de forma incorreta, formando-se apenas a palavra “esboç”. E, conforme os dicionários da língua portuguesa, essa palavra não existe. A palavra
“esboço” sim, mas, “esboç”, não! 
Para comprovação, segue-se os links dos dicionários Michaelis e portal da língua portuguesa: 
Esboço | Michaelis On-line (uol.com.br) 
esboço (nome masculino) - (portaldalinguaportuguesa.org) 
Logo, por questão de grafia incorreta, a questão deve ser anulada. 

Código do recurso: 1052 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:35

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

 

Respondido em: 09/11/2022 -10:24



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Operador de Máquinas

Recurso:

Por perceber apenas agora que havia enviado o meu primeiro recurso desta questão com link errado, reenvio agora com o link correto. 
A questão mencionada encontra-se incorreta, tendo em vista que a mesma pede para classificar o veículo bicicleta. Ocorre que, segundo o código de trânsito brasileiro, lei 9.503 de 27 de setembro
de 1997, ANEXO I, DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES, a bicicleta é veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à motocicleta, motoneta e
ciclomotor. 
O gabarito oficial traz, como alternativa, correta, a alternativa “d”, que diz: Veículo de produção humana. 
A palavra “produção” está incorreta, não é mencionada na lei. Logo, essa questão deve ser anulada. 
Para confirmação, segue o link a lei:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm

Código do recurso: 1247 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:07

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MOTORISTA / OPM Questão 14 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por anular a questão, senão vejamos:

A informação correta a ser inserida na opção “d” da questão de número 14 deveria ser “ veículo de propulsão humana” e não “veículo de produção humana”.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -09:52



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Operador de Máquinas

Recurso:

Por perceber apenas agora que havia enviado o meu primeiro recurso desta questão com link errado, reenvio agora com o link correto. 
O enunciado nos traz um pequeno trecho do texto da prova e nos pede para encontrar alternativas grafadas da mesma forma que a palavra “esforço”. 
A alternativa do gabarito oficial é a alternativa “b”, onde-se encontra: a_ude, um_ulmano, esbo_. 
Acontece que, a palavra final, esboço, foi impressa de forma incorreta, formando-se apenas a palavra “esboç”. E, conforme os dicionários da língua portuguesa, essa palavra não existe. A palavra
“esboço” sim, mas, “esboç”, não! 
Para comprovação, segue-se os links dos dicionários Michaelis e portal da língua portuguesa: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/esbo%C3%A7o/ 
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/simplesearch.php?action=lemma&lemma=41878&highlight=%5eesbo%C3%A7o$ 
Logo, por questão de grafia incorreta, a questão deve ser anulada.

Código do recurso: 1249 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:11

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

. O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

 

Respondido em: 09/11/2022 -10:25



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Ao elaborar a pergunta, a banca informou que um funcionário da escola orienta os pais a procurarem qual órgão competente. Assim sendo, há questionamentos sobre o gabarito dessa questão,
sendo que há possibilidade de a letra C ser informada também, sendo o órgão responsável por esse procedimento, já o Conselho Tutelar possui atribuição para efetuar o procedimento, não sendo
então uma prioridade desse órgão faze-lo.

Código do recurso: 986 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:22

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A banca destacou o verbo Vão( que é uma forma conjugada do verbo ir, em três tempos verbais diferentes.) Destaco então que a resposta correta é a letra C, irregular, pois : 
Verbos anômalos são aqueles que, ao serem conjugados, sofrem alteração em seus radicais. Na língua portuguesa, existem dois verbos anômalos: “ir” e “ser”. Assim, o verbo “ir” pode manter seu
radical “i-” em “Eu irei”, mas apresentar irregularidade em “Eu vou”.  

Vão: 
Suas formas do Pretérito perfeito do Indicativo e dos tempos dele derivados identificam-se com as correspondentes do verbo ser: fui, fora, fosse e for. 
...
Verbo ir - Verbo irregular da 3ª conjugação.

Código do recurso: 988 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:30

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:16



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A banca solicitou o processo de formação da palavra "onipresente". Sendo assim afirmo que é correto afirmar que a resposta correta é a letra B.  

A derivação prefixal é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva. Ex.: re/com/por (dois prefixos), desfazer, impaciente, onipresente.  

Para ser Aglutinação teria que: 
Aglutinação: Na união dos termos, pelo menos um dos radicais sofre alteração em sua estrutura, por exemplo, planalto (plano alto), vinagre (vinho e acre), etc. 

Código do recurso: 989 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:41

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:16



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

O enunciado encontra-se com erro de digitação. Tendo em vista que erros ortográficos e de digitação impedem o entendimento pleno da solicitação dada.

Código do recurso: 991 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:50

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

De acordo com a pergunta da banca, a pergunta, apresenta abertura de questionamentos, não exatidão da sua solicitação. "Em função do que e6 lido no texto""Deve ser visto como uma espécie
de:" 

Em o fim do marketing, como título do texto, está de acordo com o cenário descrito pelo autor, o que muitas vezes apresenta frases de oposição e contradição no decorrer do fato. O que se diz
então, que no envolvimento da história, o Fim do t é uma espécie dialética. Já que a banca não se refere ao título isoladamente do texto. Resposta correta então é a letra D, dialética.

Código do recurso: 998 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:57

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o título do texto é “O fim do marketing”, ou seja, indica
que o marketing teria chegado ou estaria chegando ao seu término, assim indica uma espécie de previsão, logo, presciência, de acordo com o contexto em que se insere. Portanto, a alternativa
correta é a letra A.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/presci%C3%AAncia/

Respondido em: 09/11/2022 -15:17

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/presci%C3%AAncia/


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Ao atribuir a resposta correta como a C, deixa claro que a resposta é redundante e foi adicionada somente palavras a mais, para exercer o uso de confusão, porém a resposta correta é a
alternativa A. Pois de acordo com a regra de acentuação: Antes de palavras femininas em construções frásicas com substantivos e adjetivos que pedem a preposição a e com verbos cuja regência
é feita com a preposição a, indicando a quem algo se refere, como: agradecer a, pedir a, dedicar a,… 

Deixando claro que atende à regra Das Locuções Adverbiais.

Código do recurso: 1005 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:32

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C, uma vez que o termo “às
vendas on-line” não se trata de uma locução adverbial. Já a letra A, apresenta a justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não
apontam para a mesma justificativa ou para ambiguidade nem mesmo apenas acréscimo de palavras na opção, como se pode constatar e comprovar nos melhores manuais de gramática de que a
língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:18



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Conforme os trâmites da realização da prova, não houve para a sala 5 na EMEB Maria José Distrito de Vicentinopolis, no período vespertino a instrução de realização de frase para validar o
gabarito. Tendo em vista que outras salas obtiveram essa instrução.

Código do recurso: 1118 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:18

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

O recurso é sobre organização – lacre dos envelopes e não conteúdo da prova

Respondido em: 09/11/2022 -17:34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A resposta correta de acordo com o gabarito oficial é a alternativa A, onde fala que o as partículas de argilas são consideradas com dimensões "INFERIORES A 0,005MM". 
Mas de acordo com o SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS da EMBRAPA, diz que a classificação de argila se dá com fração INFERIOR A 0,002MM.

Anexo(s): Data do envio

SiBCS-2018-ISBN-9788570358004.pdf 29/09/2022 09:01

Código do recurso: 893 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. Segundo a ABNT NBR 6502, a dimensão da argila é menor do que 0,002 mm.

Respondido em: 09/11/2022 -17:22

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/a04db880faf4d7567fa45b219d5d2c39.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Na questão 9 é falado sobre o PROCEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO. 
Mas nas alternativas apresentadas não aberta uma alternativa correta de acordo com o está inscrito na Norma Regulamentadora (NR) 15. 
"10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: 
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento." 

Dessa forma não há uma alternativa correta.

Anexo(s): Data do envio

nr-10.pdf 29/09/2022 09:06

Código do recurso: 895 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:06

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:23

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d2f6f88bccdffeafe916021dabd1e4ff.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão pede para assinalar um material DÚCTIL e sem patamar de escoamento. 

O gabarito refere-se a resposta correta a alternativa A): 

"aço especial com alto teor de carbono"  

1) No entanto, é sabido, inclusive nas literaturas acerca das propriedades mecânicas dos materiais, que, MATERIAIS com ALTO teor de CARBONO são FRÁGEIS. E por outro lado, materiais com
BAIXO teor de CARBONO conferem a si maior ductilidade. 

2) Alías a questão nem mesmo esplicita o que seria o aço "especial", haja vista que é um termo muito vago, pois a exemplo temos vários tipos de aços especiais que são resultado de diferentes
combinações de outras ligas, como exemplo: 

-Aço Inoxídavel 
-Aço Galvanizado 
-Etc... 

Conclusão:  
Diante dos dois pontos abordados (embora fosse necessário e suficiente apenas um) a quesão deve ser anulada. 
Segue em anexo dois trechos de bibliografia conceituada que confirmam o exposto no item 1 deste recurso. Frisa-se que este conceito pode ser encontrado em qualquer livro sobre o assunto. 

Anexo(s): Data do envio

Trecho - HIBBELER 7 EDIÇÃO - Resistência dos Materiais p. 62.PNG 30/09/2022 21:32

Código do recurso: 1255 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:32

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. O aço especial, sendo um material dúctil sem patamar de escoamento definido,
deve conter baixo teor de carbono e não alto teor como a alternativa A sinaliza, logo, a questão deve ser ANULADA.

Respondido em: 09/11/2022 -17:24

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/e46ee964967285923214ead7fd7b628f.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

1) Este valor Ex < 5% NÃO é normativo, nem mesmo está presente nas literaturas acerca do assunto. Ora, se não há caráter normativo nem na literatura corrente não há justificativa que considere
existir uma resposta para esta questão.  

Segue dois exemplos em anexo de bibliografias correntes que deixam claro como um material é considerado DÚCTIL ou FRÁGIL (não há menção a ex < 5%, conforme questão). 

Caso seja indeferido, por qualquer motivo que seja, peço encarecidamente que nos resultados do recurso seja explicitado a fonte normativa/bibliografia renomada que indiquem que materiais
frágeis dão-se quando ex < 5%. 

Anexo(s): Data do envio

Recurso.pdf 30/09/2022 22:12

Código do recurso: 1262 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:12

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. Materiais com mais de 5% de alongamento após a região elástica e antes da
ruptura são considerados dúcteis. Sendo este valor menor que 5% o material pode ser considerado frágil.

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf

https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:25

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/6f717d826cd5e8a8b653300da14dcf14.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf
https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A alternativa correta DEVE ser a letra b). 

A questão trata-se de: PROCEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO 

A NR que trata deste assunto é a NR10, a mesma consta como procedimento de desernegização e REENERGIZAÇÃO como confere-se abaixo o trecho retirado da NR10: 

"10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência de procedimentos abaixo: 

a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos; 

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 

c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 

d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização; 

e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento" 

É notório que o item e) da NR10 é o único que se encaixa em uma das alternativas da questão, a alternativa b). Uma vez que é através das chaves seccionadoras, dijuntores etc que o sistema é
REENERGIZADO. É fato que, como consta no item e) da NR10, que se HOUVER travamentos eles devem ser DESTRAVADOS, e não ser feito a INSTALAÇÃO DE TRAVAMENTOS, como consta
na alternativa a) da questão.  

Se a questão fosse sobre DESERNEGIZAÇÃO e não REENERGIZAÇÃO, ai sim, neste contexto, a alternativa a) faria sentido, como consta no item 10.5.1 da NR10. 

Em resumo: Questão correta letra b) 

Fonte1: https://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm 

Fonte2: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-
10_manual_de_auxilio_na_interpretacao_e_aplicacao_da_nr_10.pdf 

Fonte3:https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf

Código do recurso: 1267 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:34

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão possui duas alternativas corretas: 

Na alternativa d) a palavra resumir também possui sentido semelhante a encerrar.  

A frase transmite a ideia que há um assunto entre pessoas e que o este assunto esta longo, interminável, e um dos inteloctores quer encerrá-lo, finalizá-lo o quanto antes, resolver o assunto e
terminar a conversa. Neste contexto a palavra "resumir" encaixa-se perfeitamente, uma vez que também transmite a ideia de terminar a conversa o mais rápido possível. 

"Por que não resumimos esse assunto de uma vez por todas?" 

Código do recurso: 1269 | Solicitado em: 30/09/2022 -23:49

LÍNGUA PORTUGUESA - ENGENHEIRO CIVIL Questão 25 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a alternativa A, o verbo “encerrar” é aplicado no sentido de paralisar, parar, obstruir, finalizar, e não diminuir. O objetivo do discurso, na alternativa
D, e paralisar, terminar, finalizar o assunto, e não amenizar ou acelerar o processo.

Respondido em: 09/11/2022 -14:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão explicita em seu enunciado as definições relacionadas ao processo de desenergização como introdução ao conhecimento da NR 10 - Segurança em instalações e serviços em
eletricidade, e indaga ao candidato qual afirmação melhor se relaciona ao “procedimento de reenergização”. 

Se a questão se refere ao processo de reenergização a alternativa mais coerente corresponde à alternativa B - “É realizado por meio de chaves seccionadoras, disjuntores ou outros elementos”,
como indica item 10.5.2 da NR 10: 

10.5.2 O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo: 
a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;  
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;  
c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;  
d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização;  
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 

Código do recurso: 1066 | Solicitado em: 30/09/2022 -08:19

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A alternativa apontada pela banca como correta não reúne em seu enunciado elementos para que se chegue a tal afirmação. A questão não aponta qual material refere-se o cálculo da força
resistente, assim como, qual combinação deveria ser considerada na resposta (Normal, Especial ou Excepcional), visto que o “normal” indicado no enunciado é interpretado como a característica
da força calculada (perpendicular à superfície). 

Conforme Tabela 3 - “Valores dos coeficientes de ponderação das resistências γm”, da NBR 8800/2008, item 4.8, a ausência das informações supracitadas dá margem à diversas interpretações,
podendo indicar valores divergentes com aquele indicado pela banca. 

Código do recurso: 1067 | Solicitado em: 30/09/2022 -08:20

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. A questão se refere a Tabela 3 do item 4.8.2.3 da NBR 8800.

Respondido em: 09/11/2022 -17:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

Na questão 35 da Prova de escriturário, há um equivoco na resolução da questão, pois o desconto mencionado é de 15% sobre o valor de R$ 200,00 deixando o preço final em R$170,00 e essa
alternativa não consta na questão. 
No gabarito publicado no dia 28/09, a banca considerou a alternativa D como correto, porém ao realizar os cálculos a alternativa D corresponderia a um desconto de 25%, não 15% como é
mencionado na questão, motivo pelo qual a questão deve ser anulada.

Código do recurso: 990 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:48

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

a correta no gabarito é a B, porém a correta é a A ea B.

Código do recurso: 1144 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:42

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico

Respondido em: 09/11/2022 -10:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

a correta no gabarito é a B, porém a correta é a A

Código do recurso: 1145 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:44

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -10:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

a correta no gabarito é a B, porém a correta é a A

Código do recurso: 1147 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:45

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -10:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

a correta no gabarito é a C, porém a correta é a D

Código do recurso: 1148 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:46

SITUAÇÃO: GABARITO ALTERADO

Resposta:
Respondido em: 09/11/2022 -19:58



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

a correta no gabarito é a B, porém a correta é a C.

Código do recurso: 1149 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:47

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -10:29



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a B,porém a correta é a C.

Código do recurso: 1150 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:48

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -10:29



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a A,porém a correta é a C.

Código do recurso: 1152 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:49

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), o gabarito preliminar já aponta como correta a alternativa "X".

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a B, porem não a resposta correta no caderno de prova.

Código do recurso: 1153 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:50

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a B, porem a resposta correta é a D.

Código do recurso: 1154 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:51

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a C, porem a resposta correta é a A.

Código do recurso: 1156 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:51

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:45



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a D, porem a resposta correta é a B.

Código do recurso: 1157 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:52

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:45



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No caderno de resposta a correta é a A,portanto no gabarito esta a alternativa D

Código do recurso: 1163 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:22

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por falta de embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -10:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Recurso:

A questão referida para tirar 15% do valor de $200, 
O valor certo seria $170 já com desconto aplicado,porém não tinha nenhuma alternativa com o valor certo. 

Código do recurso: 906 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:44

MATEMÁTICA - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Anulação da questão por falta de resposta correta dentre as alternativas disponíveis, conforme demonstrado em anexo.

Anexo(s): Data do envio

Questão 4.pdf 30/09/2022 01:12

Código do recurso: 1059 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:12

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. O aço especial, sendo um material dúctil sem patamar de escoamento definido,
deve conter baixo teor de carbono e não alto teor como a alternativa A sinaliza, logo, a questão deve ser ANULADA

Respondido em: 09/11/2022 -17:28

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d1bfdc92796d617e6edb786dcddf08f7.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Anulação da questão por falta de resposta correta dentre as alternativas disponíveis, conforme demonstrado em anexo.

Anexo(s): Data do envio

Questão 5.pdf 30/09/2022 01:16

Código do recurso: 1060 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:16

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. Segundo a ABNT NBR 6502, a dimensão da argila é menor do que 0,002 mm.

Respondido em: 09/11/2022 -17:29

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/dae074740a7267c5d8f8954c291f2148.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Mudança do gabarito para B, conforme demonstrado em anexo.

Anexo(s): Data do envio

Questão 9.pdf 30/09/2022 01:20

Código do recurso: 1062 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:20

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/bef8f016ca1c2996141417aab6974de7.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Anulação da questão por falta de resposta correta dentre as alternativas disponíveis, conforme demonstrado em anexo.

Anexo(s): Data do envio

Questão 35.pdf 30/09/2022 01:22

Código do recurso: 1063 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:22

MATEMÁTICA - ENGENHEIRO CIVIL Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando o xv, temos:

Xv = - b/2a

Xv = - 8 / 2 * 4

Xv = - 8 / 8

Xv = -1.

Alternativa “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:53

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/cbc35ca35a45d6714929f8da9d0b718b.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Ilustríssima Banca Examinadora, a referida questão pergunta a vacina BCG é indicada para prevenir as formas graves da:

a) meningite 
b) tuberculose 
c) hanseníase 
d) varicela. 

O gabarito preliminar trouxe como resposta correta a letra "B", porém a questão possui a letra "a" também como correta. 

Vale destacar que a vacina BCG não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença, como a
MENINGITE tuberculosa e a tuberculose miliar (forma disseminada). 

Deste modo, a questão em comento possui duas respostas corretas, devendo assim ser anulada.

Código do recurso: 1191 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:51

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após análise esta Banca decidiu manter o gabarito, pois segundo o Ministério da Saúde, a vacina BCG é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose (miliar e meníngea).
Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Fonte: Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação (saude.gov.br)https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -13:55

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão pergunta qual o objetivo do texto "Eletrônicos: cuidado com o uso em excesso". 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra B) a justificativa de uma opinião. 

Ocorre que a resposta correta é a letra a) a exposição de um fato. 

Em outras palavras, o texto expõe um fato real que acontece no dia a dia das crianças e cabe aos adultos colocarem limites quanto ao uso do mundo virtual. 

Portanto, deve ocorrer a retificação do gabarito (e não anulação) para constar a letra "a", como correta, o que desde já, requer-se. 

Código do recurso: 1202 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -10:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão requer a troca dos verbos parar, perceber e ter para o pretérito imperfeito do subjuntivo. 

O gabarito preliminar trouxe como resposta a letra "c) parávamos, percebíamos, teriam" 

Ocorre que os verbos da letra "C" trazida como assertiva no gabarito estão conjugados no PRÉTERITO IMPERFEITO DO INDICATIVO, isto é, totalmente divergente ao que pergunta o enunciado. 

Deste modo, referida questão deve ser anulada, pois o enunciado pergunta sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo e a resposta trazida pela Banca está incorreta, pois os verbos da letra "c"
estão no PRÉTERITO IMPERFEITO DO INDICATIVO.

Código do recurso: 1208 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois se solicita, na questão, a mudança dos verbos para o pretérito imperfeito do SUBJUNTIVO.

Respondido em: 09/11/2022 -10:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão pergunta sobre a acentuação tônica das palavras "óbvio" e "eletrônicos".

O gabarito preliminar trouxe como resposta a letra "b) ambas são paroxítonas", o que está incorreto. 

A palavra Óbvio é uma proparoxítona e trissílaba. O encontro das consoantes b e v é um encontro consonantal imperfeito, dado que as duas consoantes não se encontram na mesma sílaba: ób-vi-
o.  

A palavra "eletrônicos" é uma proparoxítona com acento tônico na antepenúltima sílaba. 

Portanto, referida questão deve ser anulada por trazer no gabarito alternativa incorreta.

Código do recurso: 1215 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:41

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque na Língua Portuguesa não existe sílaba sem vogal.

Respondido em: 09/11/2022 -10:32



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão indaga sobre a classificação das palavras "equipamento", "não", "como" e "vilãs", respectivamente. 

O gabarito trouxe como resposta a letra c) substantivo abstrato, preposição, conjunção, advérbio. 

Ocorre que a resposta trazida pelo gabarito está incorreta. 

A alternativa correta é a letra "b) substantivo concreto, advérbio, conjunção, adjetivo. 

A palavra "equipamentos" é Substantivo concreto da classe dos substantivos que designa coisas palpáveis, como pessoas, objetos, animais e lugares. 

A palavra "não" é um ADVÉRBIO DE NEGAÇÃO. 

A palavra "como" é uma conjunção usada como conectivo (elemento de ligação) entre orações ou palavras de mesma função sintática. 

E por fim, a palavra "vilãs" é um adjetivo. 

Portanto, a única resposta correta é a letra B, devendo ocorrer a retificação e não anulação da questão. 

Código do recurso: 1217 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:57

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABARITO DE (C) para (B).

Respondido em: 09/11/2022 -10:33



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão indaga qual alternativa todas as palavras estão escritas corretamente. 

O gabarito preliminar trouxe a letra "b) assafrão, xicote, jiboa e jirau" como alternativa correta. 

Ocorre que a mesma está incorreta, pois açafrão escreve com Ç e não com SS e chicote é com CH e não com X. 

A resposta correta é a letra "A)paçoca, xerife, pajé, exceção" em que todas as palavras estão escritas corretamente. 

Portanto, requer a retificação da resposta do gabarito para a letra "a" e não ocorrer a anulação.

Código do recurso: 1218 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:03

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABARITO DE (B) para (A)

Respondido em: 09/11/2022 -10:34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão indaga quais das alternativas em relação ao sinal de crase se dá pela mesma regra. 

A referida questão possui mais de uma resposta correta. Tanto a letra B) Ela era uma menina educada, obedecia à família e a letra c) chegarei à meia noite, possuem a mesma regra do enunciado,
devendo assim referida questão ser anulada por possuir mais de uma resposta correta. 

Deste modo, requer-se a anulação da referida questão. 

Código do recurso: 1220 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:09

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -10:35



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão pergunta qual a classificação da palavra "complemento" por sua formação. 

O gabarito trouxe como resposta a letra c) prefixal e sufixal. 

Ocorre que a resposta está incorreta, pois a palavra complemento não se acrescenta um prefixo à palavra primitiva, mas apenas um sufixal. 

Destarte, como a resposta veio como alternativa incorreta no gabarito, requer-se a anulação da questão.

Código do recurso: 1226 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:22

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

O recurso assiste razão, porque a reposta certa é a alternativa (A) . TROCA DE GABARITO DE (C) para (A)

Respondido em: 09/11/2022 -10:35



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão requer que seja assinalada a alternativa que possui o mesmo número de sílabas da palavra PSÍQUICO. 

A palavra é dividida da seguinte forma: PSÍ-QUI-CO (trissílaba) 

Dentre as alternativas, existem mais de uma resposta correta, senão vejamos: 

a) ÓBVIO = ÓB-VI-O (trissílaba) 
b) VILÃS = VI-LÃS (dissílaba) 
c) TABLET = TA-BLET (dissílaba) 
d) ADULTOS - A-DUL-TOS (trissílaba) 

Portanto, por existir mais de uma resposta correta (letras "a" e "d") tal questão deve ser anulada, o que desde já, requer-se. 

Código do recurso: 1228 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:31

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois ÓBVIO é dissílaba.

Respondido em: 09/11/2022 -10:36



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão indaga sobre a classificação da palavra "vilãs". 

O gabarito trouxe como alternativa correta a letra B) é um advérbio e significa impiedosa. 

Ocorre que a palavra vilãs não é um advérbio, mas sim um ADJETIVO E NENHUMA DAS ALTERNATIVAS TRAZ A RESPOSTA CORRETA, pois vilã não significa maléfica e nem respeitável. 

Maléfica é o feminino de maléfico. O mesmo que: infesta, tóxica, nociva, maliciosa, malfazeja, malévola, maldosa, lesiva, danosa. 

Portanto, referida questão deve ser anulada por não existir resposta correta. 

Código do recurso: 1229 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:43

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -10:37



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Das equações do segundo grau abaixo qual é completa: 

O gabarito trouxe como resposta a letra b, porém a mesma é uma equação INCOMPLETA (a=2, b=9 e c = 0) e não completa conforme determina o enunciado. 

Destarte, referida questão deve ser anulada o que desde já, requer.

Código do recurso: 1230 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:51

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

O gabarito correto é a alternativa “A”, pois:

A= 1, b = - 0,9 e c= 8.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

 

Respondido em: 09/11/2022 -16:57



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O gabarito da questão 20 trouxe como alternativa correta a letra a) 7, porém conforme resolução anexa, a resposta não dá 7, motivo pelo qual requer a anulação da referida questão.

Anexo(s): Data do envio

questão 29.jpeg 30/09/2022 20:00

Código do recurso: 1232 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:00

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula de Euler: V – A + F = 2, tem-se: 20 – 30 + F = 2 F = 12.

Daí, alternativa correta é a “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -16:58

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/ebc922844abd77fb70a9bd010a89c100.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O gabarito da referida questão trouxe como alternativa correta a letra c) 2 100g, porém conforme resolução anexa, a resposta correta é letra b) 1 800g. 

Portanto, requer a retificação da resposta do gabarito para a letra B e não anulação da questão.

Anexo(s): Data do envio

questão 34.pdf 30/09/2022 20:08

Código do recurso: 1237 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:08

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

 Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg.

Daí, esse peso em g, é 1 800 g. Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -16:59

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/7218eba3dc5202b39ba7217b16bf19af.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O gabarito da referida questão trouxe como alternativa correta a letra b) santa cruz, porém conforme consulta na internet, a resposta seria pindorama, motivo pelo qual requer a anulação da
referida questão. 

Referência: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pindorama

Código do recurso: 1238 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:13

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome dado ao país antes da
chegada dos portugueses é a letra C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:46



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão pergunta qual a principal obra de Monteiro Lobato. 

O gabarito da referida questão trouxe como alternativa correta a letra b) irmão de jorel, porém esta obra não é de Monteiro Lobato e sim do criador Juliano Enrico. 

A alternativa correta é a letra d) sítio do pica pau amarelo, motivo pelo qual, requeiro a retificação da resposta do gabarito para a alternativa D. 

Não se deve anular referida questão, mas sim retificar o gabarito para a letra D.

Código do recurso: 1250 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:24

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão indaga sobre o filme RIO, lançado em 2011, chamando a atenção para um importante assunto que ameaça diversas espécies de animais em extinção no Brasil. Qual é esse
tópico? 

O gabarito preliminar trouxe como resposta a letra c) a crise econômica, porém tal resposta está errada. 

A resposta correta é a letra a) o tráfico de animais, tendo em vista o filme Rio, lançado em 2011, é uma animação voltada para o público infantil. Ele traz como tema o tráfico de animais silvestres
em nosso país, que contém 15% das espécies mais procuradas pelos traficantes.  

Portanto, requer a retificação do gabarito para a letra A) O tráfico de animais.

Código do recurso: 1256 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:33

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:48



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão indaga quem foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil? 

O gabarito trouxe como alternativa correta a letra D) não houveram mulheres na presidência do país. 

Ocorre que a resposta está incorreta, pois Dilma Rousseff foi a primeira mulher eleita presidente do Brasil. 

Deste modo, a letra b) Dilma Rousseff é a resposta correta, motivo pelo qual requer a retificação da resposta contida no gabarito para a alternativa B. 

Referência: 

https://www.camara.leg.br/tv/206269-dilma-rousseff-e-eleita-a-primeira-mulher-presidente-do-brasil/

Código do recurso: 1258 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:38

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:48



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Retirar segunda via da certidão de nascimento é no cartório civil onde a criança foi registrada tbm é uma resposta correta. Sendo assim essa questão tem duas respostas.

Anexo(s): Data do envio

16645451504293645689811752305151.jpg 30/09/2022 10:40

Código do recurso: 1093 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:40

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/10f0e6bed709c749814250ad65e08e07.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Sobre o percentual de faltas dos alunos está pedindo acima de qual percentual deve ser acionado o conselho tutelar. Sendo que o aluno tem q ter 75% de presença, sendo assim acima de 25% de
ausência tbm seria correto como resposta.

Código do recurso: 1101 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:57

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Artigo 12 da LDB

VIII – NOTIFICAR AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO A RELAÇÃO DOS ALUNOS QUE APRESENTEM QUANTIDADE DE FALTAS ACIMA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO
PERCENTUAL PERMITIDO EM LEI. (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.803, DE 2019)

Respondido em: 09/11/2022 -17:35

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A questão referida consta no gabarito que a resposta A no entando a verdadeira resposta é C 12 quero a correção ou anulação da questão

Anexo(s): Data do envio

questao 29.pdf 29/09/2022 15:02

Código do recurso: 956 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:02

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg.

Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -16:59

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/aeeb798cc0fdccffc3eb60d2e6379cf0.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito resposta C no entanto a resposta correta é D o preterito imperfeito se da por sses

Anexo(s): Data do envio

questoes 18-19-21-21-22.pdf 29/09/2022 15:04

Código do recurso: 957 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:04

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois se solicita, na questão, a mudança dos verbos para o pretérito imperfeito do SUBJUNTIVO.

Respondido em: 09/11/2022 -10:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/078414db278a3fdeb8b614f139d8a002.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A Referida questão tem como resposta no gabarito a resposta B no entanto a resposta certa é C pois a palavra óbvio é paroxitona

Anexo(s): Data do envio

questoes 18-19-21-21-22.pdf 29/09/2022 15:07

Código do recurso: 958 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:07

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABAITO DE (B) para (C).

Respondido em: 09/11/2022 -10:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/2e1956b77cea7d6c39f431062d6f34e1.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito a resposta C porem a resposta verdadeira é B pois a palavra vilã é um adjetivo.

Anexo(s): Data do envio

questoes 18-19-21-21-22.pdf 29/09/2022 15:09

Código do recurso: 959 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:09

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, a resposta correta é (C), porque além de ser adjetivo, tem seu significado= maléfica.

Respondido em: 09/11/2022 -10:39

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/2fdc61c91dc1c3676cac6c0281237ae1.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito a resposta B porem resposta certa é a letra A pois Açafrão não se escreve com 2 ss

Anexo(s): Data do envio

questoes 18-19-21-21-22.pdf 29/09/2022 15:12

Código do recurso: 960 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:12

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABARITO DE (B) PARA (A).

Respondido em: 09/11/2022 -10:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/81a4c22391ab00eedb369cbb6561b299.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito a resposta C porem a resposta correta é a B de acordo com a banca no gabarito de escriturario a mesma pergunta esta com resposta diferente

Anexo(s): Data do envio

questoes 18-19-21-21-22.pdf 29/09/2022 15:13

Código do recurso: 961 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:13

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -10:41

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/ce0a38d4a974339c2a09176c973702fc.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referente questão consta no gabarito a resposta C porem a resposta correta é a D de acordo com a divisão silabica

Anexo(s): Data do envio

questoes 24 e 27.pdf 29/09/2022 15:16

Código do recurso: 962 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:15

SITUAÇÃO: GABARITO ALTERADO

Resposta:
Respondido em: 09/11/2022 -20:00

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/ab3ac3f46ec0370c303b133a74d67873.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referente questão consta no gabarito a resposta B ´porem a resposta correta é A de acordo com o gabarito da prova de escriturario que é a mesma pergunta esta A

Anexo(s): Data do envio

questoes 24 e 27.pdf 29/09/2022 15:17

Código do recurso: 963 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

 O gabarito correto é a alternativa “A”, pois: A= 1, b = - 0,9 e c= 8.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:00

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/4c0b36d5e991b06214c3bce9ccec9bea.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito a resposta C porem a resposta verdadeira é a B 1800 pois não tem como dar esse valor a matematica é exata

Anexo(s): Data do envio

questoes 34-37-38.pdf 29/09/2022 15:20

Código do recurso: 965 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:20

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:00

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/2e34a59bbe850e404443ab2601c2f02f.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão consta no gabarito a resposta B porem a resposta verdadeira é D pois a maior obra de monteiro lobato foi sitio do picapau amarelo

Anexo(s): Data do envio

questoes 34-37-38.pdf 29/09/2022 15:21

Código do recurso: 966 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:21

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:50

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/f924c428e004380c0fbe0664cc1a01da.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referente questão consta no gabarito a resposta C porem a verdadeira resposta é a A pois o filme rio trata o trafico de animais silvestres como a arara azul

Anexo(s): Data do envio

questoes 34-37-38.pdf 29/09/2022 15:23

Código do recurso: 968 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:23

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:51

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/16a432733002cb7ee67fa802a98db600.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão apresenta resposta no gabarito D porem a verdadeira resposta é a B Dilma Rousseff foi a primeira presidente mulher do Brasil

Anexo(s): Data do envio

questoes 39 e 40.pdf 29/09/2022 15:24

Código do recurso: 970 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:24

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:51

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d1822941be2fda47c04ba817680cce30.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A referida questão apresenta resposta no gabarito A porem a verdadeira resposta é C pois a unica que não é uma IST é hemorroida

Anexo(s): Data do envio

questoes 39 e 40.pdf 29/09/2022 15:26

Código do recurso: 971 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:26

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:52

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/47602c01c987fe1213971dc567827deb.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Técnico de Enfermagem

Recurso:

Com base nas pesquisas, a tricotomia pré cirúrgica, deve ser feito até 2 horas antes da cirurgia pela enfermagem.  

Código do recurso: 1107 | Solicitado em: 30/09/2022 -12:40

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 8 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos, não é mensurado na literatura um prazo mínimo e máximo para realização da
tricotomia, mas, é relatado que esta poderá ser realizada em período de ATÉ 2 horas ou em tempo mais próximo possível da incisão cirúrgica. Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

https://sobecc.org.br/artigo/quando-realizar-a-tricotomia

Respondido em: 09/11/2022 -14:02

https://sobecc.org.br/artigo/quando-realizar-a-tricotomia


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Técnico de Enfermagem

Recurso:

Questão 35 não tem resposta correta, pois conforme pede para calcular 15% de 200 que é =170 e não 150 que é o que informa o gabarito.

Código do recurso: 1108 | Solicitado em: 30/09/2022 -12:45

MATEMÁTICA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

O enunciado da questão está incompleto, houve erro de digitação na introdução da questão, onde foi digitado " 36. Ei" ,é não 36. A lei. 

Código do recurso: 909 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:02

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

O enunciado da questão cita um questionamento feito à um funcionário de escola, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essa função do Co selho Tutelar, uma vez que o que se
é conhecido pela maioria das pessoas, que qua do perdemos algum documento deve.os procurar o cartório de registro civil onde a criança foi registrada... 
Dessa maneira, essa questão torna-se nula.

Anexo(s): Data do envio

CYMERA_20220929_155527.jpg 29/09/2022 15:59

Código do recurso: 980 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:59

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:27

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/abc401553e6b31117773b48dba3d1f44.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

O enunciado da questão cita um questionamento feito à um funcionário de escola, mas a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre essa função do Conselho Tutelar, uma vez que o que
se é conhecido pela maioria das pessoas, que quando perdemos algum documento devemos procurar o cartório de registro civil onde a criança foi registrada... 
Dessa maneira, essa questão torna-se nula.

Anexo(s): Data do envio

CYMERA_20220929_155527.jpg 29/09/2022 16:01

Código do recurso: 981 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:27

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/2ac808acc091a7afa4ebeb84f3f3fb25.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Coordenador Pedagógico

Recurso:

Os verbos anômalos são verbos irregulares que têm até mesmo o seu radical alterado nas conjugações entre os diferentes tempos e modos verbais. Dois verbos são considerados anômalos por
excelência: “ser” e “ir”. Entretanto, há discussão entre gramáticos a respeito da classificação de outros verbos que também alteram o radical em algumas conjugações.
fonte:https://www.preparaenem.com/portugues/verbos-anomalos.htm  
sendo assim, peço anulação da questão, já que, há discussão até mesmo entre os gramáticos.

Código do recurso: 982 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:08

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:19



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Coordenador Pedagógico

Recurso:

Na questão de n° 18 solicita a classificação do verbo "vão" no gabarito oficial diz ser a alternativa D, porém, a alternativa C também encontra-se correta, ou seja, ambas as alternativas estão
certas, até porque os verbos anômalos são verbos irregulares que têm até mesmo o seu radical alterado nas conjugações entre os diferentes tempos e modos verbais. Dois verbos são
considerados anômalos por excelência: “ser” e “ir”. Entretanto, há discussão entre gramáticos a respeito da classificação de outros verbos que também alteram o radical em algumas conjugações.
fonte:https://www.preparaenem.com/portugues/verbos-anomalos.htm 
sendo assim, peço anulação da questão, já que, há discussão até mesmo entre os gramáticos.

Código do recurso: 983 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:17

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:20



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Coordenador Pedagógico

Recurso:

Na questão de n° 18 solicita a classificação do verbo "vão" no gabarito oficial diz ser a alternativa D, porém, a alternativa C também encontra-se correta, ou seja, ambas as alternativas estão
certas, até porque os verbos anômalos são verbos irregulares que têm até mesmo o seu radical alterado nas conjugações entre os diferentes tempos e modos verbais. Dois verbos são
considerados anômalos por excelência: “ser” e “ir”. Entretanto, há discussão entre gramáticos a respeito da classificação de outros verbos que também alteram o radical em algumas conjugações.
fonte:https://www.preparaenem.com/portugues/verbos-anomalos.htm 
sendo assim, peço anulação da questão, já que, há discussão até mesmo entre os gramáticos.

Código do recurso: 985 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:17

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:20



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Coordenador Pedagógico

Recurso:

Na questão de n°22 têm duas alternativas corretas, sendo elas A e C, sendo assim, solicito anulação da questão.

Código do recurso: 987 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:23

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, como se pode constatar e comprovar nos
melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:21



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a resposta correta é a B, porém a correta é a A.

Código do recurso: 1117 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -10:42



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a resposta correta é a C, porém a correta é a A.

Código do recurso: 1121 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:23

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

O recurso assiste razão, porque a reposta certa é a alternativa (A) . TROCA DE GABARITO DE (C) para (A)

Respondido em: 09/11/2022 -10:43



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a resposta correta é a C, porém a correta é a D.

Código do recurso: 1122 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:23

SITUAÇÃO: GABARITO ALTERADO

Resposta:

Alterado para a alternativa D

Respondido em: 09/11/2022 -19:58



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a resposta correta é a B, porém a correta é a C.

Código do recurso: 1124 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -10:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a resposta correta é a B, porém a correta é a A.

Código do recurso: 1125 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

O gabarito correto é a alternativa “A”, pois: A= 1, b = - 0,9 e c= 8.

 

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:01



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a A,porém a correta é a C.

Código do recurso: 1126 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:26

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula de Euler: V – A + F = 2, tem-se: 20 – 30 + F = 2 F = 12.

Daí, alternativa correta é a “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:02



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a C,porém a correta é a B.

Código do recurso: 1127 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

Alternativa correta é “B”.

 Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:02



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a B, porém não a resposta certa na folha de prova para essa pergunta.

Código do recurso: 1129 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:28

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a B,porém a correta é a D.

Código do recurso: 1130 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:29

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a C,porém a correta é a A.

Código do recurso: 1132 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:29

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -15:53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a D,porém a correta é a B.

Código do recurso: 1133 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:30

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito a correta é a A,porém a correta é a C.

Código do recurso: 1135 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:32

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:54



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Vigia Masculino

Recurso:

A alternativa dada como certa pelo gabarito oficial não apresenta todas as palavras iguais a "esforço", apenas a palavra "esboço" é parecida e ainda apresenta falta de letra (o), o que induz ao
erro... 
Faltou informação e clareza no enunciado dessa questão, por exemplo: qual o tipo de igualdade requerido, uso de letras, quantidade de sílabas...

Código do recurso: 1188 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:34

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois as provas elaboradas para Concursos Públicos seguem a Norma Culta da Língua Portuguesa.

Respondido em: 09/11/2022 -10:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Vigia Masculino

Recurso:

A palavra desatualizado tem sua formação por derivação parassíndética, pois depende do sufixo ADO.

Código do recurso: 1189 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:36

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 11 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois as provas elaboradas para Concursos Públicos seguem a Norma Culta da Língua Portuguesa.

Respondido em: 09/11/2022 -10:45



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Feminino

Recurso:

A RESPECTIVA QUESTÃO PEDE PARA ASSINALAR AS QUESTOES QUE ESCREVEM COM Ç, POREM NO GABARITO OFICIAL A RESOSTA E A LETRA B, MAIS NA MINHA CONCEPCAO
ESTA ERRADA POIS ESTA IMCOMPLETA A PALAVRA, POIS FALTA A LETRA O NO FINAL

Código do recurso: 1139 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:35

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois as provas elaboradas para Concursos Públicos seguem a Norma Culta da Língua Portuguesa.

Respondido em: 09/11/2022 -10:46



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

Ilustríssima Banca Examinadora, a presente questão dispõe que o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas, de acordo com o CTB: 
[...] 

"b) o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas"  
descrição ipsis litteris da alternativa b do caderno de questões SENDO A MESMA CONTRÁRIA AO TEXTO DE LEI 

O gabarito apresentou como alternativa correta a letra "B", porém todas as alternativas estão incorretas, uma vez que a ausência de vírgulas na alternativa "B" fica em desacordo com o art. 29, II,
CTB, dando interpretação diversa ao texto de lei, o que torna a alternativa também incorreta. 

Quando a Banca não utiliza as vírgulas entre "... condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas" conforme o art. 29, II, do CTB induz o candidato a erro, pois sem o uso de
vírgula entende-se que as condições do local é da circulação". 

A ausência de vírgula entre "da circulação do veículo" entende-se que deveria observar a circulação do veículo, quando na realidade o texto de lei diz expressamente "da circulação, do veículo...",
isto é, situações distintas. 

Destarte, a alternativa deveria estar descrita CONFORME o texto de lei (art. 29, II, CTB) CONTENDO AS VÍRGULAS NECESSÁRIAS que a resposta estivesse correta. 

Portanto, referida questão deve ser anulada devido a falta de vírgulas conforme texto legal. 

Referência: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm

Anexo(s): Data do envio

print do texto de lei contendo as vírgulas.png 29/09/2022 22:47

Código do recurso: 1043 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:47

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 3 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O uso ou não das vírgulas não induz a interpretação dúbia, pois a informação é presente, e o valor semântico da preposição continua sendo o mesmo.

Respondido em: 09/11/2022 -14:51

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/47fb933d7ec6f4508d1ab4a616f4ea85.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

A questão 05 diz que o uso de luzes em veículo obecederá às seguintes determinações: 

O gabarito trouxe como assertiva correta a letra "a) o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, DURANTE à noite E durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou
cerração". (letra maiúscula "DURANTE" e "E" nossa). 

O artigo 40, inciso I, alínea "a" não traz a expressão "durante à noite", mas tão-somente a palavra "à noite", sendo situações distintas. 

O CTB também não trouxe a conjunção "e" (conjunção aditiva que exprime soma, adição), "...durante à noite E durante o dia". Se fosse para fazer isso, o legislador teria adicionado a alínea "b" na
alínea "a" do inciso I, art. 40 do CTB, mas preferiu distinguir as situações e não cabe a Banca Examinadora unir através da conjunção aditiva "E". 

Para que a resposta ficasse correta, a banca deveria trazer a alternativa nos seguintes termos: o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, À NOITE, DURANTE O DIA,
EM TÚNEIS E SOB CHUVA, NEBLINA OU CERRAÇÃO. 

Em outras palavras, retirar a palavra "durante" à noite e trocar a conjunção "E" por uma vírgula, pois no texto de lei não possui a palavra "durante" na alínea "a" nem a conjunção aditiva "e". 

Ademais, desde abril de 2021 está em vigor a Lei 14.071/2020 que obriga o uso de DRL no período diurno em rodovias simples, isto é, aquelas de pista única, cuja separação entre os fluxos
opostos se dá por meio de linhas amarelas. 

Entretanto, se o veículo não possui esse tipo de luz (DRL), deverá ser mantido o farol baixo aceso. 

Sendo assim, o uso de luz baixa durante o dia não é obrigatório se o veículo possuir o DRL.  

Portanto, como a alternativa também não fez essa observação, bem como trouxe palavras "durante" e "E" que não estão expressas no art. 40, I, "a", torna a questão sem resposta correta, motivo
pelo qual, requer a anulação da mesma. 

Anexo(s): Data do envio

art 40, I, a CTB.png 29/09/2022 23:40

Código do recurso: 1054 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:40

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois todas as especificações do CTB foram trazidas em apenas uma oração, e atendem, literalmente, o que trata o texto de lei.

o condutor manterá acesos os faróis do veículo, por meio da utilização da luz baixa: à noite; mesmo durante o dia, em túneis e sob chuva, neblina ou cerração.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm

Respondido em: 09/11/2022 -14:52

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/7184da75520e9ed7288e5bb3255db2ac.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

Referida questão dispõe que segundo o CTB, o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá a algumas normas. Especificamente, quanto a uma delas, o condutor
deverá, considerando-se, no momento, a velocidade, e as condições do local, da circulação, do veículo, e as condições climáticas, guardar distância de segurança nos sentidos abaixo expressos,
salvo: 

O gabarito trouxe como resposta a "D", porém o enunciado da referida questão foi muito confuso trocando a ordem das palavras do texto do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, alterando
totalmente o sentido do artigo, induzindo o candidato em erro. 

Em anexo, segue a confusão na elaboração da questão. Começa com o descrito no círculo vermelho, emenda com a parte final do inciso II e depois volta para parte central do inciso II, não
havendo entendimento do que estaria sendo indagado. 

Portanto, requer-se a anulação da referida questão. 

Anexo(s): Data do envio

art. 29, II do CTB.png 30/09/2022 00:00

Código do recurso: 1056 | Solicitado em: 30/09/2022 -00:00

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Todas as informações estão no inciso II, como se lê. Trata-se de texto de lei, literal.

o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm

Respondido em: 09/11/2022 -14:52

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/68b40649d461634e167b64a3a240920b.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

A questão indaga sobre a penalidade indicada pelo CTB, considerando a infração proposta na questão anterior (questão 11 pergunta sobre o art. 181 do CTB). 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra "a) multa", porém o CTB é claro ao prever que além da multa deve ocorrer a REMOÇÃO DO VEÍCULO. 

A resposta correta deveria ser: MULTA E REMOÇÃO DE VEÍCULO. 

Entretanto, como nenhuma alternativa trouxe essa resposta, requer-se a anulação da referida questão.

Código do recurso: 1057 | Solicitado em: 30/09/2022 -00:16

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 12 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A questão discorre sobre “penalidade” e não medida administrativa.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503Compilado.htm

Respondido em: 09/11/2022 -14:53



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

A referida questão dispõe que, de acordo com o CTB, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, em vias locais, será de: 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra "b) 30 km/h".

Ocorre que o enunciado está INCOMPLETO, faltando informação necessária para compreensão correta da referida questão. 

O art. 61, § 1º diz expressamente que "onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: I - nas vias urbanas: 
[...] 

II - nas vias rurais: 
[...] 

Ora, o enunciado não trouxe o descrito no inciso "I- nas vias urbanas". 

A pergunta deveria ser formulada da seguinte forma para estar correta: De acordo com o CTB, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima, em vias URBANAS locais, será
de: 

A falta dessa informação torna-se a questão incompleta, e como consequência, gera anulação Da mesma, uma vez que as vias podem ser VIAS URBANAS OU VIAS RURAIS, sendo
imprescindível o enunciado ter especificado QUAL ERA O TIPO DE VIA (URBANA OU RURAL), conforme dispõe o texto de lei (código de trânsito brasileiro). 

Portanto, requer-se a anulação da referida questão. 

Referência: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503compilado.htm 

Anexo(s): Data do envio

art 61 CTB.png 30/09/2022 00:36

Código do recurso: 1058 | Solicitado em: 30/09/2022 -00:36

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 13 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O termo via urbana é desnecessário, pois vias locais já são classificadas assim pelo CTB.

Respondido em: 09/11/2022 -14:54

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/b63e911036f495ac17b52656c431bdf4.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

A referida questão indaga qual a sinalização de maior prevalência de acordo com o artigo 89 do CTB. 

O gabarito trouxe como alternativa correta a letra " c) as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais". 

Ocorre que nos termos do artigo 89 do CTB a referida questão possui três alternativas corretas "a, b, c" e uma incorreta "D". 

A questão indaga sobre a alternativa correta e como existem 03 alternativas corretas, a questão deve ser anulada, pelos seguintes motivos: 

O artigo 89 do CTB dispõe: 

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; 

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. 

Ora, as ordens do agente de trânsito TEM MAIOR PREVALÊNCIA SOBRE OS DEMAIS SINAIS; 
JÁ as indicações do semáforo TEM MAIOR PREVALÊNCIA sobre os demais sinais. 
E por fim, as indicações dos sinais TEM MAIOR PREVALÊNCIA sobre as demais normas de trânsito. 

Vale destacar que cada inciso traz um prevalência sobre outra dentro no mesmo inciso. 

Não é que o inciso I tem prevalência sobre o II e o II sobre o III.  

Se questão estivesse indagando sobre a incorreta, a alternativa seria "d", porém como está indagando sobre a correta, deve ser anulada referida questão por ter 03 alternativas corretas, conforme
print de questão anexa. 

Anexo(s): Data do envio

questão 15.pdf 30/09/2022 01:20

Código do recurso: 1061 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:20

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - TRATORISTA Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois solicita-se a de MAIOR PREVALÊNCIA, entre as citadas, a C é a que se enquadra no texto do CTB

Respondido em: 09/11/2022 -14:55

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c9100f3130033a6ab64caa3d32f35fa1.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Tratorista

Recurso:

A referida questão indaga qual a ideia que o texto transmite: 

a) superação 
b) transformação 
c) necessidade 
d) resignação 

O gabarito trouxe como resposta correta a letra "b", porém pela interpretação do texto, o mesmo transmite a ideia de NECESSIDADE também ( pois a borboleta precisa passar por aquele processo
para que se corpo se fortalecesse e estaria pronta para voar). 

Até mesmo a letra a pode ser considerada como correta, pois o texto transmite a ideia de superação, pois o esforço era necessário para a borboleta vencer. 

Portanto, por haver mais de uma resposta correta, referida questão deve ser anulada.

Código do recurso: 1064 | Solicitado em: 30/09/2022 -01:32

LÍNGUA PORTUGUESA - TRATORISTA Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -10:46



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Língua Portuguesa - PEB II

Recurso:

A questão apresenta duas respostas corretas, segundo o que pede no enunciado.  
18- O verbo destacado no fragmento "Os consumidores vão oferecer vários preços por um produto, (...)" (3º parágrafo) deve ser classificado com um verbo: 
a) regular 
b)defectivo 
c)irregular
d)anômalo 

No caso esta destacado o verbo vão. 
O gabarito oficial apresenta a resposta D como correta, porém o verbo vão antes dele ser anômalo ele é um verbo irregular. A questão não especificou nenhuma característica de anômalo. Apenas
como o verbo em destaque deve ser classificado. Sendo assim há duas possíveis respostas nas alternativas, sendo ele irregular e anômalo. Peço que revejam, considerem as duas formas já que
as alternativas traz as duas opções corretas da classificação deste verbo.

Código do recurso: 1069 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:17

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:23



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Há duplicidade de possibilidades de resposta para a pergunta feita, uma vez que o funcionário da escola também poderia informar a mãe da criança que é possível que ela procure o Cartório de
Registro civil onde a criança foi registrada, tornando assim a letra C resposta legitimamente aceita. 

Onde se tirar a 2 via da certidão de nascimento? 
É possível tirar a segunda via da certidão de nascimento pessoalmente no cartório onde a pessoa foi registrada ao nascer, pelos correios e pela internet. Para isso, é necessário pagar uma taxa e
fornecer um documento com foto. - resposta encontrada em pesquisa no Google!

Código do recurso: 1047 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:57

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:29



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

A banca destacou o verbo VÃO (que é uma forma conjugada do verbo ir, em três tempos verbais diferentes, destaco então que a resposta correta é a letra C, IRREGULAR, pois, verbos anômalos
são aqueles que ao ser conjugados sofrem alterações dos seus radicais. Na Língua Portuguesa existem dois verbos anômalos ir e ser. Assim o ver ir poder manter o seu radical i, em "eu irei", e
apresentar irregularidade em "eu vou". 
Vão - são formas do pretérito perfeito do indicativo e dos tempos dele derivados, identificam-se com as correspondentes do verbo ser: fui, fora, fosse e for. 
Verbo ir - verbo irregular na terceira conjugação.

Código do recurso: 1048 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:03

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:24



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Foi solicitado o processo de formação da palavra onipresente. A resposta correta é a letra B, pois a Derivação Prefixal é um processo de formar palavras na qual um prefixo ou mais são
acrescentados a palavra primitiva. Ex: re/com/por (dois prefixos), desfazer, impaciente, onipresente.

Código do recurso: 1049 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:06

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:25



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

O enunciado encontra-se com erro de digitação, e erros ortográficos ou de digitação impedem ou dificultam e muito o pleno entendimento da solicitação feita, o que pode induzir a erro o canditado. 
Assim, a questão dever ser anulada.

Código do recurso: 1050 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:08

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão coloquei a resposta correta.  
Gabarito alternativa B 
Resposta do caderno correta seria a alternativa A.

Código do recurso: 1120 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -10:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão coloquei a resposta correta.  
Gabarito alternativa B 
Resposta do caderno correta seria a alternativa A.

Código do recurso: 1123 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -10:48



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão coloquei a resposta correta.  
Gabarito oficial alternativa B 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa C.

Código do recurso: 1128 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:27

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

TROCA DE GABAITO DE (B) para (C).

Respondido em: 09/11/2022 -10:48



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa C 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa B.

Código do recurso: 1131 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:29

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, a resposta correta é (C), porque além de ser adjetivo, tem seu significado= maléfica.

Respondido em: 09/11/2022 -10:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa B 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa A.

Código do recurso: 1134 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -10:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa B 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa C.

Código do recurso: 1136 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:32

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -10:50



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa C 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa B.

Código do recurso: 1137 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:34

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg.

Daí, esse peso em g, é 1 800 g. Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:03



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa B 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa D.

Código do recurso: 1138 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:35

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:55



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa C 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa A.

Código do recurso: 1140 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:35

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:55



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa D 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa B.

Código do recurso: 1141 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:36

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:56



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito oficial postado pelo site a resposta da pergunta está incorreta assim me prejudicando, sendo que no caderno de questão e no meu gabarito coloquei a resposta correta. 
Gabarito oficial alternativa A 
Resposta do caderno e no meu gabarito correta seria a alternativa C.

Código do recurso: 1143 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:37

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:57



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

QUESTÃO SEM RESPOSTA, sendo que a mesma era pra descobrir 15% de R$ 200,00 que a resposta certa de acordo com a calculadora seria R$ 170,00. 
Na pergunta as alternativas que tem são: 
A) R$ 180,00 
B) R$ 178,00 
C) R$ 162,00 
D) R$ 150,00 
Sendo assim sem resposta correta, me sentindo prejudicada.

Código do recurso: 1146 | Solicitado em: 30/09/2022 -14:44

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha questão como errada, e está correta a minha resposta  
Resposta do gabarito D  
Minha resposta C

Anexo(s): Data do envio

C490FBB2-18FE-40FC-A90A-3F503002C3B1.jpeg 29/09/2022 10:04

Código do recurso: 910 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:04

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após análise, esta Banca decidiu manter o gabarito, pois segundo o art. 20º do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, anunciar a prestação de serviços para os quais
detenha habilidades e competências técnico-científicas e legais, é considerado um direito dos referidos profissionais e não um dever conforme solicitado pela questão. Diante do
exposto, indefere-se o presente recurso.

Fonte: – RESOLUÇÃO COFEN Nº 564/2017 Conselho Federal de Enfermagem - Brasil

Respondido em: 09/11/2022 -13:56

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/f6a590d323820e531595ceded59cba9d.jpeg
http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha questão como errada, e está correta a minha resposta  
Resposta do gabarito C 
Minha resposta D

Anexo(s): Data do envio

A2AB075E-AC69-4EB3-BEF3-78663F106D3B.jpeg 29/09/2022 10:06

Código do recurso: 911 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:06

SITUAÇÃO: GABARITO ALTERADO

Resposta:
Respondido em: 09/11/2022 -19:59

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/53e4af04009ee0be5fd71198d5342f37.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha questão como errada, e está correta a minha resposta  
Resposta do gabarito C 
Minha resposta B

Anexo(s): Data do envio

ED6874D9-A6F8-41CB-B354-92A60E5CB765.jpeg 29/09/2022 10:07

Código do recurso: 912 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:07

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

 Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:03

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/8dc50e36305b6cb336cf07aeecbe0357.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Na prova não tem a alternativa correta  
A resposta seria 170

Anexo(s): Data do envio

95163B31-2EA1-4EFD-9842-999DB6D82FC7.jpeg 29/09/2022 10:10

Código do recurso: 915 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:10

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/6706d8170d4d3799a1b0f69f64cabe6e.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha resposta como errada e está correta  
Resposta do gabarito B 
minha resposta D

Anexo(s): Data do envio

7F0A10BD-BA06-4910-8D30-FF38FDA38C57.jpeg 29/09/2022 10:12

Código do recurso: 916 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:12

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:57

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/06e3ecb7a9830901a4cf05584ad6e758.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha resposta como errada e está correta  
Resposta do gabarito D 
minha resposta B

Anexo(s): Data do envio

6707F32B-204E-43DF-A04F-52CAD57C5172.jpeg 29/09/2022 10:13

Código do recurso: 917 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:13

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -16:58

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5b692ab59df8c77e6a28077c975109fd.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito marca minha resposta como errada e está correta  
Resposta do gabarito A 
minha resposta C

Anexo(s): Data do envio

16FE4C98-D6E9-4543-8F7C-5B228C074124.jpeg 29/09/2022 10:14

Código do recurso: 918 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:14

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:00

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/a18f16ed79966bd7baf3016d80f745b9.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito B 
Minha resposta C

Anexo(s): Data do envio

576DADFC-91BC-4904-BEF2-685B2CE1A307.jpeg 29/09/2022 12:18

Código do recurso: 935 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -10:51

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/8c60a22257e056bf57128001b13d1bb4.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito C 
Minha resposta B

Anexo(s): Data do envio

419ACA4E-CDA1-4584-8D66-1DD20EB33AF9.jpeg 29/09/2022 12:18

Código do recurso: 936 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -13:30

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/da5ee4f2fabea8ea96d5bf5869c734ff.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito C 
Minha resposta A

Anexo(s): Data do envio

F5BDC25B-03E4-41A4-9D39-69EE68069D4E.jpeg 29/09/2022 12:19

Código do recurso: 937 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -18:01

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/aa50960ec684d7350170301de96ab871.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito C 
Minha resposta B

Anexo(s): Data do envio

95DCA51C-8333-4354-B271-489344D226A1.jpeg 29/09/2022 12:23

Código do recurso: 938 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:23

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, a resposta correta é (C), porque além de ser adjetivo, tem seu significado= maléfica.

Respondido em: 09/11/2022 -13:31

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/ad8ab7d884240cf8a67bbed8dc1aedf2.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito A 
Minha resposta C

Anexo(s): Data do envio

FDF01E80-23E7-42C8-AA6F-861627B8BC8A.jpeg 29/09/2022 12:23

Código do recurso: 939 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:23

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

O recurso assiste razão, porque a reposta certa é a alternativa (A) . TROCA DE GABARITO DE (C) para (A)

Respondido em: 09/11/2022 -13:32

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/9676fa933b687b1d0b3088303ec7faca.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Minha resposta no gabarito consta como incorreta mais está correta  
Resposta do gabarito B 
Minha resposta A

Anexo(s): Data do envio

45B1014C-A786-49F9-97FB-35BB8DC8966F.jpeg 29/09/2022 12:24

Código do recurso: 941 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:24

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

O gabarito correto é a alternativa “A”, pois: A= 1, b = - 0,9 e c= 8.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:04

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/e0ed15e799b5055ae05745315863bea1.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Resposta do gabarito não bate com a minha e a minha está correta  
Resposta do gabarito A 
Minha resposta C

Anexo(s): Data do envio

925BCFC1-D3B7-4803-9041-FE9A06BDB514.jpeg 29/09/2022 12:28

Código do recurso: 942 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:28

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:01

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/51215b4d814f01519cf7498492a9c8e3.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

A questão invoca a seguinte pergunta: São hipóteses de SUSPENSÃO, EXCETO? 
Segundo o gabarito a resposta correta é a (B), ocorre que não pode ser considerado correta, uma  
vez que segundo a própria legislação, ou seja, o Código Tributário de Santo Antônio do Aracanguá/SP,  
estipula o seguinte:  
“Artigo Art. 59 Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I – a moratória; 
II – o deposito do seu montante integral; 
III – as reclamações e os recursos, nos termos definidos na Parte  
Processual, Livro I, Titulo II deste Código; 
IV – a concessão de medida liminar em mandato de Segurança.” 
Posto isso, ao analisar o Código Tributário de Santo Antônio do  
Aracanguá/SP, pude registar que evidentemente que existe uma incoerência com o referido art.59, uma  
vez que a resposta da alternativa (B) não se encontra presente onde o referido artigo mencionado: “Livro  
I, Titulo II, mas sim em artigo diverso: Seção IV, Subseção I, levando dessa forma o candidato ao erro. 
Dessa forma, comprovo os argumentos mediante o referido texto da lei:  
Seção IV 
Da Extinção do Crédito Tributário 
Subseção I 
Das Modalidades de Extinção 
Art. 71 Extinguem o crédito tributário: 
I – o pagamento; 
II – a compensação; 
III – a transação; 
IV – a prescrição e decadência; 
VI – a conversão do deposito em renda; 
VII – o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos  
termos do disposto neste Código; 
VIII – a consignação em pagamento, quando julgada procedente, nos  
termos do disposto neste Código; 
IX – a decisão administrativa irreformável, assim entendida e definida  
na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação  
anulatória; 
X – a decisão judicial passada em julgado. 
Devendo dessa forma, a questão ser anula

Anexo(s): Data do envio

Questão 1 pcn.pdf 29/09/2022 18:01

Código do recurso: 999 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - FISCAL DE RENDA Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), após a análise, esta Banca entendeu por INDEFERIR o presente recurso visto que, o gabarito encontra previsão expressa na legislação municipal citada, se
tratando da EXCEÇÃO, logo, aquele que justamente não se encontra como uma das hipóteses previstas, ressaltando-se ainda não haver nenhuma outra alternativa correta. Diante do
exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -13:58

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/9645e66691d88c7debe7ff73cd7af7dc.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

A questão reproduziu o texto da lei, porém não observou atentamente  
o artigo completo, deixando de fornecer informações que podem levar o candidato a erro, senão vejamos: 
Art. 6° São normas complementares das leis e decretos: 
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas; 
II – as decisões administrativas proferidas pelas autoridades  
julgadoras de primeira e segunda instância, nos termos estabelecidos  
na Parte Processual, Livro I, Título II, deste Código; 
III – as praticas reiteradamente observadas pelas autoridades  
administrativas; 
IV – os convênios celebrados entre o Município e os governos federal  
e/ou estadual. 
A questão em si, suprimiu tão somente o ordenamento jurídico da  
questão, deixando de prestar toda informação necessária para que o candidato pudesse realizar a sua  
prova sem dúvidas. 
Dessa forma, deve a questão ser anulado, por medida de justiça.

Anexo(s): Data do envio

Questão 3.pdf 29/09/2022 18:03

Código do recurso: 1000 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:03

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - FISCAL DE RENDA Questão 3 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), após a análise, esta Banca entendeu por INDEFERIR o presente recurso visto que, o gabarito encontra previsão expressa na legislação municipal citada, se
tratando da EXCEÇÃO, logo, aquele que justamente não se encontra como uma das hipóteses previstas, ressaltando-se ainda não haver nenhuma outra alternativa correta. Diante do
exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -13:59

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/093966f3bfd5a5422e2470dc7950479b.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

O gabarito da questão aponta para a questão (A) “Princípio da  
Eficiência”, como exceção de um principio da Administração Municipal direta, indireta e  
funcional. 
Ocorre que apesar de não estar previsto esse principio na Lei  
Orgânica do Município de Santo Antônio do Aracangua/SP, conforme: 
ARTIGO 79 - A Administração Municipal direta, indireta e  
fundacional obedecerá aos princípios da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade, finalidade, motivação  
e interesse público. 
A questão em si não merece prosperar, uma vez que: Trata-se  
de um principio Constitucional, O princípio da eficiência é o mais recente dos princípios  
constitucionais da Administração Pública brasileira, tendo sido adotado a partir da  
promulgação, da Emenda Constitucional nº 19, de 1998 – Reforma Administrativa. 
A administração estatal é rígida por princípios fundamentais  
explícitos no artigo 37 da Constituição Federal. In verbis: 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer  
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,  
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda  
Constitucional nº 19, de 1998)”. 
Dessa forma, por erro na Lei do Municipio em não constar o  
referido principio, devemos entender que é um principio assegurado pela Constituição Federal,  
devendo ser considerado como tal, Portanto, deve a questão ser anulada, por medida de justiça.

Anexo(s): Data do envio

Questão 10.pdf 29/09/2022 18:04

Código do recurso: 1001 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:04

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - FISCAL DE RENDA Questão 10 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), após a análise, esta Banca entendeu por INDEFERIR o presente recurso visto que, o gabarito encontra previsão expressa na legislação municipal citada, se
tratando da EXCEÇÃO, logo, aquele que justamente não se encontra como uma das hipóteses previstas, ressaltando-se ainda não haver nenhuma outra alternativa correta. Diante do
exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -14:00

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/982b29e72997a96e51eff47fa08a0818.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

O gabarito da questão aponta para a questão (B) “, como  
exceção podendo ser estabelecido sem lei anterior que o defina. 
Ocorre que a questão está incorreta, pois, segundo o o próprio 
Código Tributário de Santo Antônio do Aracangua/SP, informa: 
Art. 3° Somente a Lei pode estabelecer: 
I – a instituição de tributos ou a sua extinção; 
II – a majoração de tributos e a sua redução; 
III – a definição do fato gerador da obrigação tributária  
principal e de seu sujeito passivo; 
IV – a fixação da alíquota do tributo e da sua base de calculo; 
V – a cominação de penalidades para as ações ou omissões  
contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nela  
definidas; 
VI – as hipóteses de suspensão, extinção e exclusão de créditos  
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. 
Dessa forma, por não possuir questão correta, deve a questão 
ser anulada, por medida de justiça.

Anexo(s): Data do envio

Questão 7 (4).pdf 29/09/2022 18:09

Código do recurso: 1002 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:09

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - FISCAL DE RENDA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Prezado(a) candidato(a), após a análise, esta Banca entendeu por INDEFERIR o presente recurso visto que, o gabarito encontra previsão expressa na legislação municipal citada, se
tratando da EXCEÇÃO, logo, aquele que justamente não se encontra como uma das hipóteses previstas, ressaltando-se ainda não haver nenhuma outra alternativa correta. Diante do
exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -14:01

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d0acc74f53213dd8d147eba2a10249dc.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

Na qu

Código do recurso: 1003 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:15

MATEMÁTICA - FISCAL DE RENDA Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

Um álbum de figurinhas da turma da Monica custava R$200. Após seis meses ao lançamento do mesmo, ele teve um desconto de 15%. Sendo assim, seu valor após esse tempo, passou a ser de:
A) R$ 180,00 
B) R$ 178,00 
C) R$ 162,00 
D) R$ 150,00 

15% de 200 é: 30 

200-30= 170 

Não há resposta correta nas opções. A questão deve ser anulada.

Código do recurso: 1004 | Solicitado em: 29/09/2022 -18:19

MATEMÁTICA - FISCAL DE RENDA Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

No gabarito publicado no dia 28/09, a questão 35 aparece como correta a alternativa D, mas fazendo os cálculos, nenhuma alternativa corresponde a correta, pois o desconto de 15% como foi
mencionado na questão, acarretaria num preço final de R$170,00, não R$150,00 como sugeriu a banca.

Código do recurso: 992 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:54

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Técnico de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta é 0,16, que seria a resposta (a). Pois a DIFERENÇA de altura é a altura de uma - a altura da outra. Que no caso é 1,78 - 1,62 que dá o resultado de 0,16.

Código do recurso: 1222 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:15

MATEMÁTICA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 33 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 1,78 – 1,62 = 0,16 m = 160 mm. Daí, alternativa correta “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Técnico de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta seria 170 e não tem nenhuma alternativa com o valor correto. A conta é uma regra de 3 ou pela conta de porcentagem. 15% equivale a 30 reais do valor total. Sendo assim, 200
reais (que é 100%) -( menos) 30 reais (que é 15%) obtendo o resultado de 170 reais!

Código do recurso: 1224 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:18

MATEMÁTICA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Farmacêutico

Recurso:

No enunciado da questão foi colocado a data 04 de setembro para a o projeto de lei que estabelece o piso salarial dos enfermeiros, no entanto a data correta é 04 de agosto.

Anexo(s): Data do envio

B01FC8A0-FBB4-460E-A68E-9C0831021A3C.png 29/09/2022 07:20

Código do recurso: 883 | Solicitado em: 29/09/2022 -07:20

CONHECIMENTOS GERAIS - FARMACÊUTICO Questão 37 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A falha material não ocasiona qualquer prejuízo aos candidatos.

Respondido em: 09/11/2022 -19:13

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c15ceaa71d4767cb37346ae69fa8e69c.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Farmacêutico

Recurso:

Na questão 28 de progressão geométrica, a única resposta que consegui encontrar foi -16805 que não tem nas alternativas

Código do recurso: 885 | Solicitado em: 29/09/2022 -07:48

MATEMÁTICA - FARMACÊUTICO Questão 28 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Fica mantido o gabarito oficial.

Respondido em: 09/11/2022 -19:24



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Farmacêutico

Recurso:

Na questão 35 de função quadrática não tem a resposta correta no gabarito

Código do recurso: 886 | Solicitado em: 29/09/2022 -07:50

MATEMÁTICA - FARMACÊUTICO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando o xv, temos:

Xv = - b/2a

Xv = - 8 / 2 * 4

Xv = - 8 / 8

Xv = -1.

Alternativa “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:57



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI)

Recurso:

A pergunta refere-se a um desconto de 15% sobre R$200,00, que seria o valor de R$170,00. 
No gabarito voces colocaram que a resposta e R$150,00. 
Não tem opcao de 170,00

Anexo(s): Data do envio

16645872563801892715196913496532.jpg 30/09/2022 22:19

Código do recurso: 1263 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:13

MATEMÁTICA - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ADI) Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/da7ebe1cb6e42c0875f41edf830f8254.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal Sanitário

Recurso:

A questão é sobre porcentagem simples, onde um álbum da turma da Mônica custava R$ 200,00(100%) e passou a ter um desconto de 15%(R$ 30,00). 
Ora, se o desconto do produto foi de R$ 30,00 reais, não tem como ele passar a custar R$ 150,00 - como mencionado na alternativa "d" do enunciado - esse produto, ao final do desconto, passa a
custar R$ 170,00, alternativa essa não disponível. 
Logo, essa questão deve ser anulada, conforme especificado no edital. 
Abaixo, segue um link explicando como se realizar cálculo de porcentagem e, ao aplicar a regra, não se encontra alternativa do gabarito oficial: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/porcentagem-utilizando-regra-
tres.htm#:~:text=Sempre%20que%20utilizarmos%20a%20regra,ser%20uma%20grandeza%20diretamente%20proporcional.&text=Portanto%2C%2095%25%20de%20R%24,a%20R%24%2099%2C75

Código do recurso: 1053 | Solicitado em: 29/09/2022 -23:3

MATEMÁTICA - FISCAL SANITÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O texto trata-se de uma exposição de uma fato.. no texto nao da a intender q é uma justificativa de opinião. Só expõe o fato .

Código do recurso: 1175 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:11

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -13:33



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Equipamento é um substantivo concreto. Vc pode tocar nele.. o equipamento nao é imaginario pra ser abstrato..

Código do recurso: 1176 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:14

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão por não ter argumento lógico para sua defesa.

Respondido em: 09/11/2022 -13:34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

“Açafrão, chicote “  
A resposta não seria essa.

Código do recurso: 1177 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:16

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -13:35



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Não consegui intender o pq da resposta ser a “c”

Código do recurso: 1178 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:18

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

IMPROCEDENTE.

Respondido em: 09/11/2022 -13:36



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Resposta do gabarito nao bate com a conta dada .

Código do recurso: 1179 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula de Euler: V – A + F = 2, tem-se: 20 – 30 + F = 2 F = 12.

 Daí, alternativa correta é a “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito nao esta dando a resposta correta conforme pedido

Código do recurso: 1180 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando a área do trapézio, tem-se:

 A = [(B+b) * h ] / 2 A = [(11+9) * 8] / 2 A = 160 / 2 = 80 m^2.

 Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:06



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A conta não bate com o gabarito

Código do recurso: 1181 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:06



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Nenhuma das respostas dada na prova bate com a resposta da conta que seria R$ 170,00

Código do recurso: 1182 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:24

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta certa é sítio do pica-pau amarelo e no gabarito esta “irmao do jorel”

Código do recurso: 1183 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:25

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:01



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O filme rio fala sobre o trafico de animais, nao tem nada a ver com a crise econômica

Código do recurso: 1184 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:26

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:03



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A primeira presidente do Brasil mulher foi Dilma Rousself

Código do recurso: 1186 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:29

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:03



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Cancro mole é uma ist, a resposta certa seria hemorroida nesta questão

Código do recurso: 1187 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:30

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:04



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão 35 deve ser anulada, pois a pergunta diz que um álbum de 200 reais sofreu um desconto de 15%. Logo, 15% de 200 reais são 30 reais, o que faz com que o novo valor do álbum seja de
170 reais. Entretanto, além deste resultado NÃO CONSTAR em nenhuma das alternativas, o gabarito ainda assinala que a alternativa D (R$150,00) é a certa, sendo que na verdade as contas não
batem. Portanto, por não constar o valor correto nas alternativas, a questão deve ser anulada.

Anexo(s): Data do envio

Questão 35.jpeg 30/09/2022 13:19

Código do recurso: 1113 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:18

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/6be4161233221146257f2b51bc3aa482.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

O gabarito da questão 16 está incorreto, pois o texto de apoio não trata-se da exposição de um fato, MAS SIM de um artigo de opinião. O autor traz um contexto e defende seu ponto de vista com
argumentos, justificando a sua opinião acerca da temática. Portanto a alternativa correta é a LETRA B - a justificativa de uma opinião. 

Obs: Na internet, 2 gabaritos indicam a letra B como correta também. Segue as fontes: 
https://brainly.com.br/tarefa/53071838 
https://brainly.com.br/tarefa/53071350

Anexo(s): Data do envio

Questão 16.jpeg 30/09/2022 13:33

Código do recurso: 1115 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:33

LÍNGUA PORTUGUESA - ESCRITURÁRIO Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -13:36

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/735aa7552f662f51f44ffd995246eed2.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

As 4 alternativa errada

Código do recurso: 934 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:09

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

As alternativas erradas

Código do recurso: 949 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:12

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Resposta errada não é a a é a b

Código do recurso: 984 | Solicitado em: 29/09/2022 -16:17

CONHECIMENTOS GERAIS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 40 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:05



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Visitador Sanitário

Recurso:

Ao observar o texto vimos que sim o autor expõe um fato, mas tendo em vista que logo em seguida ao decorrer de todo o texto claramente o autor expõe sua opinião sobre esse fato. 
O texto possui claramente a estrutura de um texto, argumentativo que a introdução,PARÁGRAFO 1º, na qual é apresentada a ideia principal ou tese; o desenvolvimento, PARÁGRAFO 2º, que
fundamenta ou desenvolve a ideia principal; e a conclusão PARÁGRAFO 3º.

Anexo(s): Data do envio

B7ACDC02-CE51-4246-A4F6-7622C704F4B8.jpeg 30/09/2022 21:46

Código do recurso: 1260 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:46

LÍNGUA PORTUGUESA - VISITADOR SANITÁRIO Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -13:37

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/1f01d4b8f8115ce019298a20814c494b.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

pergunta 14- bicicleta e classificada como: propulsão humana e não produção humana.

Código do recurso: 890 | Solicitado em: 29/09/2022 -08:45

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MOTORISTA / OPM Questão 14 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por anular a questão, senão vejamos:

A informação correta a ser inserida na opção “d” da questão de número 14 deveria ser “ veículo de propulsão humana” e não “veículo de produção humana”.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -09:54



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Bom dia, segundo na escala de Atterberg, a argila corresponde a partículas de diâmetro < 0,002 mm; o silte 0,002 - 0,02 mm; a areia fina de 0,02- 0,2 mm; e a areia grossa de 0,2-2,0 mm 

Portando, quando a questão fala que são inferiores a 0,005mm entre (0,002 a 0,005) e considerado silte, portando esta tendo uma mistura de argila e silte dentro deste valores. 
O ideal da resposta seria

Código do recurso: 1070 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:36

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. Segundo a ABNT NBR 6502, a dimensão da argila é menor do que 0,002 mm.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Bom dia, a seguinte questão fala sobre a ruptura ocorrer quando o material sofre uma deformação longitudinal de ate 5%. 
Houve um equivoco, o correto seria ate 5% de "ESCOAMENTO",  
O limite de escoamento é justamente o ponto onde começa a deformação irrecuperável (plástico), onde pode causar a ruptura para materiais frágil. 
Vou anexar o trecho de um TCC, e dentro dele tem uma referencia bibliográfica onde fala deste valores (referencia Ugural e Fenster (1979)). 

Anexo(s): Data do envio

prova.png 30/09/2022 10:01

Código do recurso: 1076 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. Materiais com mais de 5% de alongamento após a região elástica e antes da
ruptura são considerados dúcteis. Sendo este valor menor que 5% o material pode ser considerado frágil.

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf

https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:31

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/4df3f4059ed41814a1d1271916a72ce8.png
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf
https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Boa noite, a questão fala a respeito da reenergização, segundo a NR10 item 10.5.2 fala que o processo de reenergização se da pelo o DESTRAVAMENTO se houver e RELIGAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS SECCIONADOS, 
Não pode ser o gabarito A pelo motivo de estar falando na INTALAÇÃO DOS TRAVAMENTOS. 
Resposta certa seria B (pelo ligamento de chaves seccionadores, disjuntores ou outros elementos). 
Norma em anexo.

Anexo(s): Data do envio

prova1.png 30/09/2022 19:09

Código do recurso: 1219 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:09

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:32

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/dadc2e1453eac18cb16506e2aa657ca3.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor História - PEB II

Recurso:

Tanto CRAS, Cartório e Conselho Tutelar podem emitir os documentos mencionados na questão. A mesma deve ser anulada pois trás três alternativas com respostas corretas.

Código do recurso: 1231 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:59

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor História - PEB II

Recurso:

Tanto CRAS, Cartório e Conselho Tutelar podem emitir os documentos mencionados na questão. A mesma deve ser anulada pois trás três alternativas com respostas corretas.

Código do recurso: 1233 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:00

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:32



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor História - PEB II

Recurso:

A pressão da prova está com falhas, não era possível indentificar o início da questão 36 que começa da seguinte forma: "ei n°601 de". 

Pela falha na impressão e impossibilitade de ler o enunciado a questão deve ser cancelada. 

Anexo(s): Data do envio

16645790247776567494161895600026.jpg 30/09/2022 20:04

Código do recurso: 1235 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:04

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/4bf0489764df83ae264fb153b75e5fe6.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Ciências -PEB II

Recurso:

A questão traz como resposta a letra c - estimulação precoce, mas como na questão fala que o documento da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva destaca.
E nesse documento a palavra que eles traz e intervenção e não estimulação. 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Brasília - Janeiro de 2008. Disponível em: . Acesso em: 29/09/2022.

Anexo(s): Data do envio

Captura de tela 2022-09-29 192645.png 29/09/2022 19:27

Código do recurso: 1009 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:27

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O Documento diz “ Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo de
desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado é
organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou centro
especializado que realize esse serviço educacional”.

Respondido em: 09/11/2022 -17:36

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/fd19a863b22fd2f9923b50507b9410fe.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Nenhuma das alternativas apresentada, não teria a resposta correta, sendo a resposta correta o valor de "170"

Código do recurso: 1268 | Solicitado em: 30/09/2022 -23:10

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Está dando resposta certa, está confusa peço anulação, a resposta da banca não está correta

Código do recurso: 1071 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:48

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Não Está dando resposta certa, está confusa peço anulação, a resposta da banca não está correta

Código do recurso: 1072 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:51

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

INDEFERIDO.

Só há uma resposta INCORRETA, como pede o enunciado:

A Lei de Terras, aprovada no Brasil em 1850, teve como impacto a consolidação definitiva dos minifúndios no país, está errada, pois o impacto foi a consolidação latifundiária no país.

 

 

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Não Está dando resposta certa, está confusa peço anulação, a resposta da banca não está cor reta.

Código do recurso: 1073 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:56

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Só há uma resposta INCORRETA, como pede o enunciado:

A Lei de Terras, aprovada no Brasil em 1850, teve como impacto a consolidação definitiva dos minifúndios no país, está errada, pois o impacto foi a consolidação latifundiária no país.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Não

Código do recurso: 1074 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:57

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Não há argumentação proposta no recurso, apenas a palavra Não.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Não

Código do recurso: 1075 | Solicitado em: 30/09/2022 -09:58

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

Não há argumentação proposta no recurso, apenas a palavra Não.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Não está dando resposta, a resposta da banca está errada, porém não tem coerência peço anulação

Código do recurso: 1077 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:02

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Só há uma resposta INCORRETA, como pede o enunciado:

A Lei de Terras, aprovada no Brasil em 1850, teve como impacto a consolidação definitiva dos minifúndios no país, está errada, pois o impacto foi a consolidação latifundiária no país.

 

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Questão 9 tem 2 certa,a banca deu a resposta D, porém a resposta C também está correta, peço anulação

Código do recurso: 1080 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:17

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Peço recurso para questão 9 onde o gabarito afirma que a alternativa correta é a D, porém para solicitar uma segunda via da certidão de nascimento basta ir até o cartório onde a criança foi
registrada (o que consta na alternativa C).

Código do recurso: 994 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:39

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:28



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Peço gentilmente a anulação da questão 39 por se tratar de uma matéria de pouquíssima repercussão (anunciada somente pelo G1), ficando quase impossível saber o percentual exato da
reposta.

Código do recurso: 996 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:53

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 39 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O Monitor da Violência, uma parceria entre o G1, o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi amplamente difundido nos veículos de comunicação do
país.

Respondido em: 09/11/2022 -15:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

Contesto a alternativa apontada como correta(D),divulgada no gabarito oficial; sendo previsto na Lei nº9.534, de 10 de dezembro de 1997 e disponível no próprio site
(https://certidaodenascimento.com.br/como-solicitar-certidao-de-nascimento-atualizada/), que o responsável legal da criança que deseja realizar a solicitação do documento de forma presencial
precisa comparecer ao Cartório de Registro Civil em que foi registrado no nascimento. Durante a solicitação é necessário apresentar quais averbações devem constar no documento. Assim
isentando esta função ao conselho e logo alterando a alternativa para a C que defende a orientação defendida acima.

Código do recurso: 973 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:34

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

A questão aborda o documento da política Nacional de Educação Especial Inclusiva e defende a alternativa (C)estimulação precoce, porém o próprio documento ressalta que o termo estimulação
não se faz mais presente, alterando a nomenclatura para intervenção precoce, portanto não há alternativa correta nesta questão, pois não se utiliza o termo correto. Decreto nº6094/2007 que
defende a tese de intervenção, e não estimulação.

Código do recurso: 1065 | Solicitado em: 30/09/2022 -07:39

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O texto que consta na questão está no texto legal Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, não se tratando de uma discussão conceitual

O texto do documento traz: “Do nascimento aos três anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam otimizar o processo
de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional especializado
é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe comum, na própria escola ou
centro especializado que realize esse serviço educacional”.

Respondido em: 09/11/2022 -17:37



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

No gabarito esta que ambas são paroxítonas, quando na verdade ambas são proparoxítonas. 
Alternativa A é a correta

Código do recurso: 1079 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:15

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão porque ÓBVIO é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente.

Respondido em: 09/11/2022 -13:38



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A palavra vilãs é adjetivo, portanto não pode ser considerada advérbio. 
A alternativa c não esta correta

Código do recurso: 1081 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:17

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, a resposta correta é (C), porque além de ser adjetivo, tem seu significado= maléfica.

Respondido em: 09/11/2022 -13:39



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

As palavras que estão corretas são: Paçoca xerife, pajé, exceção. 
No gabarito está que a resposta correta é a B, sendo que não contém todas as palavras escritas corretamente, sendo assim a correta a alternativa A.

Código do recurso: 1082 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:19

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a crase dá-se pelo mesmo motivo, pois é exigida pelo verbo.

Respondido em: 09/11/2022 -13:39



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A palavra psíquico contém três silabas, assim como óbvio e adultos, porém a alternativa que esta correta no gabarito é a C (tablet). Tablet é dissílaba.

Código do recurso: 1083 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:21

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A alternativa correta é a D

 

Respondido em: 09/11/2022 -13:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A palavra vilã é um adjetivo e não advérbio.  
Não há como ser correta a alternativa B.

Código do recurso: 1084 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:25

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque VILÃS é um adjetivo e significa MALÉFICA.

Respondido em: 09/11/2022 -13:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Equação do segundo grau, deve obrigatoriamente conter 3 elementos: A, B e C, a única alternativa que contém os 3 elementos para se formar uma equação do segundo grau é a A e não a B.

Código do recurso: 1085 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:27

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

 O gabarito correto é a alternativa “A”, pois: A= 1, b = - 0,9 e c= 8.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:07



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Um poliedro com 20 vértices e 30 arestas é considerado um dodecaedro, sendo assim tem 12 faces e não 7. 
Resposta correta C e não A.

Código do recurso: 1087 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:30

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula de Euler: V – A + F = 2, tem-se: 20 – 30 + F = 2 F = 12.

 Daí, alternativa correta é a “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:08



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O calculo básico da questão da 1,8kg, não tem como ser 2100g se 1,8kg = 1800g. 
Resposta correta alternativa B.

Código do recurso: 1088 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:34

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando 6,7 Kg – 4,9 Kg = 1,8 Kg. Daí, esse peso em g, é 1 800 g.

Alternativa correta é “B”.

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:09



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Não há resposta correta nas alternativas. 
A resposta correta seria 170,00, mas nas alternativas não contém esse valor.

Código do recurso: 1089 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:35

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta não condiz com a pergunta. 
Tendo em vista que a resposta correta seria Ilha de Vera Cruz ou Pindorama. 
No gabarito oficial está Santa Cruz.

Código do recurso: 1090 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:36

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

 

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome dado ao país antes da
chegada dos portugueses é a letra C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:06



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

A resposta correta para a pergunta seria Sítio do Pica Pau Amarelo e não Irmão do Jorel. 
Questão básica de conhecimentos gerais errada.

Código do recurso: 1091 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:38

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a obra de Monteiro Lobato é a
alternativa D.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:07



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

O primeiro filme Rio de 2011 relata o tráfico de animais e não a crise econômica. Resposta correta A

Código do recurso: 1092 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:39

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: Como a pergunta refere-se ao filme lançado em 2011, RIO, tal filme faz referência
apenas ao tráfico de animais, tornando a resposta certa a alternativa A.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:07



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

Com o mínimo de conhecimento e patriotismo todos sabem que houve apenas uma mulher na presidência do brasil, esta Dilma Rousseff. Não tem como ser a alternativa D. 
Alternativa correta B

Código do recurso: 1094 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:40

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente a primeira mulher eleita presidente do
país é a alternativa B.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:08



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Recurso:

IST: Infecção Sexualmente Transmissível. 
Das alternativas apresentadas a única que não se classifica como IST é Hemorroida, mas no gabarito oficial está Cancro Mole.
Resposta correta C.

Código do recurso: 1096 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:42

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:09



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Matemática -PEB II

Recurso:

A Questão foi a seguinte: 
"A mãe de uma criança de 5 anos perdeu a certidão do nascimento do filho e foi informada acertadamente por um funcionário da escola que ele frequenta que ela deve procurar:" 
De acordo com o Gabarito Oficial: 
- "O Conselho Tutelar, que tem como atribuição requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário." 
Porém, de acordo com a Legislação, compete ao Conselho Tutelar, OUVIR QUEIXAS E RECLAMAÇÕES SOBRE SITUAÇÕES QUE AMEACEM OU VIOLEM OS DIREITOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES! Portanto, esta questão está com resposta que merece melhor averiguação! 

Código do recurso: 1167 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:15

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Matemática -PEB II

Recurso:

Meu recurso é referente ao LOCAL DE PROVA. 
Realizei minha prova em uma sala com total desconforto, me prejudicando na realização da prova. Pois, não havia nenhuma corrente de ar, não havia ar condicionado e nem ventiladores. Nos
candidatos fomos muito prejudicados, pois o calor esta intenso. 
Alem disso, teve problemas com 2 candidatos, onde houve a falta de prova para estes dois. Depois de averiguada a inexistencia de provas para eles, a fiscal foi até outra sala e voltou com duas
provas. Isso e irregular em concurso, pois a quantidade de candidatos por sala, deve ser igual à quantidade de provas dentro do pacote.  
Saimos prejudicados 2 vezes!

Código do recurso: 1168 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:21

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

O recurso é sobre LOCAL DA PROVA e não conteúdo

Respondido em: 09/11/2022 -17:37



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

A resposta não confere com o gabarito, não existe alternativa correta

Anexo(s): Data do envio

16644830033268231816403886088571.jpg 29/09/2022 17:24

Código do recurso: 993 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:21

MATEMÁTICA - INSPETOR DE ALUNO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/b649d9cc8c284d19224393260efd806e.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

A resposta não confere com o gabarito, não existe alternativa correta

Código do recurso: 997 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:56

MATEMÁTICA - INSPETOR DE ALUNO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

Estou entrando com recurso sobre o gabarito não estar lacrado junto com as provas, estavam já em cima da mesa da fiscal soltos, e quem garante que estavam todos em branco?

Código do recurso: 1100 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:55

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - INSPETOR DE ALUNO Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do recurso, a banca entendeu que tal questão deveria ter sido levantada antes de começar a prova. Indeferido eis que precluso e sem provas.

Respondido em: 09/11/2022 -09:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

Trata-se de uma questão de porcentagem simples, onde um álbum da turma da Mônica custava R$ 200,00(100%) e passou a ter um desconto de 15%(R$ 30,00). 
Se o desconto do produto foi de R$ 30,00 reais, não tem como ele passar a custar R$ 150,00 - como mencionado na alternativa "d" do enunciado - esse produto, ao final do desconto, passa a custar
R$ 170,00, alternativa não disponível. 
Portanto, mencionada questão deve ser anulada, conforme especificado no edital. 
Abaixo, segue um link explicando como se realizar cálculo de porcentagem e, ao aplicar a regra, não se encontra alternativa do gabarito oficial: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/porcentagem-utilizando-regra-
tres.htm#:~:text=Sempre%20que%20utilizarmos%20a%20regra,ser%20uma%20grandeza%20diretamente%20proporcional.&text=Portanto%2C%2095%25%20de%20R%24,a%20R%24%2099%2C75

Código do recurso: 1221 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:12

MATEMÁTICA - INSPETOR DE ALUNO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

A questão mencionada encontra-se incorreta, tendo em vista que o enunciado nos pede para analisar as alternativas, excetuando apenas uma. 
Ocorre que, segundo consta na Lei 8.069/1990 (ECA), em seu artigo 54, inciso IV: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de
ZERO A CINCO ANOS de idade.  
O gabarito oficial traz como única alternativa correta a alternativa "b". Na presente questão a palavra "exceto" se refere a algo que não está previsto em lei. Logo, a única alternativa correta,
prevista em lei, é a alternativa "c". 
Todas as outras alternativas disponíveis estão incorretas: a, b e d; e não apenas a alternativa "b", como mencionado no gabarito oficial. Portanto, pelo gabarito oficial considerar apenas a
alternativa "b" como a única alternativa incorreta, e não as demais (a e d), haja vista que elas também estão incorretas aos olhos da lei, mostra que essa questão deve ser anulada, conforme
indicado no edital. 
Para confirmação, segue o link da lei:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
Ainda, segue o link do dicionário online Michaelis para mostrar o significado da palavra “EXCETO”.: 
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/exceto/

Código do recurso: 1239 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:28

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - INSPETOR DE ALUNO Questão 10 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do recurso, a banca entendeu por manter o gabarito vez que a única alternativa correta é a do gabarito.

 

Respondido em: 09/11/2022 -09:32



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

O enunciado da mencionada questão pede para verificarmos qual é o objetivo do texto: “Eletrônicos: cuidado com o uso em excesso”. 
O gabarito oficial nos traz como alternativa correta a letra “a”. Todavia, o texto pode ser considerado tanto uma exposição de um fato como a justificativa de uma opinião, tendo em vista que a
exposição de um fato tem por objetivo mostrar um assunto, apresentando também a sua opinião assim como a justificativa de uma opinião apresenta o seu ponto de vista sobre determinado
assunto.  
Logo, percebe-se que a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo a letra “a” e “b”, pois é nítido que o texto também apresenta a opinião juntamente com uma justificativa, considerado,
portanto, um artigo de opinião.  
Abaixo, segue dois links explicando sobre determinado assunto. 
https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/ 
https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/texto-expositivo.htm

Código do recurso: 1240 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:34

LÍNGUA PORTUGUESA - INSPETOR DE ALUNO Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois o texto denota a exposição de um fato.

Respondido em: 09/11/2022 -13:41



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Língua Portuguesa - PEB II

Recurso:

Gostaria que vocês revisassem a questão 23 do Caderno de Questões do cargo de Professor Língua Portuguesa PEB II que diz o seguinte: 
23. De acordo com os elementos constitutivos do vocábulo “onipresente”, retirado do 1º parágrafo do texto, pode-se afirmar que o seu processo de formação foi uma: 
a) Justaposição 
b) Prefixação 
c) Aglutinação 
d) Parassíntese 
A resposta no gabarito está a alternativa A, porém há um equívoco. Pois segundo Paschoalin e Spadoto “na formação de palavras, a língua portuguesa obedece, basicamente, a dois processos:
derivação e composição. 
Composição seria o processo pelo qual palavras novas são formadas pela junção de duas ou mais palavras, ou seja, de dois ou mais radicais. “ 
O que entre no grupo de composição: justaposição e aglutinação.  
Exemplificando conforme Oliveira: 
“Composição por justaposição – as palavras não sofrem alteração na grafia e na pronúncia. Exs.: pontapé (ponta+pé), girassol (gira+sol), porta-bandeira (porta+bandeira)  
Composição por aglutinação – pelo menos uma das palavras sofre alteração. Exs.: lobisomem (lobo+homem), planalto (plano+alto), pernilongo (perna+longo).” 
O que entre no grupo de derivação: derivação prefixal ou por prefixação, derivação sufixal ou por sufixação, derivação sufixal e prefixal, derivação parassintética, derivação regressiva e derivação
imprópria.  
Exemplificando conforme Oliveira: 
“Derivação prefixal – a palavra é formada pelo acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva. Exs.: desligar, contrapor, anormal. 
Derivação parassintética – a palavra é formada pelo acréscimo simultâneo de um prefixo e de um sufixo ao radical da palavra primitiva. Exs.: amadurecer, desalmado, entardecer.” 
A palavra onipresente é formada por derivação por prefixação. Pois há um radical latino oni (tudo, todo) ligado à palavra primitiva presente e não por justaposição como o gabarito aponta como
correta. Então a resposta deveria ser a B.  
Referências:  
PASCHOALIN, Maria Aparecida; SPADOTO, Neuza Terezinha. Minigramática. Editora FDT. São Paulo. 2014. 
OLIVEIRA, Edmon Neto de. Morfologia – Processo de formação de palavras – Radicais, prefixos e sufixos. Editora Português Instrumental. 2016. 

Código do recurso: 913 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:09

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

A questão número 22 apresenta incoerência por não ter a resposta correta nas alternativas. No gabarito, a resposta é alternativa d) R$150,00, porém, ao resolver o exercício, se obteve o resultado
R$170,00.

Código do recurso: 1078 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:07

MATEMÁTICA - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:44



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Telefonista

Recurso:

A questão número 36 apresenta incoerência por não ter a resposta correta nas alternativas. No gabarito, a resposta é alternativa: C) "10 países da América do Sul". Porém, o enunciado já citou o
Brasil anteriormente, sendo solicitado então apenas os outros países restantes onde se encontra a Floresta Amazônica. Portanto, a resposta correta seria 08 países da América do Sul, sendo eles:
Equador, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia e Peru.

Código do recurso: 1103 | Solicitado em: 30/09/2022 -11:04

CONHECIMENTOS GERAIS - RECEPCIONISTA / TELEFONISTA Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

AA questão possui duas respostas corretas a alternativa (C) ter concluído o ensino Médio e a alternativa (D) ter curso técnico na área da saúde conforme o gabarito oficial e de acordo com a lei
11.350/2006 atr.6° é necessário ter concluído o ensino fundamental, sendo desnecessário a conclusão do ensino médio. Contudo a questão n° 13 possui duas respostas a se considerar corretas
ao invés de uma conforme o edital de abertura.

Anexo(s): Data do envio

Screenshot_20220929-121426_Chrome.jpg 29/09/2022 12:24

Código do recurso: 940 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:24

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 13 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada; e

II - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação inicial, com carga horária mínima de quarenta horas; (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - haver concluído o ensino fundamental.

III - ter concluído o ensino médio. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

1º Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde.

Respondido em: 09/11/2022 -18:07

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/241b45146f26aab7228c70a0d82f451e.jpg
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13595.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13595.htm#art7


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

Na questão n°25 o enunciado pergunta: A que palavra do texto, a palavra pedra tem o mesmo sentido?  
No gabarito a alternativa correta é (B) obstáculo.,entretanto, a palavra encontrada no texto é obstáculos no plural e não conforme está na alternativa (B) obstáculo.no singular. Portanto é de se
considerar a alternativa (C) casulo, pois , também possui o mesmo sentido da palavra pedra e está transcrita conforme está no texto.

Código do recurso: 943 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:41

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 25 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão porque não tem embasamento lógico.

Respondido em: 09/11/2022 -13:42



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

A questão n°18 possui duas respostas a se considerar corretas. 
A alternativa (B) uma narrativa, pois o texto em si é uma narrativa. 
E a alternativa (C) uma crônica, pois é um texto narrativo com características de uma crônica.

Código do recurso: 944 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:48

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque o texto tem todas as características de uma crônica.

Respondido em: 09/11/2022 -13:43



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

A resposta correta é a alternativa A, pois deixa claro que atende à regra das locuções adverbiais, de acordo com a regra de acentuação: Antes de palavras femininas em construção de frase com
substantivo e adjetivos com preposição a e com verbos cujo a regência é feita pela preposição a, indicando a quem ou a algo que se refere.

Código do recurso: 1086 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:29

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C, uma vez que o termo “às
vendas on-line” não se trata de locução adverbial. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Pergunta foi mal formulada, a alternativa C também é válida, pois o cartório de registro civil são responsáveis pela prática de atos de registro de nascimento e segunda via dos documentos.

Código do recurso: 1095 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:40

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Pergunta foi mal formulada, a alternativa C também é válida, pois o cartório de registro civil são responsáveis pela prática de atos de registro de nascimento e segunda via dos documentos.

Código do recurso: 1097 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:42

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:30



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Questão incompleta, tendo em vista que erros ortográficos impedem o pleno entendimento.

Código do recurso: 1099 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:54

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

Derivação prefixal é um tipo de derivação caracterizado pelo acréscimo de um prefixo a uma palavra primitiva. Isso pode ser verificado ao analisarmos a palavra "onipresente", sendo assim a
resposta correta é a B.

Código do recurso: 1102 | Solicitado em: 30/09/2022 -11:03

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente

Respondido em: 09/11/2022 -15:27



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Infantil

Recurso:

resposta correta C - Verbo ir - Verbo irregular da 3ª conjugação 

Suas formas do Pretérito perfeito do Indicativo e dos tempos dele derivados identificam-se com as correspondentes do verbo ser: fui, fora, fosse e for.... - Veja mais em
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/verbo-ir-verbo-irregular-da-3-conjugacao.htm?cmpid=copiaecola

Código do recurso: 1106 | Solicitado em: 30/09/2022 -12:27

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 18 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “ir”, que está conjugado em “Os consumidores
vão oferecer vários preços por um produto, (...)” (3º parágrafo), classifica-se, como se constata nos manuais de gramática normativa da língua Portuguesa, como um verbo anômalo como o verbo
“ser”, já que ambos apresentam mais de um radical em sua formação, como se constata na definição de verbo anômalo. Assim, o verbo “ir” se origina, principalmente dos radicais “ire” e “vadere”,
por isso há alterações tão drásticas em seu radical, configurando um verbo anômalo. Portanto, a alternativa correta é a letra D.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:28



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Matemática -PEB II

Recurso:

A alternativa, de acordo com o gabarito, é a "D" : O Conselho Tutelar, que tem como atribuição requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário, mas a
questão está mal formulada, pois está incompleta de acordo com a lei, pois pela lei o Conselho tutelar pode requisitar certidões ao Cartório, mas na alternativa não fala pra quem está sendo
requisitado, fazendo o candidato ir na letra "c": O Cartório de Registro Civil onde a criança foi registrada.

Anexo(s): Data do envio

questão 9.PNG 30/09/2022 18:37

Código do recurso: 1212 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:37

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d825c60ca69561c81d6548e7c2043524.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Matemática -PEB II

Recurso:

De acordo com os elementos constitutivos do vocábulo "onipresente", retirado do 1° parágrafo do texto, pode-se afirmar que o seu processo de formação foi uma: 
A) Justaposição; 
B) Prefixação; 
C) Aglutinação; 
D) Parassíntese. 
De acordo com o gabarito, a resposta correta é a "A", porém na justaposição, os termos são colocados lado a lado e não sofrem alteração e mantém sua grafia original, como: "guarda-roupa",
"minissaia", "segunda-feira". Já na prefixação, alternativa B, a palavra é acompanhada de um prefixo que da outro sentido a uma palavra já existente, como desnecessário (des + necessário),
infeliz (in + feliz). Portanto, em minha opinião, a palavra onipresente se enquadra na prefixação (onipresente = oni + presente), pois oni é um prefisso que significa tudo. Em suma, creio que a
alternativa correta seria a alternativa b) prefixação.

Anexo(s): Data do envio

oni.PNG 30/09/2022 19:30

justaposição.PNG 30/09/2022 19:38

prefixação.PNG 30/09/2022 19:38

Código do recurso: 1227 | Solicitado em: 30/09/2022 -19:30

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “onipresente” é formado por dois radicais
latinos: “oni (omni)” e “presente (praesentis)”. Assim, como “oni” é um radical latino, e não um prefixo (como se pode constatar nos manuais de gramática e nos dicionários da língua Portuguesa), a
palavra “onipresente” é formada por composição por justaposição. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/onipresente/

Respondido em: 09/11/2022 -15:29

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/3a891365236000562f2dd0fec1f88d8f.png
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/564777f61f1965a4afe119ca006380c9.png
https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/59d013c8eced4b8092542ac5b752b5b7.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Matemática -PEB II

Recurso:

Estou entrando em contato para relatar um fato ocorrido no dia da prova. O início da prova estava provisto para às 14h00, porém, após a distribuição das provas, duas pessoas de língua
portuguesa ficaram sem o caderno de questões, e estes foram requisitados de outra turma, sendo que a prova atrasou 15 minutos para iniciar, pois os candidatos tiveram que aguardar as provas
faltantes chegarem. Então, passado o tempo, chegou um pacote contendo apenas duas provas e de língua portuguesa. Sendo que todos os gabaritos de quem estava na sala estava no primeiro
pacote. Ou seja, o gabarito dos dois candidatos estava no mesmo pacote que o dos demais, mas os cadernos de questões estavam separados do restante. A sala era a 9, da escola Constâncio
João da Costa, em Santo Antônio do Aracanguá. E além disso, era a única sala sem ventilação, ou seja, sem ar condicionado e sem ventilador, prejudicando os candidados, pois teve candidados
que estavam passando mal e pedindo para trocar de sala, mas não autorizaram.

Código do recurso: 1236 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:06

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE

Resposta:

Não trata-se de conteúdo da prova, mas organização

Respondido em: 09/11/2022 -17:38



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

Ilustríssima banca a questão numero 9 de conhecimentos gerais porém nas reposta tinha 2 alternativas corretas, a letra C ( o Cartório de registro Civil onde a criança foi registrada), sabemos que o
órgão citado nesta alternativa é o órgão que lavra tal documento, portanto a mãe pode ir diretamente no cartório sem a necessidade de intermédio de outros órgãos, a não ser em casos
específicos como mudança de estado, cidade, ou país que cause uma certa distancia do mesmo e que a mãe não tenha a condições de sozinha procurar o cartório e precise de ajuda mas
lembrando que esse fato não foi citado na questão, e a alternativa D (o Conselho tutelar, que tem como atribuição requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando
necessário) com embasamento no artigo 131 da lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990(ECA-Estatuto da Criança e Adolescente),"o conselho tutelar é um órgão autônomo, não-jurisdicional,
encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente", e o fato da criança estar sem um documento indispensável e que si trata também de um documento que é direito
dessa criança e a mãe perdeu, o conselho tem entre suas atribuições requisitar o documento, sendo assim a alternativa 9 contém duas respostas correta portanto a mesma deve ser anulada.

Código do recurso: 1098 | Solicitado em: 30/09/2022 -10:52

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Técnico de Enfermagem

Recurso:

Um album de figurinhas da turma da monica custava 200,00 .Apos seis meses do lançamento do mesmo ele teve desvonto de 15%.sendo assim ,seu vvalor apos esse tempo , passou a ser de ?
Resposta do gabarito 150 resposta D ,entretanto 22D ,entetanto 200-15%=170 e essa resposta nao esta em nenhuma das alternativas

Código do recurso: 1261 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:05

MATEMÁTICA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

não tem a resposta certa, que seria 170,00.

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-30 at 11.26.31.jpeg 30/09/2022 13:12

Código do recurso: 1112 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:12

MATEMÁTICA - INSPETOR DE ALUNO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/8c3afb4b1c8f305e931b975d74d8b654.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

Nessa questão, todos os itens não podem ser vendidos a crianças e adolescentes, conforme artigo 81 da lei n.8.069 de 13 de julho de 1990, parágrafos I, II,IV e VI. 
Na resposta D do gabarito está certa, mas ela diz: fogos de estampidos e de artificio de qualquer NATUREZA, que não condiz com o parágrafo IV.

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-30 at 11.25.48 (2).jpeg 30/09/2022 13:22

Código do recurso: 1114 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:22

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - INSPETOR DE ALUNO Questão 11 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do recurso, a banca entendeu por manter o gabarito vez que a única alternativa correta é a do gabarito.

Respondido em: 09/11/2022 -09:34

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/6cf67bb9bae363146e1624c80db7a817.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Inspetor de Aluno

Recurso:

Essa questão esta confusa e não se encaixa: 
-É dever do estado assegurar a criança e ao adolescente, EXCETO. 
ESSE EXCETO, teria que ter somente uma resposta errada, e tem 3 que nao está no artigo 54 do ECA. 
A resposta do gabarito é a B,zero a seis anos de idade. 
mas as respostas A, de zero a quatro anos e a D, zero a sete anos de idade, seriam EXCETO.. 

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-30 at 11.25.48 (1).jpeg 30/09/2022 13:38

Código do recurso: 1116 | Solicitado em: 30/09/2022 -13:38

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - INSPETOR DE ALUNO Questão 10 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do recurso, a banca entendeu por manter o gabarito vez que a única alternativa correta é a do gabarito e que o presente recurso está sem qualquer fundamentação,
nem número da questão se refere, não tendo sido claro em sua argumentação, muito menos sinalizando qual a questão está contestando.

Respondido em: 09/11/2022 -09:35

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5197a7d5526e2227d0218d94a5d535e6.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão acima citada solicita que marque a alternativa que apresente um MATERIAL DUTIL SEM PATAMAR DE ESCOAMENTO. 
O gabarito oficial apresenta como correta o item A - Aço especial com alto teor de carbono. 
Entretanto como visto na imagem em anexo, materiais sem patamar de escoamento definido, são materiais que não se consegue obter a mensuração de seu escoamento, ou seja a partir do
momento que muda o de comportamento elástico para plástico, o mesmo ultrapassa o limite da elasticidade. 
Sendo assim apenas no aço reestruturado de origem natural não é possível mensurar um patamar de escoamento. 
Portanto alternativa correta Letra C.

Anexo(s): Data do envio

questão 4.jpg 29/09/2022 14:39

Código do recurso: 953 | Solicitado em: 29/09/2022 -14:39

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. O aço especial, sendo um material dúctil sem patamar de escoamento definido,
deve conter baixo teor de carbono e não alto teor como a alternativa A sinaliza, logo, a questão deve ser ANULADA.

Respondido em: 09/11/2022 -17:32

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/c2bd2f019e206d91c1923e2c5808c31e.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão acima citada, solicita identificar a alternativa que represente as dimensões da argila, segundo granulometria brasileira. 
Como visto na imagem em anexo, segundo a ABNT é considerado argila partículas menores que 0,002 mm; e silte partículas compreendidas ente 0,06 e 0,002mm. 
De acordo com o gabarito oficial a alternativa correta, letra A, considera como argila partículas inferiores a 0,005mm. Estando em desacordo, visto que partículas com 0,005mm estão
compreendidas com silte. 
Entretendo ao se comparar com o diagrama da AAstho (EUA) a alternativa estaria correta. 
Portanto solicito anulação da questão.

Anexo(s): Data do envio

questão 5.jpg 29/09/2022 15:01

Código do recurso: 955 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. Segundo a ABNT NBR 6502, a dimensão da argila é menor do que 0,002 mm.

Respondido em: 09/11/2022 -17:33

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/589aefec9bf5e3b8f0035d8fdec79d77.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

A questão acima solicita que para que assinale a alternativa que caracteriza o procedimento de reenergização. 
Vejamos, o processo de reenergização se caracteriza, simplesmente como uma religação, ou seja fornecer energia para aquela rede ou dispositivo. 
De acordo com a NR-10 item 10.5.2 linha e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 
Portanto ao se comparar com as questões, remete-se a Alternativa B, É REALIZADO POR MEIO DE CHAVE SECCIONADORAS , DISJUNTORES E OUTROS ELEMENTOS. 
Portanto alternativa correta letra B

Código do recurso: 964 | Solicitado em: 29/09/2022 -15:19

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

http://www.ccsc.usp.br/nr10/arquivos/apostila_nr10_comentada.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:34



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 09  
De acordo com a NR-10 no tópico 10.5.2. temos como se deve proceder no processo de reenergização, a norma nós mostra que deve-se manter a instalação desenergizada até receber a
autorização para a reenergização, logo, seguir o seguinte procedimento: 
1) Retirar as ferramentas, utensílios e equipamentos; 
2) Retirar a zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização; 
3) Remover o aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais; 
4) Remover a sinalização de impedimento de reenergização; e 
5) Destravar, se houver, e religar os dispositivos de seccionamento. 
Com isso solicito anulação da questão 09 de conhecimentos específicos de engenharia civil pois dentro das questões apresentadas nenhuma delas trata o procedimento como é descrito que deve
se proceder segundo a NR – 10. 

Código do recurso: 926 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:55

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois de acordo com a USP, em seu manual de comentários da NR 10, discorre que as instalações elétricas só serão consideradas desenergizadas e seguras
para trabalhos após os procedimentos de "Travamento e Sinalização". De acordo com o Manual, Impedimento de reenergização; onde por meio de bloqueios mecânicos, cadeados, ou outros
equipamentos é garantido a impossibilidade de reenergização dos circuitos, o que fica facultado apenas ao responsável pelo bloqueio.

Diante o exposto, indefere-se o recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:35



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 05 
Segundo a NBR 6502 Rochas e Solos, no item 2.2.25 Argila, a argila é descrita como: Solo de granulação fina constituído por partículas com dimensões menores que 0,002mm, apresentando
coesão e plasticidade. 
No qual a questão 05 não nós diz a qual norma devemos considerar para resolução da questão, por existir várias divergências como relação da granulometria da argila. Portanto solicito anulação
da questão por falta de especificações no enunciado, bem como a resposta no qual a norma NBR 6502 nos traz não tem em nenhuma das alternativas.  

Código do recurso: 927 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:57

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. Segundo a ABNT NBR 6502, a dimensão da argila é menor do que 0,002 mm.

Respondido em: 09/11/2022 -17:35



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 07 
Um material é considerado frágil quando se rompe sem aviso prévio. Existem vários tipos de materiais no qual podem se romper sem aviso prévio até aqueles que possa se romper abruptamente
ainda no regime elástico como os casos de materiais compósitos como a fibra de carbono. Outros exemplos de materiais frágeis são o ferro fundido, o vidro, a porcelana e o concreto. Dentro disso
quero solicitar a anulação da questão pois não foi especificado qual material está se referindo, no qual abri várias possibilidades em variadas deformações onde chegamos a variadas rupturas
dependendo do material em questão. Portanto solicito a anulação da questão por não especificar o tipo de material deixando a informação mais importante de fora do enunciado. 
Referencias: Apostila UFPR - Critérios de Rupturas

Código do recurso: 928 | Solicitado em: 29/09/2022 -11:58

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. Materiais com mais de 5% de alongamento após a região elástica e antes da
ruptura são considerados dúcteis. Sendo este valor menor que 5% o material pode ser considerado frágil.

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf

https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:36

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT096-AULA-05.pdf
https://www.ufjf.br/mac002/files/2015/03/capitulo-2c-Ensaios-Mecanicos2.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 11 
Uma primeira maneira de pensar é que faltou informações no enunciado para chegar a resposta final, porque a declividade depende do comprimento da tubulação bem como a vazão em L/min,
quanto maior a vazão maior o declive, o declive do DN de 100mm pode variar de 0,5% a 2% conforme a própria norma de esgoto trata. Por essas divergências solicito anulação da questão. 

Tabela NBR 8160 (Anexada)  

Outra forma de se pensar é que existem algumas divergências quanto a tubulação de 100mm, A maior parte dos fornecedores aconselham 2% de Declive, portanto solicito anulação da questão. 
Referenciais: https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/dicas/2013/05/21/interna_dicas,47250/como-calcular-corretamente-a-inclinacao-de-um-cano-de-esgoto.shtml 

Anexo(s): Data do envio

img-6-declividade.png 29/09/2022 12:00

Código do recurso: 929 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:00

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 11 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Indeferido. Trata-se de texto literal da NBR 8610, vide item 4.2.3.2.

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17500/material/NBR%208160%20Sistemas%20prediais%20de%20esgoto%20sanit%C3%A1rio-
%20projeto%20e%20execu%C3%A7%C3%A3o.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -17:37

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/23464134f620b7218d28e5a763902fed.png
http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17500/material/NBR%208160%20Sistemas%20prediais%20de%20esgoto%20sanit%C3%A1rio-%20projeto%20e%20execu%C3%A7%C3%A3o.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 15 
Segundo a norma NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, para se definir no cálculo da força normal resistente ao escoamento de uma seção
bruta deve -se primeiro definir em qual estado quer calcular, se é em ELU (Estado limite Ultimo) ou ELS (Estado limite de serviço), no qual os coeficientes de ponderações pedidos podem se
alterar, conforme da pra se ver a partir do item 4.8.; na tabela 4.8.2.3 e outros. Portanto solicito anulação da questão pois não foi especificado o regime a ser calculado nem o estado limite muito
menos as características necessárias para calculo da determinada seção bruta, portanto solicito anulação da questão.  

Anexo(s): Data do envio

img-6-declividade.png 29/09/2022 12:01

Código do recurso: 930 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo não assiste em razão, estando o recurso INDEFERIDO. A questão se refere a Tabela 3 do item 4.8.2.3 da NBR 8800.

Respondido em: 09/11/2022 -17:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/9c3a157a076d9ab724365bfeb2f6f27c.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 16 
“O edital é publicado meses antes da realização das provas, justamente para que você se prepare para as avaliações. 
Então, é neste documento que é possível conhecer o conteúdo programático e demais informações.  
Portanto, se a prova objetiva cobrar um conteúdo que não está previsto no edital, você pode pedir a anulação da questão” 
A questão 16 eu solicito anulação pois FIGURA DE LINGUAGEM não foi inserida no edital do concurso, esse conteúdo não foi previsto na ementa do concurso publico por isso solicito anulação da
mesma. 

Anexo(s): Data do envio

EMENTA PORTUGUES - SEM FIGURA DE LINGUAGEM.png 29/09/2022 12:05

Código do recurso: 931 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:05

LÍNGUA PORTUGUESA - ENGENHEIRO CIVIL Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

As figuras de linguagem e estilística, enquadram-se no tema “informações literais e interferências”. Logo, atendem ao edital.

Respondido em: 09/11/2022 -14:56

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/ad5b293b108d4d4c44e7432e677a7113.png


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Engenheiro Civil

Recurso:

Questão 04  
Na questão 4 a palavra chave para respondera questão foi escrita de forma errada no qual gerou confusão na escolha das alternativas dutil que na verdade nas literaturas é escrito como Dúctil ,
nós leva a uma linha de raciocínio inversa causando confusão na hora da solução. Por isso conforme lei , se enunciado estiver alguma palavra errada , que cause alguma confusão na solução a
mesma deve ser anulada, portanto solicito anulação da questão 04 por erro de escrita. 

Código do recurso: 932 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:07

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ENGENHEIRO CIVIL Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Analisando o referente recurso, a banca decide que o mesmo assiste em razão, estando o recurso DEFERIDO. O aço especial, sendo um material dúctil sem patamar de escoamento definido,
deve conter baixo teor de carbono e não alto teor como a alternativa A sinaliza, logo, a questão deve ser ANULADA.

Respondido em: 09/11/2022 -17:38



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Conforme a 5ª edição do livro Anatomia do Dente de Miguel Carlos Madeira, na página 6, a anotação dentária do dente 85 representa o segundo molar decíduo inferior direito, logo, na questão 7 a
alternativa correta é a letra C.

Código do recurso: 1038 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:32

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Deferido com troca de alternativa para C, pois 85 é a notação dentária para o segundo molar decíduo inferior direito.

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

Respondido em: 09/11/2022 -14:57



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Cirurgiã Dentista

Recurso:

Segundo informações na imprensa brasileira, o nome correto do brasileiro que atacou a vice presidente da Argentina chama-se Fernando André Sabag Montiel. 

Sendo que a resposta oferida no gabarito foi: FERNADO ANDRÉS SABAG MONTIEL. 

ANDRÉ # ANDRÉS 

Portanto, não há alternativa correta.  

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/o-que-se-sabe-sobre-o-atirador-e-a-tentativa-de-assassinato-de-cristina-kirchner/

Código do recurso: 1042 | Solicitado em: 29/09/2022 -22:39

CONHECIMENTOS GERAIS - CIRURGIÃ DENTISTA Questão 39 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, a banca decidiu por manter a questão, uma vez que, de acordo com as notícias amplamente divulgadas, no Brasil e no Mundo, o nome do
acusado é Fernando Andrés, não Fernando André, como mencionado pelo candidato. Diante do exposto, indefere-se o recurso.

 

https://www.estadao.com.br/internacional/alberto-fernandez-diz-que-arma-apontada-para-cristina-kirchner-estava-carregada-com-5-balas/

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62762349

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/09/02/era-de-se-esperar-diz-amigo-sobre-homem-que-atacou-cristina-kirchner.htm

Respondido em: 09/11/2022 -15:33

https://www.estadao.com.br/internacional/alberto-fernandez-diz-que-arma-apontada-para-cristina-kirchner-estava-carregada-com-5-balas/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62762349
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2022/09/02/era-de-se-esperar-diz-amigo-sobre-homem-que-atacou-cristina-kirchner.htm


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

PREZADO EXAMINADOR 

ENTENDO QUE HÁ UM EQUÍVOCO, VENHO ATRAVÉS DESSE RECURSO PEDIR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 15, JÁ QUE ELA FOI FORMULADA ATRAVÉS DO MANUAL DE VIGILÂNCIA,
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ZOONOSES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO EDITAL. EM ANEXO AS PÁGINAS DE INTERESSE DO MANUAL. 

DESDE JÁ AGRADEÇO.

Anexo(s): Data do envio

manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses 1.pdf 30/09/2022 18:01

Código do recurso: 1194 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:01

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 15 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

As questões foram elaboradas de acordo com o conteúdo programático disposto em edital.

Respondido em: 09/11/2022 -18:04

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/6908e8f728716bf6325730fa779d64f9.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal Sanitário

Recurso:

Não tinha uma resposta correta nessa pergunta. Sabendo- se que a porcentagem e reposta correta seria 170,00 e o valor mais próximo que obteve na prova era 178,00  
E vocês colocaram que o correto é opção D 150,00

Código do recurso: 1105 | Solicitado em: 30/09/2022 -11:59

MATEMÁTICA - FISCAL SANITÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A figura demonstrada nessa questão apresentou-se em baixíssima qualidade de impressão, tornando-a ilegível e incompreensível, impossibilitando a definitiva compreensão de seu conteúdo para
permitir a resolução da questão. 
Mostrei a um fiscal a péssima qualidade do material que me foi entregue e solicitei outro, porém me foi informado que todos os cadernos de questões para o cargo que eu concorria apresentavam-
se da mesma maneira e não havia como eu receber outro. Houveram outros candidatos que também apontaram falha na qualidade da impressão nos seus cadernos, mas nada foi resolvido. 
Diante do ocorrido, solicito anulação da questão pela falha no material.

Anexo(s): Data do envio

questão 1, recurso qualidade baixa..jpeg 29/09/2022 19:47

Código do recurso: 1010 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:29

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos: Após avaliar a foto da questão a qual o candidato alega estar em baixa qualidade e o
impossibilitando de responder a mesma, chegamos a conclusão de que a qualidade da figura não interfere na questão, pois a mesma pede para identificar o exemplo de documento oficial e não o
que está escrito no mesmo. O candidato deveria se ater as características do documento e não ao seu texto.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:19

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/5b99ffacabbce48c6d4dd56b92a14b3c.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

As características apresentadas pela questão se referem ao documento oficial "memorando", alternativa "B". O gabarito foi dado como "comunicação interna", alternativa "D". 
O memorando é um documento oficial e tem como uma de suas finalidades a comunicação interna.  
Assim percebe-se que "comunicação interna" não se trata de de documento oficial, mas apenas faz parte da finalidade de um "memorando". Portanto solicito alteração de gabarito para a
alternativa "B", memorando.

Código do recurso: 1013 | Solicitado em: 29/09/2022 -20:15

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 2 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos: Apesar do memorando ser uma modalidade de comunicação interna, o que o difere da mesma é a
obrigatoriedade da comunicação interna de receber a numeração da unidade administrativa, em série crescente, reiniciada a cada ano, enquanto o memorando fica livre para fazer este tipo de
escolha. Além do mais, o memorando ainda exige que seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa, o que é uma exigência e então constaria no texto caso fosse a resposta
correta.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:19



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão não apresenta alternativa correta. 15% de 200 é igual a 30, logo se houver 15% de desconto em algo que custa 200, chega-se no valor final de 170. 
Solicito anulação da questão.

Código do recurso: 1014 | Solicitado em: 29/09/2022 -20:19

MATEMÁTICA - ESCRITURÁRIO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

De acordo com o Edital nº1/2022 deste concurso, a matéria de conhecimentos gerais é definida como: "HISTÓRIA DO BRASIL, GEOGRAFIA DO BRASIL, ATUALIDADES SOBRE CIÊNCIAS,
RELIGIÃO, CULTURA, POLÍTICA, ESPORTE E OS MAIS DIVERSOS TEMAS DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO DIVULGADOS PELA GRANDE MÍDIA (RADIO, JORNAIS, TV
E INTERNET)." 
A questão 38 aborda um tema de atualidades cultural, um filme que foi lançado em 2011, nota-se que o tema é "atualidades", portanto apresentar questão sobre um filme lançado em 2011 vai
totalmente contra o propósito do tema "atualidades", que trata de assuntos recentes que são objeto de interesse social.  
Tal filme apresentou um tema relevante, o tráfico de animais, porém foi lançado em 2011, já há mais que uma década desde a sua divulgação, sendo um objeto não atual e de obsoleta divulgação
nas grandes mídias. 
Solicito anulação da questão.

Código do recurso: 1015 | Solicitado em: 29/09/2022 -20:41

CONHECIMENTOS GERAIS - ESCRITURÁRIO Questão 38 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, Nesse caso, após a análise, a Banca verifica que a fundamentação do candidato está parcialmente
correta, tendo em vista que ele apontou que o filme RIO não se encaixava no quesito "atualidades" mas é um filme mundialmente famoso, vencedor de diversos prêmios e que representa o Brasil
e suas facetas para diversos países diferentes.

Porém a resposta correta da questão é a opção A. Então o gabarito deverá ser alterado.

Respondido em: 09/11/2022 -17:10



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Escriturário

Recurso:

A questão apresenta-se parcialmente suprimida e com edição confusa.  
Solicito anulação da questão por erro de material.

Anexo(s): Data do envio

questão 12, edição confusa..jpeg 29/09/2022 20:51

Código do recurso: 1016 | Solicitado em: 29/09/2022 -20:51

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ESCRITURÁRIO Questão 12 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por manter o gabarito, senão vejamos: Após avaliar a foto da questão a qual o candidato alega estar confusa por conta de um erro de
impressão, chegamos a conclusão que o erro identificado pelo candidato não interfere no entendimento da questão em si, não interferindo, também, na resposta.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -15:20

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/f6d7caaac99db176cefa62fd3d8103e3.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A alternativa correta de acordo com o gabarito seria a "C", mas de acordo com o artivo 60-A da lei de diretrizes e bases da educação está claramente escrita assim: Entende-se por educação
bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda
língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva
sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos.  
E a alternativa não apresenta clareza em seu "entendimento", não respeitando integralmente o que realmente apresenta o artigo.

Código do recurso: 1195 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:03

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A alternativa modalidade de educação escolar que promove a especificidade linguística e cultural dos educandos surdos, deficientes auditivos e surdocegos que optam pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais – Libras traz o entendimento posto na LDB.

Não há obrigatoriedade da transcrição literal do da lei para o entendimento da educação bilingue.

Respondido em: 09/11/2022 -17:38



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

De acordo com o gabarito a alternativa correta é a "D", mas de acordo com a questão a segunda via da certidão de nascimento deverá ser requerida pessoalmente no cartório onde a pessoa foi
registrada ao nascer.

Código do recurso: 1197 | Solicitado em: 30/09/2022 -18:07

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A lei 14.191 de 2021 não esta especificada no edital pois a lei de diretrizes de bases da educação nacional descrita no edital fala apenas da 9.394 de dezembro de 1996,por isso não deveria ter
caído no concurso.

Código do recurso: 1264 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:14

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A LDB foi atualizada (a LEI 14191 de 2021 altera a Lei 9394/96)

Respondido em: 09/11/2022 -17:39



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

A lei 14.191 de 2021 não esta especificada no edital pois a lei de diretrizes de bases da educação nacional descrita no edital fala apenas da 9.394 de dezembro de 1996,por isso não deveria ter
caído no concurso.

Código do recurso: 1265 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:16

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

A LDB foi atualizada (a LEI 14191 de 2021 altera a Lei 9394/96)

Respondido em: 09/11/2022 -17:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Básica I - PEB I

Recurso:

Questão não contém resposta correta.

Código do recurso: 1266 | Solicitado em: 30/09/2022 -22:18

MATEMÁTICA - PROFESSORES Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Calculando:

B^2 – 4ac = 144 – 4*2*(-8) = 208

Diante o exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:11



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Encanador

Recurso:

No enunciado da questão pede para assinalar todas as palavras grafadas DA MESMA FORMA que a palavra "esforço", porém a alternativa dada como certa pelo gabarito oficial não apresenta
todas as palavras iguais a esforço, apenas a palavra "esboço" é parecida e ainda apresenta falta de letra (o).

Código do recurso: 1169 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:23

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 4 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

Respondido em: 09/11/2022 -13:43



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Encanador

Recurso:

A palavra desatualizado tem seu processo de formação por derivação parassíndética, pois o sufixo ADO é parte essencial da mesma (tem portanto relação de dependência) tendo em vista que
não existe a palavra DESATUALIZ.

Código do recurso: 1185 | Solicitado em: 30/09/2022 -17:28

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 11 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque o processo de parassíntese é formado com o emprego do prefixo e sufixo, simultaneamente

Respondido em: 09/11/2022 -19:15



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Encanador

Recurso:

A pergunta contém 2 resposta... pois o texto indica superação e tb transformação deixando a duvida N foi específica.

Código do recurso: 1253 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:31

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque a resposta correta é transformação, pois para que o casulo torne-se uma borboleta, precisa passar por vários processos que o leva à
transformação.

Respondido em: 09/11/2022 -13:46



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Encanador

Recurso:

Analisando ela tive dúvida pois o texto N tem referências e pode ser uma fábula ou crônica..

Código do recurso: 1257 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:34

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 3 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque o texto tem todas as características de uma crônica e não possui \moral, no final do texto.

Respondido em: 09/11/2022 -13:46



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Encanador

Recurso:

Essa questão tb deixou vonfuso a resposta do gabarito pois em 6 de junho goi notificado 1 caso em pernambuco... então ficou confuso na hora o entendimento.

Código do recurso: 1259 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:45

CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 40 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, a banca decidiu por manter a questão, uma vez que, conforme elucida as notícias abaixo citas,  amplamente divulgado nos veículos midiáticos
nacionais, o primeiro caso da monkeypox no Brasil foi notificada em São Paulo, no dia 09 de JUNHO de 2022, já o primeiro caso da doença em Pernambuco foi notificado em 05 de
JULHO de 2022. Portanto, diante do exposto, indefere-se o recurso.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/sao-paulo-confirma-primeiro-caso-de-variola-dos-macacos-do-
brasil#:~:text=As%20secretarias%20Estadual%20e%20Municipal,viagem%20para%20Portugal%20e%20Espanha.

https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-notifica-primeiro-caso-suspeito-de-variola-dos-macacos/232852/

Respondido em: 09/11/2022 -15:34

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2022-06/sao-paulo-confirma-primeiro-caso-de-variola-dos-macacos-do-brasil#:~:text=As%20secretarias%20Estadual%20e%20Municipal,viagem%20para%20Portugal%20e%20Espanha
https://www.folhape.com.br/noticias/pernambuco-notifica-primeiro-caso-suspeito-de-variola-dos-macacos/232852/


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Médico Veterinário

Recurso:

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 272, DE 14 DE MARÇO DE 2019 

Cujo objetivo é:  

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e ao art.
53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada,
conforme deliberado em reunião realizada em 12 de março de 2019, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação. 
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre os aditivos limentares autorizados para uso em carnes e produtos cárneos. 

No item "8.2.1.2 INDUSTRIALIZADOS SECOS: produtos industrializados submetidos a um processo de desidratação parcial para favorecer sua conservação por um período prolongado." cita o
ácido sórbico e os nitritos como conservantes 

No item "8.2.1.3 INDUSTRIALIZADOS COZIDOS: produtos industrializados que, qualquer que seja sua forma de elaboração, foram submetidos a um processo de cozimento." 
cita também o ácido propiônico e os nitritos como conservantes 

No item "8.2.1.1 INDUSTRIALIZADOS FRESCOS: produtos 
industrializados crus não submetidos a processos de cozimento ou secagem." cita como conservantes Nitrito de potássio Nitrito de sódio, Nitrato de sódio, Nitrato de potássio, Diacetato de sódio e
diacetato ácido de sódio 

Considerando o exposto pela RDC vigente e a forma genérica em que foi exposta as alternativas, sugiro o cancelamento desta questão.

Anexo(s): Data do envio

RESOLUÇÃO-DA-DIRETORIA-COLEGIADA-RDC-Nº-272-DE-14-DE-MARÇO-DE-2019-Diário-Oficial-da-União-Imprensa-Nacional.pdf 29/09/2022 10:51

Código do recurso: 919 | Solicitado em: 29/09/2022 -10:51

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MÉDICO VETERINÁRIO Questão 8 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Deferido com anulação, pois pela Norma Vigente, tanto nitritos, como alguns ácidos, podem ser utilizados como conservantes.

Respondido em: 09/11/2022 -17:18

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/7e3d44eb8d52c09e19d67c42bc9b8352.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Vigia Masculino

Recurso:

A ideia que o texto transmite na ultima estrofe traz a ideia de superação através da transformação (da borboleta).  
Tanto alternativa (A), quanto alternativa (B) são complementares a ideia do texto.  
A ultima frase revela essa ideia; "A coragem vem do perigo para superar e, às vezes a gente se pergunta: não recebi nada do que pedi a Deus. Mas, na verdade, recebemos tudo o que
precisamos. E nem percebemos".

Código do recurso: 933 | Solicitado em: 29/09/2022 -12:08

LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL COMPLETO - A Questão 1 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, porque a resposta correta é transformação, pois para que o casulo torne-se uma borboleta, precisa passar por vários processos que o leva à
transformação.

Respondido em: 09/11/2022 -13:47



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

Segundo a resposta do gabarito é letra D. 
Mas na lei 8080/1990 o artigo 8 é verdadeiro:as ações e serviços de saúde,executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),seja,diretamente,ou mediante participação complementar da iniciativa
privada,serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. 
Portanto a resposta é a letra C.

Código do recurso: 995 | Solicitado em: 29/09/2022 -17:41

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 7 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após análise, esta Banca decidiu manter o gabarito, pois segundo a Lei n° 8.080/90, o art. 8° diz que as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade CRESCENTE, o
que torna a alternativa D o gabarito da questão. Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Fonte:  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm

Respondido em: 09/11/2022 -13:57

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

A Questão de n°22 deve ser anulada pois foi mal elaborada pelo fato de haver duplo sentido nas alternativas (A) e (C), pois ambas citam à regra geral do emprego da crase antes de palavras
femininas sendo as duas assertivas apontando para a mesma ideia.

Código do recurso: 1241 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:43

LÍNGUA PORTUGUESA - PROFESSORES Questão 22 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a ocorrência do acento grave indicativo de crase em
“Graças às vendas on-line (...)” (3º parágrafo) atende à regra geral desse fenômeno que é empregar tal acento diante de palavra feminina, o que está relatado na letra C. Já a letra A, apresenta a
justificativa do acento grave nas locuções adverbiais, obviamente com palavra feminina. Assim, as regras não apontam para a mesma justificativa, como se pode constatar e comprovar nos
melhores manuais de gramática de que a língua Portuguesa dispõe. Portanto, a alternativa correta é a letra C.

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.

PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.

RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 21ª ed. – Rio de Janeiro: Metáfora, 2012.

Respondido em: 09/11/2022 -15:31



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

A questão de n° 36 deve ser anulada pois, esta incompleta, no início da questão há um erro de digitação "ei" não sendo possível fazer a interpretação correta da questão. Sendo possível
interpretar de outras formas.

Código do recurso: 1242 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:54

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

A questão de n° 36 deve ser anulada pois, esta incompleta, no início da questão há um erro de digitação "ei" não sendo possível fazer a interpretação correta da questão. 

Código do recurso: 1243 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:55

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Educação Física - PEB II

Recurso:

A questão de n° 36 deve ser anulada pois, esta incompleta, no início da questão há um erro de digitação "ei" não sendo possível fazer a interpretação correta da questão. 

Código do recurso: 1244 | Solicitado em: 30/09/2022 -20:56

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

A questão pede para encontrar o valor que teria após o desconto de 15%, realizando os cálculos obtemos R$170,00 e nao consta a alternativa com esse valor!!!!!

Código do recurso: 945 | Solicitado em: 29/09/2022 -13:15

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

O enunciado da questão esta incorreto, não condiz com as alternativas, impossibilitando a interpretação da mesma!!!!

Código do recurso: 946 | Solicitado em: 29/09/2022 -13:19

CONHECIMENTOS GERAIS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 40 (Prova 1)

SITUAÇÃO: DEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta Banca entendeu por alterar o gabarito preliminar, senão vejamos: A única resposta que corresponde corretamente ao nome de uma doença que não é
considerada uma IST é a alternativa C.

Razão assiste o recurso do(a) candidato(a)

Respondido em: 09/11/2022 -17:10



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

ATA, também pode ser considerado uma forma de comunicação interna, passando tudo que houve e foi resolvido em uma reunião

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.33.56.jpeg 29/09/2022 09:36

Código do recurso: 902 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:36

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 5 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Razão assiste o recurso do candidato, uma vez que a alternativa “A” está correta, tendo em vista que o memorando oficial é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão, que estão hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Logo, trata-se de uma forma de comunicação interna.

A alternativa “B” está incorreta, haja vista que o ofício é elaborado somente a partir de uma instituição pública, inclusive como meio de comunicação formal endereçada a particulares (pessoa
física) ou a empresas privadas. Por isso, particulares não se utilizam do ofício. Devem utilizar outros tipos de correspondências, como a carta e o requerimento.

A alternativa “C” está incorreta, haja vista que o requerimento é um documento pelo qual a pessoa física ou jurídica requer algo a que tem direito – supostamente ou não –, desde que este seja
concedido por algum ato normativo (leis, decretos, entre outros). Por isso, o requerimento pode apresentar a citação do amparo legal do pedido.

A alternativa “D” está incorreta, haja vista que podemos definir ata como o registro claro e preciso das ocorrências de uma reunião, assembleia ou convenção. O que a torna um texto oficial é o fato
de que, após aprovada, para efeitos legais, assume a condição de documento.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Referência bibliográfica: RedacaoOficial-3ed-web-atualizado.pdf (capes.gov.br)

Respondido em: 09/11/2022 -09:38

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d24f5fd06b74e045428a66abf89e26b8.jpeg
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/401192/1/RedacaoOficial-3ed-web-atualizado.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Invocação não faz parte do requerimento!

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.34.03.jpeg 29/09/2022 09:38

Código do recurso: 903 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:38

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 6 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Razão assiste o recurso do candidato, uma vez que a alternativa “B” está correta, tendo em vista que síntese não faz
parte da composição do requerimento.

As três partes que compõem o requerimento, a invocação, o texto e o fecho, podem ser assim caracterizadas:

Invocação: é formada pelo vocativo e pelo cargo da pessoa a quem o documento é dirigido; deve ser escrita no alto da
folha, a partir da margem esquerda.

Texto: é composto por duas partes, o preâmbulo e o corpo. O preâmbulo constitui-se do nome por extenso do
requerente (em maiúsculas ou não), sua qualificação e sua identificação. Em caso de requerimento coletivo (com mais
de duas pessoas), no lugar dos nomes dos requerentes, faz-se a identificação por algo que é comum a esse grupo. O
corpo constitui-se da exposição do que se está requerendo e da justificativa do que é requerido, podendo ser feita por
meio da citação do ato ou fato legal em que se fundamenta a solicitação.

Fecho: apresenta expressão canônica, seguida de ponto, do nome da localidade, da data e da assinatura. As
expressões usuais do fecho podem ser escritas por extenso ou abreviada.

Haja vista que as alternativas “A”, “C” e “D” estão incorretas.

Referência bibliográfica: RedacaoOficial-3ed-web-atualizado.pdf (capes.gov.br)

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 08/10/2022

Respondido em: 09/11/2022 -09:41

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/484916e9403d6f10faf23b3e4da8e54f.jpeg
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/401192/1/RedacaoOficial-3ed-web-atualizado.pdf


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

Não existe a função LIMPARB no excel

Código do recurso: 904 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:41

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 12 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Razão assiste o recurso do candidato, uma vez que a alternativa “A” está correta, tendo em vista que a função LIMPARB remove todos os caracteres do texto que não é possível imprimir. Utilize
LIMPARB em textos importados de outras aplicações que contêm caracteres que podem não ser impressos no seu sistema operativo. Por exemplo, pode utilizar LIMPARB para remover um código
de computador de baixo nível que aparece frequentemente no início e no fim de ficheiros de dados e que não pode ser impresso.

A função LIMPARB foi concebida para remover os primeiros 32 caracteres não imprimíveis no código ASCII de 7 bits (valores de 0 a 31) do texto. No conjunto de caracteres Unicode, existem
caracteres não imprimíveis adicionais (valores 127, 129, 141, 143, 144 e 157). Isoladamente, a função LIMPARB não remove estes caracteres não imprimíveis adicionais. Para obter um exemplo
de como remover estes caracteres não imprimiveis adicionais do texto, consulte As dez principais formas de limpar os dados.

Haja vista que as alternativas “B”, “C” e “D” estão incorretas.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Referência bibliográfica: Função LIMPARB (microsoft.com)

Respondido em: 09/11/2022 -09:44

https://support.microsoft.com/pt-pt/office/dez-principais-formas-de-limpar-os-seus-dados-2844b620-677c-47a7-ac3e-c2e157d1db19
https://support.microsoft.com/pt-pt/office/fun%C3%A7%C3%A3o-limparb-26f3d7c5-475f-4a9c-90e5-4b8ba987ba41


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

PSIQUICO CONTÉM 3 SILABAS, ÓBVIO TAMBEM CONTEM 3 SILABAS, ASSIM COMO ADULTOS... A PERGUNTA TEM 2 RESPOSTAS

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.34.58.jpeg 29/09/2022 09:42

Código do recurso: 905 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:42

LÍNGUA PORTUGUESA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 24 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois ÓBVIO é dissílaba.

Respondido em: 09/11/2022 -13:48

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/162e54a73caf2457a4df4a735efcd31b.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Assistente Administrativo

Recurso:

15% DE 200,00 É 30,00 O VALOR FINAL SERIA DE 170,00 REAIS

Anexo(s): Data do envio

WhatsApp Image 2022-09-29 at 09.35.21.jpeg 29/09/2022 09:45

Código do recurso: 907 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:45

MATEMÁTICA - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/cb8946ffe23a8d950dbed0bf00562691.jpeg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

12. O Candidato que pretente mudar sua CNH B para a categoria D precisará preencher o sequinte pré-requisitos:

Resposta  

A) possuir categoria A em sua CNH. 

Mas hoje em dia nao é necessário ter A , liquei nas auto escolas para perguntar e a resporta certa é: 

B) estar habilitado, no mínimo , a 2 anos na categoria B. 

Obrigado! 

Código do recurso: 891 | Solicitado em: 29/09/2022 -08:52

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - MOTORISTA / OPM Questão 12 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

O candidato não apresentou nenhum fundamento legal que justifique a resposta, mantendo assim o gabarito da questão de número 12 como a opção “b”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -09:55



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

19. "Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo e um homen ficou observando o ESFORÇO da borbolera". Assinale alternativa que todas as palavras são grafadas da mesma forma
destacada: 

Resposta: 

B) a...ude, mu...ulmano, esbo... . 

Minha resporta  

C) exce...o, comi..ão, cacha...a . 

A um erro de digitaçao esbo?

Código do recurso: 892 | Solicitado em: 29/09/2022 -08:58

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

Respondido em: 09/11/2022 -13:48



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

23. É obrigatório o acento quando a locução é formada por adjetivo. Assinale a alternativa em que essa regra nao se enquadra: 

Resposta: 

C) Concluiu a FACULTADA á custa de muito esfoço. 

Erro de portuques : seria Faculdade!

Código do recurso: 894 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:02

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a resposta correta é a letra (B), não prejudicando o entendimento da questão.

Respondido em: 09/11/2022 -13:49



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Motorista

Recurso:

Do texto a lição da Borboleta 

16. A ideia que o texto transmite é de: 

Resposta: 

B) Transformação 

No texto diz que devemos superar os obstaculos da vida para que vc possa concluir sua evolução! 

Ou seja nao é a transformaçao da borboleta e sim a superaçao dos obstaculos ! 

Resposta correta : 

A) Superação

Código do recurso: 896 | Solicitado em: 29/09/2022 -09:09

LÍNGUA PORTUGUESA - MOTORISTA / OPM Questão 16 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão. Porque para se transformar, por completo, a borboleta tem que passar por todos os processos.

Respondido em: 09/11/2022 -13:50



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

Referida questão indagava sobre o uso obrigatório do acento quando a locução é formada por adjetivo, devendo ser assinalada a alternativa em que essa regra não se enquadra: 

a) Solicitei ao garçom que me trouxesse um bife à milanesa 
b) Falar às claras era um costume que ela tinha 
c) Concluiu a facultada à custa de muito esforço 
d) O menino tinha a mania de comer às escondidas. 

O gabarito preliminar trouxe como resposta a letra "C", porém existe erro de português "facultada" quando o certo era utilizar a palavra "faculdade" ficando a frase sem sentido, induzindo os
candidatos a erro. 

A palavra "facultada" é o feminino de facultado. Significa o mesmo que: autorizada, outorgada, atribuída, concedida, permitida. 

Já a palavra "faculdade" é que daria sentido na frase. Faculdade significa uma instituição de ensino superior. 

Portanto, por existir erro na utilização da frase "facultada", requeiro a anulação da referida questão, uma vez que o candidato não pode ser prejudicado por erro de português realizado pela Banca
Examinadora.

Código do recurso: 1165 | Solicitado em: 30/09/2022 -15:38

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 23 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois a resposta correta é a letra (B), não prejudicando o entendimento da questão.

Respondido em: 09/11/2022 -13:52



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Agente Comunitário de Saúde

Recurso:

A questão solicita para assinalar a alternativa que todas as palavras são grafadas da mesma forma da destacada "esforço": 

O gabarito trouxe como alternativa correta a letra "b) a__ude, mu__culmano, esbo__. 

Ocorre que referida alternativa está incompleta quanto a palavra esboço, pois a mesma no final falta a vogal "o". 

Referida reposta deveria assim: esbo__o. 

Portanto, a falta da vogal "o" torna a alternativa incorreta, induzindo o candidato em erro. 

Portanto, requer-se a anulação da referida questão pelo motivo acima exposto.

Código do recurso: 1170 | Solicitado em: 30/09/2022 -16:28

LÍNGUA PORTUGUESA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Questão 19 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

O recurso não assiste razão, pois não dificultou o entendimento da questão pelo erro material.

Respondido em: 09/11/2022 -13:52



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

A QUESTAO TRATADA NAO TEM RESOLUÇÃO POSSIVEL POR FALTA DE DADOS NO ENUNCIADO SENDO ASSIM NAO HÁ RESOLUÇÃO DISPONIVEL PARA A MESMA HAVENDO
INCOMPATIBILIDADE DAS RESPOSTAS OFERECIDAS TAMBEM

Código do recurso: 1251 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:27

MATEMÁTICA - FISCAL DE RENDA Questão 28 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por manter o gabarito preliminar, senão vejamos:

Utilizando a fórmula da distância entre dois pontos e substituindo os valores:

D = √((1-0)^2+(9-3)^2 ) D = √37.

Ou seja, alternativa “C”.

Diante do exposto, indefere-se o presente recurso.

Respondido em: 09/11/2022 -17:12



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Fiscal de Renda

Recurso:

NA QUESTAO, O VALOR COM O DESCONTO DE 15% SERIA DE 170 REAIS, MAS NAS ALTERNATIVAS NAO HÁ NENHUMA COM O DEVIDO VALOR SENDO IMPOSSIVEL A RESPOSTA
CORRETA

Código do recurso: 1252 | Solicitado em: 30/09/2022 -21:29

MATEMÁTICA - FISCAL DE RENDA Questão 35 (Prova 1)

SITUAÇÃO: QUESTÃO ANULADA

Resposta:

: Após a análise do presente recurso, Esta banca entendeu por anular a presente questão, senão vejamos:

Utilizando regra de três para resolver a questão, temos:

200--- 100%

X --- 85%

X = 170,00.

Diante do exposto, defere-se o presente recurso para anular a questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:40



MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

A questão número 9 fala que a mãe de uma criança de 5 anos perdeu sua certidão de nascimento e um funcionário informou e ela deve procurar o cartório de registro civil , e no gabarito fala que
deve procurar o conselho tutelar.

Anexo(s): Data do envio

image.jpg 29/09/2022 19:03

Código do recurso: 1006 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:03

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:29

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/407effcf85de75a425e3d7c25da7c660.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

A questão número 9 fala que a mãe de uma criança de 5 anos perdeu sua certidão de nascimento e um funcionário informou e ela deve procurar o cartório de registro civil , e no gabarito fala que
deve procurar o conselho tutelar , gostaria de saber se realmente está correto esse gabarito.

Anexo(s): Data do envio

image.jpg 29/09/2022 19:04

Código do recurso: 1007 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:04

CONHECIMENTOS ESPEPECÍFICOS - PROFESSORES Questão 9 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

Atribuição do Conselho Tutelar

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário;

O Conselho Tutelar pode requisitar dos cartórios de registro civil das pessoas naturais certidões de nascimento e de óbito, que deverão ser fornecidas gratuitamente, em qualquer hipótese. Trata-
se de medida adequada para corrigir a falta do documento, situação mais comum do que possa parecer. Inúmeras crianças e adolescentes encontram dificuldades para o exercício de direitos
básicos apenas porque não ostentam a certidão de nascimento e, na maioria das vezes, seus responsáveis não têm condições de pagar pela segunda via ou de ir até o cartório de origem, muitas
vezes em municípios distantes daqueles em que residem.

Respondido em: 09/11/2022 -17:29

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/974359d9a3051a35f48e384387bab5c6.jpg


MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

Concurso Público - 01/2022

RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Professor Auxiliar Infantil

Recurso:

A questão de número 36 está com erro na digitação, prejudicando os candidatos na interpretação da leitura da pergunta.  
Uma banca conhecida como vocês , não devem contém esses tipos de erros, já é a segunda prova que faço em cidades diferentes que vocês erram na digitação .  
Até circulei a palavra errada.

Anexo(s): Data do envio

image.jpg 29/09/2022 19:09

Código do recurso: 1008 | Solicitado em: 29/09/2022 -19:09

CONHECIMENTOS GERAIS - PROFESSORES Questão 36 (Prova 1)

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Resposta:

 

A ausência de uma letra não compromete, em absoluto, a compreensão do que é pedido na questão.

Respondido em: 09/11/2022 -15:26

https://www.pcnconcursos.com.br/uploads/723/concursos/29/recursos/77/d86386dc75251e513718d4b6ca47e7aa.jpg

