Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor Ensino Básico II Educação Física
Recurso:
Olá, boa noite!
A questão 10 no gabarito oficial esta alternativa A, sendo assim o texto vai começar com as seguintes palavras: (No entanto, não menos importante é a avaliação..)
ou seja, não deve-se iniciar o texto com essa palavra (no entanto), pois exprime a ideia de oposição ou de compensação entre duas orações ou dois termos. Exemplo:
Entretanto, contudo, todavia, mas, porém; tentei comprar um carro, no entanto não tinha o dinheiro suficiente; deveria chegar mais cedo, no entanto cheguei atrasado.
alternativa certa é letra C.
Obrigado!
ATT.
Solicitado em: 23/01/2019 -22:12

Questão 10

LINGUA PORTUGUESA - PROFESSORES

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
ASSISTEM RAZÃO AOS CANDIDATOS RECORRENTES. HOUVE ERRO FORMAL NA DIVULGAÇÃO DO GABARITO. A RESPOSTA CORRETA É LETRA "C".
FICAM DEFERIDOS OS RECURSOS
Respondido em: 28/01/2019 -19:50
Prefeitura Municipal de Areias

Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Escriturário
Recurso:
O algorítimo de divisão representado na forma horizontal, por meio da igualdade apresentado na questão número 15 "23=5.4+3", esse método é chamado de Relação
Fundamental da divisão:
dividendo = divisor x quociente + resto. O gabarito aponta como correta alternativa "b) resto 3 e divisor 4", porém de acordo com a "Relação Fundamental da Divisão" a
alternativa correta é "a) resto 3 e divisor 5".
fonte: https://escolakids.uol.com.br/matematica/relacao-fundamental-da-divisao.htm 24/01/2019 19:15H.
Solicitado em: 24/01/2019 -19:18
INSPETOR MATEMATICA - ESCRITURARIO

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Questão
15- Da igualdade: 23 = 5 . 4 + 3 podemos obter uma divisão de:
a) resto 3 e divisor 5
b) resto 3 e divisor 4
c) resto 5 e divisor 4
d) resto 3 e divisor 23

Questão 15

Resposta ao recurso
Em todas as divisões temos:
Quociente x divisor + resto = dividendo
Essa relação é conhecida como relação fundamental da divisão.
Considere dois números naturais N e d tais que se dividirmos N por um divisor d teremos um quociente q e um resto r. Essa regra deve obedecer as seguintes condições:
Fonte: Praticando Matemática 6 / Álvaro Andrini, Maria José Vasconcellos – 4.ed. renovada – São Paulo: Editora do Brasil, 2015 – (Coleção praticando matemática: v.6)
Utilizando a relação fundamental da divisão, temos que a alternativa correta é a b.
Portanto fica indeferido o presente rucurso.
Respondido em: 29/01/2019 -00:03

Anexo(s):

Data do

QuestÃ£o 15.pdf

29/01/20
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Auxiliar de Escritório
Recurso:
A questão aborda a nomenclatura do brasileiros residentes no Japão, contudo, conforme Edital aborda (em conhecimentos gerais)- 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 partir disso, tal resolução trata de difícil apreensão na mídia durante o ano de 2018, já que as questões relativas a atualidade devem ter no máximo 1 ano de publicação, e é
claramente disposto que tal questionamento foge dos preceitos do Edital, visto que deveria abordar fato de "GRANDE" divulgação nos meios de comunicação e partindo de
rápida pesquisa no buscador "google" encontramos poucos elementos atuais (
https://www.google.com/search?q=dekasseguis+na+atualidades&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiWj9ahroTgAhUlIbkGHXHZDSkQBQgpKAA&biw=1366&bih=626 ) e de fato
objetos de pesquisas acadêmicas que sobrepõem a condição legal, em que são pedidos noções de atualidades que envolvessem fatos amplamente divulgados, e não de
objeto de análise que complexa busca que se atrela a um termo que não é dado durante o Ensino Básico (conforme nova BNCC e lei de Diretrizes e Bases da Educação),
além dos termos previstos no Edital.
Deste modo, peço anulação da questão em razão de falta de elementos para que o candidato chegasse à resposta final, além de ser objeto de análise complexa, usurpando a
questão de ser tido como "GRANDE" tema.
Solicitado em: 23/01/2019 -20:28

Questão 27

AUX ESC CONH GERAIS - AUXILIAR DE ESCRITORIO

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
EM QUE PESE O RESPEITO QUE A BANCA NUTRE PELO CANDIDATO, NO PRESENTE RECURSO NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. SENÃO VEJAMOS: O
TEMA É DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL E NO MUNDO. TANTAS TEM SIDO AS MATÉRIAS FALANDO DO ASSUNTO UMA VEZ QUE OS DESCENDENTES DE
JAPONESES TEM FEITO O CAMINHO INVERSO DE SEUS ANTEPASSADOS.
PORTANTO FICA INDEFERIDO O RECURSO.
Respondido em: 28/01/2019 -20:00
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor de Atendimento Educacional Especializado
Recurso:

De acordo com a questão 7:A forma rizotônica é observada na sílaba tônica do verbo na frase:alternativa b;de acordo com o gabarito. Meu embasamento é sobre o conteúdo
que da questão; esse conteúdo não estava no edital da disciplina Português,e não tinha como o candidato estudar!O candidato foi prejudicado por não constar no edital a
forma rizotônica para estudar!Gostaria da análise da banca sobre o edital e verificar que a questão número 7 deveria ser anulada por não estar de acordo com o edital que foi
publicado.Assim embaso meu recurso pedindo anulação da questão número 7;onde o candidato foi prejudicado.
Solicitado em: 23/01/2019 -21:06
LINGUA PORTUGUESA
- PROFESSORES

Questão 7

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
As formas verbais são constituídas por um radical e uma terminação.
Forma rizotônica: quando a sílaba tônica se encontra no radical da forma verbal.
Forma arrizotônica: quando a sílaba tônica se encontra na terminação da forma verbal.
A forma Rizotônica e Arrizotônica do verbo encontra-se no conteúdo "Classes Gramaticais": Verbo: poretanto fica o recurso fica indeferido.
Respondido em: 28/01/2019 -19:37
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Farmacêutico
Recurso:
Com base no Edital publicado em 23 de novembro de 2018 e subsequentes retificações dispostas no site www.setaconcurso.com.br solicito a anulação da referida questão,
observando-se que "Mesóclise" é tema pertinente a colocação pronominal e tal assunto não encontra-se previsto no edital.

Segue a bibliografia que versa sobre o assunto:
Academia Brasileira de Letras. “Me dia isto ou diga-me isto”. Disponível em http://academia.org.br/artigos/me-diga-isto-ou-diga-me-isto Acesso em 22 de janeiro de 2019.
Portal do Professor. “Materiais de Cursos”. Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000016807.PDF Acesso em 22 de janeiro de 2019.

Anexo(s):

Data do

Mesóclise MEC.PDF

24/01/20

Solicitado em: 24/01/2019 -04:10

Questão 7

LÍNGUA PORTUGUESA - FARMA

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
NÃO ASSISTE RAZÃO AO CANDIDATO. COLOCAÇÃO PRONOMINAL ESTÁ DENTRO DO CONETÚDO PRONOMES, ISTO É, CLASSES DE PALAVRAS: PORTANTO,
DENTYRO DO CONTEÚDO PROGRÁMATICO. ASSIM, FICA INDEFERIDO O PRESENTE RECURSO.
Respondido em: 28/01/2019 -19:41
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Farmacêutico
Recurso:
Alternativas B e C estão corretas de acordo com a proposta da questão.
Conforme Portaria 344/1998 que dispõe sobre o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, a questão apresenta na alternativa C
que substâncias C5 necessitam de notificação de Receita A, onde o correto seria especial de duas vias, configurando assim uma afirmação incorreta. Entretanto, a alternativa
B também trouxe uma afirmação incorreta, pois B1 aborda o grupo de medicamentos Psicotrópicos, que além das benzodiazepinas incluem medicamentos como o tiopental,
secobarbital, fendimetrazina, dentre outros que não pertencem a esse grupo, tornando equivocada a classificação do grupo B1 como Benzodiazepínicos.

O anexo da portaria 344/98 apresenta-se assim:
"Lista B1
Lista das Substâncias Psicotrópicas (Sujeitas a Notificação de Receita B)"
Segue referência que versa sobre o assunto:
Portaria Nº344 de 12 de Maio de 1998. Ministério da Saúde. Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html Acesso em 23
de janeiro de 2019.
Solicitado em: 24/01/2019 -04:30
CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS - FARMA

Questão 33

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Questão 33- Indeferida
A alternativa B, está correta, por mais que tenha outros medicamentos que também incluem nesse grupo (B1), nesta questão foi citado apenas esses exemplos e não
necessariamente tem que ser citados todos, com isso a alternativa B não deixa de estar correta.
Respondido em: 28/01/2019 -20:04
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Farmacêutico
Recurso:
Correção: C – Vancomicina
Solicito a recorreção da referida questão, tendo como base que a Amicacina pertence ao grupo dos aminoglicosídeos, utilizados no tratamento de infecções causadas por
bactérias gram-negativas. Amicacina é um derivado semissintético preparado a partir da Canamicina A por acilação do grupo 1-amino da 2-desoxiestreptamina com o ácido 2-

hidroxi-4-aminobutirico. Dentre os efeitos adversos a sua administração estão a ototoxicidade, perda auditiva e nefrotoxicidade.
Já a Vancomicina pertence ao grupo dos antibióticos glicopeptídicos produzido por Streptococcus orientalis, possui atividade contra um amplo espectro de bactérias grampositivas. Age inibindo a síntese da parede celular de bactérias sensíveis através de sua ligação de alta afinidade à extremidade terminal D-alanil-D-alanina de unidade
precursoras da parede celular. Tem sido amplamente utilizada para tratamento de osteomielite e endocardite, causadas por estafilococos, estreptococos e enterococos
resistentes e sensíveis a meticilina. Dentre aos efeitos adversos se destacam os exantemas cutâneos e anafilaxia.
Segue referência que versa sobre o assunto:
BRUNTON, Laurence; CHABNER, Bruce; KNOLLMANN, Bjorn. “As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman”. Seção VII – Quimioterapia das Doenças
Antimicrobianas. Capitulo 54 – Aminoglicosídeos. Pág. 1506 a 1517. 12ª Edição – 2012.
BRUNTON, Laurence; CHABNER, Bruce; KNOLLMANN, Bjorn. “As Bases Farmacológicas da Terapêutica de Goodman & Gilman”. Seção VII – Quimioterapia das Doenças
Antimicrobianas. Capitulo 55 – Inibidores da síntese de proteínas e agentes antibacterianos diversos. Pág. 1539 a 1542. 12ª Edição – 2012.
Em anexo bula de ambos medicamentos

Anexo(s):

Data do

bula vancomicina.pdf

24/01/20

bula amicacina.pdf

24/01/20

Solicitado em: 24/01/2019 -04:37

Questão 39

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - FARMA

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
Questão 39 – Deferida
Assiste razão ao candidato recorrente. Houve erro formal na elaboração do gabarito, portanto a questão 39 tem como resposta correta "Vancomicina" - letra "C".
Respondido em: 28/01/2019 -20:07
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL

Cargo: Farmacêutico
Recurso:
Correção: C - Dois elementos
O produto de um equação de segundo grau sempre resulta em dois elementos (x e x"). Resultado esse obtido através da aplicação da fórmula de Bhaskara.
Segue bibliografia que versa sobre o assunto:
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm
Solicitado em: 24/01/2019 -13:43
MATEMÁTICA - FARMA

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
Resposta ao recurso
Os elementos do conjunto A são as soluções da equação de 2º grau
x(2x – 5) = 0
x = 0 ou
2x – 5 = 0
2x = 5
x = 5/2
Portanto, temos duas soluções:

Questão 11

x = 0 ou x = 5/2
Os elementos do conjunto A pertencem ao conjunto dos números racionais asterisco (Q*) ou seja exclui o zero do conjunto.
Então teremos como elemento do conjunto A, somente o elemento 5/2, ou seja apenas um elemento.
Portanto a alternativa correta é a alternativa "B", assim fica INDEFERIDO O PRESENTE RECURSO.
Respondido em: 28/01/2019 -20:10
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Guarda Municipal
Recurso:
Nesta questão 32, onde se pede para assinalar a afirmativa FALSA, podem existir duas alternativas falsas.
A letra "B" na qual vocês constaram no gabarito que informa que quem preside o Congresso Nacional é o presidente da câmara dos deputados, e realmente é falsa sendo
certo que o Presidente do Senado Federal será sempre o Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
Só que ao meu ver fui prejudicado, pois a alternativa "C" na qual eu marquei também pode ser FALSA, pois na alternativa afirma que o ACRE, elegem OITO deputados, não
dizendo se é ESTADUAL ou FEDERAL, então fica confuso, e assim naquele estado se elegem 24 deputados estaduais. Segue o link para comprovar que a alternativa que
marquei como falsa.
https://g1.globo.com/ac/acre/eleicoes/2018/noticia/2018/10/08/veja-quem-sao-os-24-deputados-estaduais-eleitos-no-acre.ghtml

Anexo(s):

Data do

Imagem para o recurso do concurso.png

23/01/20

Solicitado em: 23/01/2019 -10:26

Questão 32

AUX ESC CONH GERAIS - GUARDA MUNICIPAL

SITUAÇÃO: INDEFERIDO
Resposta:
EM QUE PESE O RESPEITO QUE A BANCA NUTRE PELOS CANDIDATOS, NO PRESENTE CASO NÃO ASSISTER RAZÃO AO RECORRENTE. NA QUESTÃO FICA
CLARO QUE SE TRATA DE DEPUTADO FEDERAL, POIS NOTA-SE NA QUESTÃO QUE FALOU DO PODER LEGISLATIVO NO ÂMBITO NACIONAL. VEJAMOS:
32- Sobre o Poder Legislativo no âmbito nacional, assinale a alternativa Falsa:
a) O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.
b) Quem preside o Congresso Nacional é o Presidente da Câmara dos Deputados.
c) Na Câmara dos Deputados, o número de representantes de cada unidade federativa varia conforme o tamanho da sua população, estados mais populosos, como São
Paulo, chegam a eleger setenta deputados, ao passo que os menores, como o Acre, elegem oito.
d) O Senado Federal - integrado por 81 senadores, representa as 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) e a Câmara dos Deputados, integrada por 513
deputados federais, representa o povo.
ASSIM, FICA INDEFERIDO O PEDIDO.
Respondido em: 23/01/2019 -17:03
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor Ensino Básico II História
Recurso:

todo texto dissertativo finaliza com uma conclusão diante do assunto desenvolvido no texto, em decorrência dessa regra textual a sequencia correta da questão número 10
seria a alternativa C
Solicitado em: 24/01/2019 -22:10

Questão 10

LINGUA PORTUGUESA - PROFESSORES

SITUAÇÃO: DEFERIDO
Resposta:
ASSISTEM RAZÃO AOS CANDIDATOS RECORRENTES. HOUVE ERRO FORMAL NA DIVULGAÇÃO DO GABARITO. A RESPOSTA CORRETA É LETRA "C".
FICAM DEFERIDOS OS RECURSOS
Respondido em: 28/01/2019 -19:50
Prefeitura Municipal de Areias
Concurso Público - 01/2018
RECURSO CONTRA O GABARITO OFICIAL
Cargo: Professor Ensino Básico II História
Recurso:
A questão correta seria a alternativa B: Pré- escola e não a alternativa A, pois a educação básica obrigatória escolar pública seria o Ensino Infantil, fundamental e médio
exceto a pré- escola.
Solicitado em: 24/01/2019 -22:20
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - PROFESSORES

SITUAÇÃO: INDEFERIDO

Questão 34

Resposta:
Não assiste razão ao candidato.
Vejamos a questão:
34- O artigo 4º da L.D.B. afirma que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma, EXCETO:
a) ensino infantil;
b) pré-escola;
c) ensino fundamental;
d) ensino médio.
Observa-se o texto da norma mencionada:
L.D.B. Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;
Portanto fica indeferido o presente recurso.
Respondido em: 28/01/2019 -20:27

