ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA - PB e a
CONTEMAX CONSULTORIA, no uso das atribuições que a cada um compete, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO
DOS RECURSOS interpostos em face dos gabaritos preliminares, na forma abaixo:
1 O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados conforme Edital, bem como aquele que não apresentou fundamentação e embasamento,
ou aquele que não atendeu às instruções constantes do "link" Recursos na página específica do Concurso Público, não foram sequer conhecidos/apreciados.
2 O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

LÍNGUA PORTUGUESA
FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato (a)

Cargo

2384

Vandson de Pontes
Ferreira

Auxiliar de
Serviços
Gerais

Impugnação
ao gabarito
questão:
02

Resultado

Julgamento

De

Para

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com
CUNHA, Celso; LINDLEY, Cintra. Nova Gramática
do Português Contemporâneo. 6.ed. Rio de
Janeiro: Lexikon, 2013., dígrafo é um fenômeno
gramatical e fonético que ocorre quando duas
letras estão juntas na mesma palavra, e formam
um único fonema (som), dividem-se em vocálicos
e consonantais. Na palavra moranguinho ,
existem três dígrafos an, gu e nh, concebendo com
isso que a palavra possuí 11 letras e 9 fonemas.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os

INALTERADO

459

Deize Sales de Oliveira
Lima

Auxiliar de
Serviços
Gerais

05

DEFERIDO

2162

Ronaldo Marcelino Felix de
Andrade

Auxiliar de
Serviços
Gerais

07

INDEFERIDO

330

Carlos André Lucas

Auxiliar de
Serviços
Gerais

10

INDEFERIDO

recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
O recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, anulando a
questão citada.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com
CUNHA, Celso; LINDLEY, Cintra. Nova Gramática
do Português Contemporâneo. 6.ed. Rio de
Janeiro: Lexikon, 2013., o processo de
substantivação de um pronome, ocorre ao
juntarem-se artigos e numerais a pronomes,
como “eu” e “nosso”, estes se convertem em
substantivos ou exercem função substantiva: Ex.:
“A Psicologia interessa-se pelo estudo do eu” e
“Esse barco é o nosso”. Na referida questão, não
existem artigos ou numerais juntos ao pronome
ninguém, o que caracterizaria substantivação e a
palavra assumiria classificação de substantivo.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
A questão mencionada refere-se à questão 11.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.

Anulada

INALTERADO

INALTERADO

678

Everton de Almeida
Pessoa Neto

Auxiliar de
Serviços
Gerais

11

INDEFERIDO

365

Cidinéia Maria da
Conceição Vitor

Auxiliar de
Serviços
Gerais

12

DEFERIDO

Insc.

Candidato (a)

Cargo

937

Ivete Cristina Lira Silva

Monitor de
Creche

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, nega-lhe provimento, pois a primeira
assertiva pede para que seja julgado o seguinte:
“As histórias relatadas na entrevista são todas de
autoria da escritora Ruth Guimarães.”. Logo,
observamos no trecho (final do segundo
parágrafo): “E o pessoal contava história de
arrepiar...” Destaca-se que Ruth era observadora
das histórias contadas, o pessoal que contava as
histórias.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o
gabarito preliminar divulgado.
O recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, anulando a
questão citada.

INALTERADO

ANULADA

MÉDIO
Impugnação
ao gabarito
questão:
02

Resultado

Julgamento

De

Para

INDEFERIDO

A questão solicita a predominância, ou seja, o
que mais ocorre. Em mais da metade do texto
encontra-se o Presente do indicativo e a
terceira pessoa do singular, caracterizando
predominância. O pretérito perfeito é empregado
apenas no relato e na descrição do caso que
motivou a reportagem.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a

INALTERADO

comissão elaboradora da prova julga o
argumento
apresentado
no
recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do
candidato, mantendo o gabarito preliminar
divulgado.
O recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o
argumento
apresentado
no
recurso
PROCEDENTE e DEFERE o pedido do
candidato, anulando a questão citada.
O recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor e diante do exposto, a
comissão elaboradora da prova julga o
argumento
apresentado
no
recurso
PROCEDENTE e DEFERE o pedido do
candidato, anulando a questão citada.
A comissão elaboradora da prova julga o
argumento
apresentado
no
recurso
PROCEDENTE e DEFERE o pedido do
candidato, alterando o gabarito preliminar
divulgado.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor.

996

Janeclessia Andrade de
Albuquerque

Agente
Administrativo

03

DEFERIDO

Anulada

1429

Lenilton Soares Tavares
Júnior

Agente
Administrativo

04

DEFERIDO

1982

Pedro Henrique de
Almeida Bione

Agente
Administrativo

08

DEFERIDO

Impugnação
ao gabarito
questão:
01

Resultado

Julgamento

De

DEFERIDO

Reconhece do recuso por ser tempestivo, e no
mérito dá-lhe provimento em razão do ERRO
MATERIAL na divulgação. A opção correta da
primeira questão é realmente a letra ”C”.
Sugerir uma mudança de atitude, agindo-se
aqui e agora, sem lamentar o passado.

A

Anulada

A

B

SUPERIOR
Insc.

Candidato (a)

Cargo

2130

Rodolfo Gouveia Chaves
Cavalcanti

Odontólogo

Para

C

1934

Nikarla Aparecida Lima de
Melo

Fiscal de
Tributos

03

INDEFERIDO

Em relação ao quesito, é evidente a referência
dos enunciados textuais descritivos na 3ª
pessoa, em sua maioria. E se diz no quesito
anterior tratar-se de um texto descritivoargumentativo. Por outras palavras, descrevese para argumentar, pois a linguagem não vale
por si mesma. No caso em apreço, toda a
descrição textual feita foi no sentido de apelar
ao leitor para uma mudança de atitude quanto
aos problemas humanos. Aliás, a opção certa
do primeiro quesito foi exatamente esse
objetivo. Assim, não há fundamentação no
recurso impetrado pelo candidato.

INALTERADO

776

Gardênia Cristina Pereira
de Queiroga

Nutricionista

10

DEFERIDO

No décimo quesito, houve realmente um erro de
digitação, pois a opção correta é a letra “A”.
Sugere-se, por isso, anular a questão.

ANULADA

1200

José Luiz Correia Neto

Odontólogo

11

INDEFERIDO

O quesito onze tem, na verdade, como opção
correta PALAVRAS FORTES, sendo este
adjetivo FORTES conotativo, sem dúvida
alguma. Uma palavra não pode ser forte, a não
ser por metáfora, por figuração. Por outro lado,
“francês, global, pronunciadas e refugiados”
denotam referências reais, e não figurativas,
como o afirma o impetrante. Assim, não tem
procedência o recurso impetrado.

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito
questão:
14

Resultado

Julgamento

De

INDEFERIDO

A questão se encontra com a compreensão
normal e o mesmo se encontra no edital na parte
de Sequência Lógica.

INALTERADO

RACIOCÍNIO LÓGICO
FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato (a)

Cargo

974

Jaislan Renner de
Mendonça Amaral

Vigilante

Para

483

Douglas Costa de Macedo

Auxiliar de
serviços
gerais

15

DEFERIDO

Ocorreu um erro de escrita na formulação da
questão, levando ao mal entendimento da
mesma, sendo assim, o recurso será aceito e a
questão anulada.

ANULADA

MÉDIO
Insc.

Candidato (a)

Cargo

156

Ana Claudia Rodrigues

Agente
Administrativo

Impugnação
ao gabarito
questão:
16

Resultado

Julgamento

De

Para

DEFERIDO

Devido ao erro material da questão, ocorreu um
erro na troca do nome CASA pelo nome CARRO,
fazendo com o que interferisse no entendimento
da mesma, sendo assim o recurso será aceito e
a questão anulada.

ANULADA

Resultado

Julgamento

De

DEFERIDO

Por erro na identificação do símbolo
matemático, o computador transformou o
símbolo de ESTAR CONTIDO na barra,
interferindo assim na resolução da questão.

ANULADA

SUPERIOR
Insc.

Candidato (a)

Cargo

1703

Maria Gabrielly Barbosa
Alves

Psicólogo

Impugnação
ao gabarito
questão:
13

Para

1703

Maria Gabrielly Barbosa
Alves

Psicólogo

14

INDEFERIDO

Para responder este tio de questão a melhor
maneira é representar os números em 100.
Vamos supor que o número de atendimento
depois do aumento foi 100. Descontando 20%
fica 80. Então aumentou 20 Vamos calcular
quanto por cento aumentou.
20/80x100 = 2000/80 = 25%
Assim, o aumento foi de 25%

INALTERADO

1460

Liliane Cunha da Silva

Psicopedagogo

15

INDEFERIDO

Não existe nenhuma informação incorreta.
Segue abaixo resolução da questão:

INALTERADO

1º: Existe 2 conjuntos: L = lanchonete e R =
restaurante
2º: 50% das pessoas que foram a lanchonete,
também foram ao restaurante
3º: 40% das pessoas que foram ao restaurante
também foram a lanchonete
50% das pessoas que foram a lanchonete e
também foram ao restaurante é o mesmo que:
L/2, sendo assim, a outra metade que foi apenas
a lanchonete também é representado por L/2
40% das pessoas que foram ao restaurante e
também foram a lanchonete é o mesmo que:
2R/5, sendo assim, a outra parte das pessoas
que apenas foram ao restaurante é
representado por 3R/5
Sendo assim: L/2 = 2R/5 ou que 5L = 4R
L/2 + 3R/5 + 2R/5 = 42 => como 3R/5 + 2R/5 =
D então,
L/2 + R = 42 (multiplico por 4) => 2L + 4R = 168
=> como 4R é o mesmo que 5L, então
2L + 5L = 168 => 7L = 168 => L = 24 =>
5 x 24 = 4R => 4R = 120 => R = 30
Sendo assim, se 50% para lanchonete também
foram ao restaurante, é o mesmo que dizer que
L/2 = 24 => L = 12

ATUALIDADES
FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato (a)

Cargo

215

Anderson Saraiva de
Araújo

Vigilante

MÉDIO

Impugnação
ao gabarito
questão:
18

Resultado

Julgamento

De

Para

DEFERIDO

Com razão o recorrente. Questão anulada.

ANULADA

Insc.

Candidato (a)

Cargo

1196

José Leandro Gonçalves
de Pontes Júnior

Monitor de
Creche

Impugnação
ao gabarito
questão:
19

Resultado

Julgamento

De

Para

INDEFERIDO

Reconhece do recurso por ter sido apresentado no
modo e tempo e indefere-se o pedido de anulação.
Uma vez que existe apenas uma alternativa correta.
Quando ao pré-sal. A alternativa “d” diz: A decisão
presidencial NÃO pode obrigar à Petrobras a
participar de um bloco no qual não tenha interesse;
o que não é verdade, pois ela poderá sim obrigar, e
também o contrário: vetar o investimento da
companhia em um campo onde sim pretendia
investir.
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/25/economia/
1477353770_864008.htm

INALTERADO

SUPERIOR
Insc.

Candidato (a)

Cargo

1200

José Luiz Correia Neto

Odontólogo

Impugnação
ao gabarito
questão:
17

Resultado

Julgamento

De

Para

INDEFERIDO

Reconhece do recurso pela tempestividade e no
mérito indefere-se o pedido. Existe apenas uma
alternativa correta. A maior preocupação em se
tratando de educação é sem dúvida a reforma
do Ensino médio.

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito
questão:
21

Resultado

Julgamento

De

DEFERIDO

Recurso aceito, devido ter ocorrido erro na
elaboração da questão.
Indefere-se
o
recurso
insuficientemente
fundamentado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato (a)

Cargo

869

Henrique Fernando
Ramos de Souza
Deize Sales de Oliveira &
Outros

Eletricista

459

Auxiliar de
Serviços
Gerais

37

INDEFERIDO

Para

ANULADA
INALTERADA

1210

José Márcio Gomes &
Outros

330

Carlos André Lucas da
Silva

2384

Vandson de Pontes
Ferreira & Outros

Vigilante &
Auxiliar de
Serviços
Gerais
Auxiliar de
Serviços
Gerais
Auxiliar de
Serviços
Gerais

33

INDEFERIDO

Indefere-se
o
fundamentado.

recurso

insuficientemente

INALTERADA

24

INDEFERIDO

Indefere-se
o
fundamentado.

recurso

insuficientemente

INALTERADA

28

DEFERIDO

Com razão o recorrente. Questão anulada.

Impugnação
ao gabarito
questão:
22

Resultado

Julgamento

De

DEFERIDO

E

ANULADA

MÉDIO
Insc.

Candidato (a)

Cargo

1709

Maria Helena Rodrigues
Costa

ACS – MA –
26

1709

Maria Helena Rodrigues
Costa

ACS – MA –
26

27

DEFERIDO

1709

Maria Helena Rodrigues
Costa

ACS – MA –
26

31

DEFERIDO

1709

Maria Helena Rodrigues
Costa

ACS – MA –
26

34

DEFERIDO

1758

Maria José Santos da
Silva
Michelangela de Souza
Cavalcanti Bernardo
Flaviana Lopes de Souza

Aux. Saúde
Bucal
Aux. Saúde
Bucal
Técnico em
Enfermagem

22

DEFERIDO

Reconhece do recurso por ter sido apresentado
no modo e tempo e no mérito, altera-se o
gabarito.
Reconhece do recurso por ter sido apresentado
no modo e tempo e no mérito, altera-se o
gabarito.
Reconhece do recurso por ter sido apresentado
no modo e tempo e no mérito, altera-se o
gabarito.
Reconhece do recurso por ter sido apresentado
no modo e tempo e no mérito, altera-se o
gabarito.
Com razão o recorrente. Gabarito Alterado.

38

INDEFERIDO

Não existe fundamentação no pedido.

INALTERADO

22

INDEFERIDO

A questão apresenta as seguintes alternativas:
I-A lavagem correta das mãos impede que se
leve microorganismos de um paciente para o
outro, que contamine o material, o ambiente e a
si mesmo. (CERTO)
II- o uso das luvas dispensa a lavagem das mãos
após a realização de procedimentos de

INALTERADO

1885
748

Para

A

C

A

C

B

A

B

B

C

748

Flaviana Lopes de Souza

Técnico em
Enfermagem

31

DEFERIDO

748

Flaviana Lopes de Souza

Técnico em
Enfermagem

33

INDEFERIDO

enfermagem. (ERRADO. O uso das luvas não
impede a lavagem simples das mãos)
III-a lavagem das mãos deve ser efetuada antes
e após a realização de procedimentos de
enfermagem para evitar a infecção cruzada,
exceto em procedimentos limpos ou estéreis.
(ERRADO, a esterilidade e a limpeza, não
impede a lavagem simples das mãos)
IV-a lavagem das mãos dever ser feita antes e
após a realização de qualquer procedimento.
(CERTO)
V- a lavagem das mãos proporciona a remoção
da flora bacteriana transitória (CERTO)
A transmissão de diversos tipos de agentes
virais e bacterianos já foi documentada após
acidente perfuro cortante, sendo o sangue
humano uma das principais fontes de contágio. (
VERDADEIRO)
Com relação às bactérias Gram-positivas, mais
especificamente VRE e MRSA, as evidências
também apontam para as mãos dos profissionais
de saúde como principais responsáveis pela
disseminação desses patógenos. ( FALSO, pois
não só os dois grupos citados acima e sim todas
estão susceptíveis a serem disseminadas pelas
mãos dos profissionais).
SEQUENCIA: V;F;V;F;V
É proibido recusa da execução de atividades
que não seja de sua competência legal.
(FALSO... o técnico deve recusar-se a executar
atividade que não seja de sua competência)
Não é permitido participações em movimentos
reivindicatórios por melhores condições de
assistência, trabalho e remuneração. (FALSO...
deve sim reivindicar seus direitos)
É permitido suspender as atividades, individual
ou coletiva, quando a instituição pública ou
privada não oferecer condições mínimas para o
exercício profissional, ressalvados em casos de
urgências e emergências. (VERDADEIRO)

B

A

INALTERADO

2331

Tássio Felipe dos Anjos
Lima

Agente
administrativo

28

INDEFERIDO

996

Agente
administrativo
Agente
administrativo

29

DEFERIDO

1360

Janecléssia Andrade de
Albuquerque
Kátia Maria Sales da Silva

36

INDEFERIDO

1934

Nikarla Aparecida de Lima

38

DEFERIDO

1421

Kivia Nayara Paulino
Guedes

Agente
administrativo
Monitor de
Creche

21

INDEFERIDO

937

Ivete Cristina Lira SilVa

22

INDEFERIDO

2163

Rosalina Ana Diniz Lima

23

DEFERIDO

1569

Mágna Santos da Silva

Monitor de
Creche
Monitor de
Creche
Monitor de
Creche

24

INDEFERIDO

1569

Mágna Santos da Silva

Monitor de
Creche

25

INDEFERIDO

É dever prestar à clientela uma assistência livre
de riscos decorrentes de imperícia, negligência
e imprudência. (VERDADEIRO)
Sequencia: F;F;V:V
Reconhece do recurso, por ter sido apresentado
no tempo e modo e nega-lhe provimento de
anulação, uma vez que existe apenas uma
alternativa correta. Letra C.
Com razão o recorrente, questão anulada.

INALTERADO

ANULADA

Reconhece do recurso, por ter sido
apresentado no modo e tempo, e nega-lhe
provimento de anulação.
Dentre as afirmativas, existe apenas uma
incorreta “3”, pois Presteza é a qualidade de ser
rápido e não lento.
Logo a soma das afirmativas corretas (1, 2 e 4)
é “7”.
Com razão o recorrente, questão anulada.

INALTERADO

Recurso sem fundamentação, uma vez que o
gabarito divulgado foi alternativa B e no
fundamento do recurso a recorrente alega ter
sido divulgada a alternativa B.
Recurso sem fundamentação, uma vez que o
gabarito divulgado foi alternativa D.
Com razão o recorrente. Existe erro de digitação,
portanto questão anulada.
O recurso deve ser indeferido uma vez que a
questão encontra-se em conformidade ao art. 4º
da Lei Orgânica do Município, onde prevê que o
Município integra a divisão administrativa do
Estado, e o fato de existir participação financeira
do Município dentro do Estado, não se pode
dizer que integra a divisão financeira do Estado.
O recurso deve ser indeferido uma vez que a
questão encontra-se em conformidade ao art.
11, § 1º, da Lei Orgânica do Município: “Na
sessão legislativa extraordinária, a Câmara
Municipal somente deliberará sobre matéria para

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO
ANULADA
INALTERADO

INALTERADO

a qual foi convocada, vedado o pagamento de
parcela indenizatória em valor superior ao do
subsídio mensal.”. Importante esclarecer que a
alternativa
afirma
que
nas
sessões
extraordinárias será deliberada somente sobre a
matéria para a qual foi convocada.
Não obstante o erro de digitação, este não
interfere na resolução da questão uma vez que a
alternativa correta não é a constante do
equívoco, ou seja, letra A e E.
Recurso sem fundamentação, uma vez que o
gabarito divulgado foi alternativa C.

1196

José Leandro Gonçalves
de Pontes Júnior

Monitor de
Creche

26

INDEFERIDO

INALTERADO

937

Ivete Cristina Lira SilVa

Monitor de
Creche

29

INDEFERIDO

Impugnação
ao gabarito
questão:
22

Resultado

Julgamento

De

INDEFERIDO

Indeferido por falta de fundamentação.

INALTERADO

24

DEFERIDO

Com razão a recorrente, a alternativa E é a
correta, porém houve erro material. Ao invés da
Lei 8.742, está escrito Lei 8.724. O que por
sua vez a torna INCORRETA.
Na revisão final, não deveria constar de forma o
termo "CORRETO" e sim, apenas, o termo
"INCORRETO".
Tratando assim, não de um erro na elaboração
teórica da questão, mas de um erro de
GRAFIA. Devendo ter
sido escrita: "A respeito da formação e da
prática profissional é INCORRETO ".
Anulada pelo erro de grafia.
A Epinefrina com sua propriedade Betaadrenérgica, pode ser administrada por via
subcutânea e Intramuscular.

ANULADA

INALTERADO

SUPERIOR
Insc.

Candidato (a)

Cargo

1905

Nájila Brandão da Silva

325

Camila Francisca da
Costa

Assistente
Social
Assistente
Social

1998

Priscila Francielly Silva
coelho

Assistente
Social

33

DEFERIDO

681

Evyllane Matias Veloso
Ferreira

Enfermeiro

21

DEFERIDO

Para

ANULADA

B

C

1697

Maria Elizabete de
Amorim Silva

Enfermeiro

25

DEFERIDO

Com razão o recorrente. Erro material, a
questão faltou a 1ª coluna.

ANULADA

681

Evyllane Matias Veloso
Ferreira

Enfermeiro

36

DEFERIDO

ANULADA

1554

Luzicleide Pereira de
Araujo

Enfermeiro

39

INDEFERIDO

844

Gleyclelen Rodrigues da
Silva
José Luiz Correia Neto

Fisioterapeuta

24

DEFERIDO

O questionamento da candidata é correto e não
há alternativa que faça referência ao solicitado,
sendo assim a questão está anulada.
O questionamento da candidata é incoerente
pois a alternativa refere-se aos profissionais que
podem compor a equipe do NASF e o
profissional Enfermeiro não pode compor. O
enfermeiro só pode compor caso tenha
especialização em saúde pública, mas neste
caso ele será contratado como sanitarista e não
como enfermeiro.
Com razão o recorrente. Gabarito alterado.

Odontólogo

21

INDEFERIDO

Indeferido por falta de fundamentação.

INALTERADO

Odontólogo

22

INDEFERIDO

INALTERADO

Odontólogo

23

DEFERIDO

Indeferido por falta de fundamentação. Gabarito
solicitado pelo candidato é o mesmo divulgado.
Com razão o recorrente, gabarito alterado.

1334
1200

Rodolfo Gouveia Chaves
Cavalcanti
Rodolfo Gouveia Chaves
Cavalcanti
Juliana Ramos Almeida
José Luiz Correia Neto

Odontólogo
Odontólogo

29
30

DEFERIDO
INDEFERIDO

Com razão o recorrente, gabarito alterado.
Indeferido por falta de fundamentação.

D
B
INALTERADO

1532

Lucy Alves de Paulo Lima

Psicopedagogo

29

DEFERIDO

ANULADA

1460

Liliane Cunha da Silva

Psicopedagogo

32

INDEFERIDO

Reconhece do recurso, pela tempestividade, e
anula-se a questão por haver erro material.
Letra a) Art. 29. A educação infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade
o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico,
psicológico,
intelectual
e
social,
complementando a ação da família e da
comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796,
de 2013)
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a
5 (cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei
nº 12.796, de 2013)

1200
2130
2130

INALTERADO

E

D

A

B

INALTERADO

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2010
(*) Define Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica.
Art. 21. São etapas correspondentes a diferentes
momentos constitutivos do desenvolvimento
educacional:
I - a Educação Infantil, que compreende: a
Creche, englobando as diferentes etapas do
desenvolvimento da criança até 3 (três) anos e
11 (onze) meses; e a Pré-Escola, com duração
de 2 (dois) anos;
Os estabelecimentos de educação infantil têm
liberdade para construir o seu Projeto Político
Pedagógico ou Proposta Pedagógica? Sim,
desde que observados os fundamentos legais
definidos nos seguintes documentos:
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB/96 - Lei nº 9.394/96;
 Resolução CNE/CEB Nº 5/2009 - Fixa as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil;
 Regulamentações da Educação Infantil
definidas pelo Conselho Estadual ou Municipal
de Educação.
Letra b: está incorreta, pois o Ensino
Fundamental tem duração de 09 anos, baseado
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com
duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade,
terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
(Redação dada pela Lei nº
11.274, de 2006)
Letra c: Está incorreta. O ensino Médio, tem
duração de 03 anos, baseado na LEI Nº 9.394,
DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Art. 35. O
ensino médio, etapa final da educação básica,
com duração mínima de três
Letra d: Está incorreta. Na educação Infantil só
é permitido a criança com 03 (três) anos e não
um como está na alternativa.

Letra e: O ensino médio tem duração de 03 anos
. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação
básica, com duração mínima de três anos.
1460

Liliane Cunha da Silva

Psicopedagogo

33

INDEFERIDO

Letra a: O Psicopedagogo > atuação preventiva.
Letra b: Na escola, o psicopedagogo poderá
contribuir no esclarecimento de dificuldades de
aprendizagem que não têm como causa apenas
deficiências do aluno, mas que são
consequências de problemas escolares. Seu
papel é analisar e assinalar os fatores que
favorecem, intervêm ou prejudicam uma boa
aprendizagem em uma instituição. Propõe e
auxilia no desenvolvimento de projetos
favoráveis às mudanças educacionais, visando
evitar processos que conduzam às dificuldades
da
construção
do
conhecimento.
"A
coordenação pedagógica é um dos maiores
campos de atuação", aponta a psicopedagoga
Clélia Pastorello, na área há duas décadas. A
orientação educacional é outra possibilidade.
Entre as tarefas estão a elaboração de planos de
trabalho
individuais
para
alunos
com
dificuldades de aprendizagem ou nos casos de
inclusão. No contraturno, o profissional atua
tanto com crianças com baixo rendimento
quanto em turmas de atendimento educacional
especializado (AEE).
Letra c: O papel do psicólogo na escola é
mostrar aos professores, baseando-se nas
ideias
da
psicologia
sócio-histórica,
a
importância que eles têm para constituir a
personalidade de seus alunos. Ou seja, mostrarlhes que as suas atitudes, relações, afetos,
comportamentos com eles farão parte do que os
constituirão como pessoa, ou seja, determinarão
as suas personalidades.

INALTERADO

Letra d: Algumas das atuações que o psicólogo
pode desenvolver junto aos educadores
segundo Souza (2002);
 Ajudar o educador a refletir sobre sua
infância, para assim compreender melhor a
infância de seus alunos;
 Ajudar o educador a refletir sobre sua família
para compreender melhor a dinâmica familiar
dos alunos;
 Auxiliar o educador no convívio das relações
grupais, nas relações de equipe e no trabalho
de constituição de grupos;
 Auxiliar o educador a conhecer e refletir
sobre o processo de desenvolvimento humano
e os processos de ensino-aprendizagem e as
teorias a respeito;
Letra e: Todas corretas não pois, existem quatro
alternativas falsas (a, c, d, e).
1460
1532

Liliane Cunha da Silva
Lucy Alves de Paulo Lima

Psicopedagogo
Psicopedagogo

34
40

DEFERIDO
INDEFERIDO

Com razão o recorrente. Questão anulada.
Conhece do recurso, por ter sido apresentado
no modo e tempo e nega-lhe provimento. Em
razão das seguintes afirmações.
a) Quem estuda transtornos é a psicologia.
b) Quem estuda o comportamento é a
psicologia.
c) Quem estuda o comportamento é a
psicologia.
d) Segundo Scoz, "a psicopedagogia estuda o
processo de aprendizagem e suas dificuldades,
e numa ação profissional deve englobar vários
campos do conhecimento, integrando-os e
sintetizando-os"(1992,p.2) Para Golbert: (...) o
objeto de estudo da Psicopedagogia deve ser
entendido a partir de dois enfoques: preventivo e
terapêutico. O enfoque preventivo considera o
objeto de estudo da Psicopedagogia o ser
humano
em
desenvolvimento
enquanto

ANULADA
INALTERADO

educável. O enfoque terapêutico considera o
objeto de estudo da psicopedagogia a
identificação, análise, elaboração de uma
metodologia de diagnóstico e tratamento das
dificuldades de aprendizagem (1985, p. 13).

306

Berg Francisco Alves de
Souza

Engenheiro
Civil

37

INDEFERIDO

A questão trata de orçar paredes de alvenaria
de tijolos aparentes em dois blocos idênticos de
salas de aula, logo as salas não poderão ser
consideradas de forma separada, pois as cinco
salas de aula fazem parte do mesmo bloco.
Como trata-se de salas de aula é intuitivo que
existam paredes dividindo os cinco ambientes,
nesse caso os cálculos para obtenção de área
e custo total da alvenaria segue da seguinte
forma:
Nº de paredes (5,00x3,00): 6
Nº de paredes (12,00x3,00): 10
Área fechada dos vãos = (5,00x3,00)x6 +
(12,00x3,00)x10
Área fechada dos vãos = 450m² por bloco
Sendo dois blocos:
Área fechada dos vãos = 450x2
Área fechada dos vãos = 900m²
Nº de janelas: 10
Área de cada janela: (12,00x1,00) = 12,00m²
Desconta-se apenas o excedente a 2,00m²,
assim a área descontada de cada janela será:
10,00m².
Dessa forma,
Área de desconto total = 10x10,00 = 100,00m²
Área final = área fechada dos vão – área de
desconto total
Área final = 900 – 100 = 800,00m²
Logo,
Custo da alvenaria = R$ 56,31/m² x 800,00m²
Custo da alvenaria = R$ 45.048,00
Portanto, mantem-se a alternativa B como
CORRETA.

INALTERADO

1934

Nikarla Aparecida Lima de
Melo

Fiscal de
Tributos

28

DEFERIDO

2347

Tereza Augusta Martins
Gouveia
Tereza Augusta Martins
Gouveia
Nikarla Aparecida Lima de
Melo

Operador de
Convênio
Operador de
Convênio
Fiscal de
Tributos

29

DEFERIDO

34

INDEFERIDO

38

INDEFERIDO

Nikarla Aparecida Lima de
Melo

Fiscal de
Tributos

39

DEFERIDO

2347
1934

1934

Juripiranga/PB, 12 de dezembro de 2016.
A COMISSÃO.

Reconhece do recurso por ter sido posto no
modo e tempo e dá razão ao recorrente. Existem
duas alternativas corretas. Logo, a questão será
ANULADA.
Com razão o recorrente. Questão anulada.

ANULADA

Questões 28 e 34 em duplicidade, porém
gabarito CORRETO. Letra E.
Conhece do recurso e no mérito nega-lhe
provimento de anulação. Conforme CAPÍTULO
V - DOS LIVROS FISCAIS. As alternativas:
a) O livro Registro de Impressão de Documentos
Fiscais será utilizado pelos estabelecimentos
que confeccionarem documentos fiscais para
terceiros ou para uso próprio.Praág. 6º;
c) O livro Registro de Entradas de Mercadorias,
modelo 1-A, e o livro Registro de Saídas de
Mercadorias, modelo 2-A, serão utilizados pelos
contribuintes sujeitos apenas à legislação de
regência do imposto.Parág. 3º;
d) O livro Registro de Controle da Produção e do
Estoque será utilizado pelos estabelecimentos
industriais, ou a eles equiparados pela legislação
federal, e pelos atacadistas, podendo, a critério
do Fisco, ser ele exigido de estabelecimentos de
contribuintes de outros setores, com as
adaptações necessárias.Parág. 4º;
e) “Apenas”, torna a alternativa incorreta. Logo,
a única alternativa que contempla os
documentos
utilizados
por
todos
os
estabelecimentos é a letra B.
Com razão a recorrente. Questão com a
afirmativa correta em duplicidade. Letras A e C.
Logo, questão anulada por erro gráfico.

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO

ANULADA

