Prefeitura Municipal
de TIETÊ

Concurso Público
Nº 1/2018

ANEXO I – RELATÓRIO DE RECURSOS QUESTÕES E GABARITO DA PROVA OBJETIVA
PROVAS APLICADAS EM 14/10/2018

12NOV
2018

01 - Agente de Apoio Administrativo
QUESTÃO Nº

1

RECORRENTES

2000343699

SOLICITAÇÕES

ANÁLISE

Tenho uma deficiência visual que deixa minha visão embaçada depois de muito tempo forçando ela, por conta disso, não
vi que no final do gabarito precisava da assinatura do candidato, já que forcei minha visão ao longo da prova. Quando fui
entregar o gabarito ao assistente de sala, expliquei minha condição e pedi para que ele me dissesse se eu precisava
assinar em algum lugar, porém, o mesmo me ignorou e apenas guardou meu gabarito sem me orientar. Depois de
consultar colegas, descobri que precisava assinar o fim da prova e não quero perder a chance por causa deste problema.
Conforme estabelecido no item 7.13 do Edital de Abertura das Inscrições:
(...) 7.13. O candidato deverá entregar, ao final da prova, o Caderno de Questões, juntamente com o Cartão de
Respostas, levando consigo o rascunho do cartão de respostas para efetuar a conferência com o Gabarito da prova.
O candidato que, ao final da prova, não entregar o Caderno de Questões ou o Cartão de Respostas devidamente
assinado, será DESCLASSIFICADO.”
Sendo assim, a candidata não pode alegar desconhecimento dessa informação, já que no Edital estava estabelecido
que todos os candidatos deveriam assinar o cartão de respostas.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

2

RECORRENTES

2000339186
2000340719
2000343125

SOLICITAÇÕES

Não existe conjugação deteu para o verbo deter; Não existe verbo precavenho; Portanto, a unica alternativa correta é a
opção C e vocês consideraram como incorreta de acordo com a pergunta.
_________________________________________________________________________________________________
Resposta do Gabarito: "C"
No enunciado da questão está dizendo para apontar qual a alternativa que está com o verbo INCORRETAMENTE
conjugado.
- A alternativa A, o verbo "deter" está conjugado incorretamente. No pretérito perfeito da 3ª pessoa do singular é "deteve" e
não "deteu". O policial deteve o criminoso.
- A alternativa B, o verbo "precaver" também está conjugado incorretamente. Não existe a forma de conjugação
"precavenho". No presente, as únicas pessoas que há conjugação do verbo precaver é "nós precavemos" e "vós
precaveis".
- A alternativa C, é a única frase que o verbo está conjugado corretamente: "Nós vimos (presente) aqui todos os dias para
buscar amparo e sabedoria"
_________________________________________________________________________________________________
A frase (A) também está incorreta, pois o correto é "o policial deteve o criminoso".
Conjugação do verbo DETER, Pretérito Perfeito
eu detive
tu detiveste
ele deteve
nós detivemos
vós detivestes
eles detiveram

ANÁLISE

Duas alternativas (A) e (B) atendem ao enunciado, pois contêm verbos conjugados incorretamente. O enunciado deveria
solicitar o verbo corretamente conjugado, o que não ocorrendo, dá margem à anulação da questão.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

3

RECORRENTES

2000339186

SOLICITAÇÕES

De acordo com a pergunta: 3 - Assinale a alternativa que apresenta uma Oração Subordinada
Adverbial CAUSAL:
A resposta considerada correta no gabarito opção C ((C) Desde que assim escolheram, vão se arrepender-se.), onde:"
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...vão se arrepender-se" está incorreta!
ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado da questão, a resposta está correta, na alternativa (C) a
expressão “desde que” é indicativa de causa, e não de tempo: Vão se arrepender ... porque assim escolheram (por
causa do que escolheram).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

4

RECORRENTES

2000340719
2000339151

SOLICITAÇÕES

Resposta do Gabarito: C.
O verbo "bastar" não pode ser classificado EXCLUSIVAMENTE como intransitivo.
Dependendo do contexto que se encontra, necessita de complemento para ser entendido.
Quem basta, basta de quê?
Exemplo: Eu basto. Não tem sentido completo.
Diferente de: Eu durmo.
________________________________________________________________________________________________
Bastar não é um verbo que tem sentido próprio sem precisar da ajuda de algum objeto (direto ou indireto).

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado da questão, na pág. 336, os verbos “bastar” e “dormir”
constantes da alternativa (C) são intransitivos, enquanto as demais alternativas apresentam ao menor um verbo que não
é intransitivo. O enunciado solicita a alternativas que apresenta exclusivamente (ou seja, apenas) verbos intransitivos, e
não que os verbos sejam exclusivamente intransitivos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

6

RECORRENTES

2000339151

SOLICITAÇÕES

A alternativa está incorreta, pois a única maneira de fazer a conta mostra outra alternativa (a errada, no caso) como
resultado.
RESOLUÇÃO:
4 números
Média - 4,5
Ma = X / Quantidade de números
4,5 = X / 4
X = 4,5x4
X= 18
*RESPOSTA: Letra B*

ANÁLISE

Os 4 números em questão são 3, 4 5 e 6, cuja média (3+4+5+6)/4 = 4,5. O produto destes números é 3 x 4 x 5 x 6 = 360.
Dividido pela somatória: 360/18 = 20.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

7

RECORRENTES

2000339186
2000340719
2000339151
2000341852

SOLICITAÇÕES

Resposta gabarito opção (D) 56, onde está incorreto.
_______________________________________________________________________________________________
Resposta do Gabarito: D
Nenhuma das alternativas conferem com o resultado da questão.
Total de alunos: 200
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60% fazem curso de valsa: 120
40% fazem de forró: 80 alunos
40% dos que fazem valsa (120) também fazem forró: 48 alunos
80 + 48: 128 alunos que fazem forró
40% dos matriculados no forró (128) são nordestinos: 51,20.
_______________________________________________________________________________________________
Total de Alunos = 200
Valsa = 60% = 120 alunos
Forró = 40% = 80 alunos
Dos que estão matriculados no curso de valsa, 40% estão matriculados também no curso de forró = 48 alunos
RESPOSTAS POSSÍVEIS:
1- Dos matriculados no curso de forró, 40% são nordestinos:
80 alunos (os que fazem APENAS forró) x 40% = *32 alunos*
2- Dos matriculados no curso de forró, 40% são nordestinos:
48 alunos (os MESMOS ALUNOS que fazem valsa e forró também são nordestinos) = *48 alunos*
_______________________________________________________________________________________________
Venho respeitosamente solicitar a anulação da questão, pois nenhuma alternativa apresenta a resposta correta.
200 alunos
60% matriculados curso de valsa = 120 alunos
matriculados no curso de forró = 80 alunos
40% do curso de valsa também fazem forró = 48 alunos
total de alunos no curso de forró = 128 alunos
40% dos 128 alunos de forró são nordestinos = 51,2 alunos
Qual a quantidade de estudantes matriculados no curso de forró e que são nordestinos?
Resposta: 51,2 alunos.
ANÁLISE

Não há resposta que atenda ao enunciado dentre as alternativas proposta, já o resultado seria 51,2. Neste sentido a
questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

8

RECORRENTES

2000339151

SOLICITAÇÕES

As respostas oferecidas pela questão não coincidem com a resolução da mesma.
RESOLUÇÃO:
Cães = 80%
Gatos = 20%
Morreram APENAS cães, e nenhum gato. Depois da doença, verificou-se que 50% doa animais que restaram no canil
eram cães. Sendo assim:
Cães que morreram = 80% (Total) - 50% (Restaram após a doença) = 30%
RESPOSTA: 30%

ANÁLISE

Supondo-se, por exemplo, 100 animais, 80 seriam cães e 20 seriam gatos. Se ao final restaram 50% de cães e nenhum
gato morreu, então sobraram 20 gatos (50%) e 20 cães (50%). Desta forma, de 80 cães restaram 20, ou seja, 20/80 =
0,25, então 1,00 – 0,25 = 0,75 = 75% dos cães morreram.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

9

RECORRENTES

2000339151

SOLICITAÇÕES

As respostas oferecidas pela questão não coincidem com a resolução da mesma.

ANÁLISE

De 1 a 9 = 9 algarismos; de 10 a 99 = 90 páginas de 2 algarismos = 180 algarismos; 100ª página = 3 algarismos. Assim, 9
= 180 = 3 = 192 algarismos até a página 100.
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DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

11

RECORRENTES

2000342051

SOLICITAÇÕES

Peço a anulação da questão 11 da prova, pois fala sobre a eleição de 7 de outubro e na prova deram como certa a
resposta B ( José Serra). sendo que a resposta certa seria Eduardo Suplicy ou seja, resposta certa seria a D. Sendo que
José Serra não participou desta eleição pois esta em tratamento de um câncer. Sinto-me prejudicada, já que, respondi
certo e veio como errada. desde já, agradeço atenção. 16/10/2018

ANÁLISE

Airton Sandoval, Marta Suplicy ocupavam as duas vagas do Senado pelo estado de São Paulo que foram renovadas nas
eleições de 07 de outubro. Eduardo Suplicy sequer era senador. A vaga de José Serra não foi renovada pois seu mandato
vai até o final de 2022.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

25

RECORRENTES

2000343125

SOLICITAÇÕES

Duas opções estão corretas: B e C
1. desligar as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas
3. desligar, se possível, o modo de visualização de e-mails no formato HTML
Fonte: Cartilha de segurança na Internet - Comitê Gestor da
Internet no Brasil – pág. 76)

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica referida no enunciado:
Ao usar programas leitores de e-mails:
(...)
DESLIGUE as opções que permitem abrir ou executar automaticamente arquivos ou programas anexados as mensagens;
Portanto a alternativa (B) pleiteada pelo recorrente é INCORRETA.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

39

RECORRENTES

2000349163
2000340719
2000343125
2000350750
2000341396

SOLICITAÇÕES

Nesta questão era solicitado calcular o valor a ser recebido de horas extras baseado em uma jornada de trabalho de 40
horas mensais. Acredito que saiu errado o enunciado, não seriam 40 horas semanais?
______________________________________________________________________________________________
Resposta do Gabarito: A
A carga horária básica do funcionário na questão está como "40 horas mensais".
O correto é "40 horas semanais" com 20 dias úteis de trabalho.
______________________________________________________________________________________________
Na questão, está:
-Remuneração básica de R$ 2.880,00 mensais;
- Carga horária básica de ***40 horas mensais***;
- Jornada de *2ª a 6ª feira*;
- O mês contou com *20 dias úteis (de trabalho)*;
Se ele trabalhou 40 horas mensais, e 5 dias por semana, sendo 20 dias de trabalho, a carga horária normal do funcionário
seria apenas uma hora por dia útil. Sendo assim, nenhuma resposta é compatível com o enunciado.
Na questão citada, está escrito "- Carga horária básica de 40 horas mensais", e o correto seria "- Carga horária básica de
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40 horas semanais".
Com 40h mensais o resultado final seria "R$1.848,00", e com 40h semanais o resultado seria a letra (A) do gabarito que é
"R$462,00"
Portanto o calculo não não bate por conta de um erro de digitação.
______________________________________________________________________________________________
Prezados Senhores
Na questão 39 o enunciado refere a:
-Salário de R$ 2.880,00 mensal
- Carga horária básica de 40 horas mensais;
- Jornada de 2ª a 6ª feira;
- O mês contou com 20 dias úteis (de trabalho);
- O funcionário executou 12 horas e 40 minutos de horas extras com 50% de adicional e 3 horas e 20 minutos de horas
extras com 100% de adicional;
40 horas mensais (40/5 = 8 horas semanais / 5 (2ª a 6ª feira) = R$ 72,00 por hora.
H extra 50%: 12:40 = R$ 72,00 + R$ 36,00 x 12,4 h = R$ 1.368,00
H extra 100%: 03:20 = R$ 72,00 + R$ 72,00 x 3,20 h = R$ 480,00
DSR: R$ 1848,00 / 20 x 10 = R$ 924,00
INSS: (11%) R$ 621,72
Dependentes: 02: R$ 189,59 X 2 = R$ 379,18
IRRF: (22%) = R$ 410,52
Portanto, não há alternativas que satisfaçam a questão.
Nestes termos, peço deferimento.
ANÁLISE

O enunciado apresentou indevidamente a jornada como de 40 horas mensais, quando deveria ser 40 horas semanais. Da
forma como foi apresentado, não há alternativa que atende o enunciado entre as propostas, de forma que a questão deve
ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
5

QUESTÃO Nº

40

RECORRENTES

2000343125
2000350750
2000341396
2000341852

SOLICITAÇÕES

Como a questão 39 não está correta, essa questão também deve ser invalidada, pois utiliza do seu resultado:
"Considerando a remuneração mensal bruta do funcionário de que trata a questão anterior"
A questão citada usa como base para o calculo a questão de n°39, questão essa que contém um erro de digitação como
diz no meu recurso já enviado.
a questão 40, tendo vinculo direto com a questão 39, também fica comprometida pois:
“Considerando a remuneração mensal bruta do funcionário de que trata a questão anterior (remuneração básica + horas
extras) e mais os parâmetros seguintes, qual será o valor do IRRF (IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE) do
funcionário neste mês específico?”
Salário base: R$ 2880,00
H extra 50%: 12:40 = R$ 72,00 + R$ 36,00 x 12,4 h = R$ 1.368,00
H extra 100%: 03:20 = R$ 72,00 + R$ 72,00 x 3,20 h = R$ 480,00
DSR: R$ 1848,00 / 20 x 10 = R$ 924,00
Renda mensal bruta: R$ 5.652,00
INSS: (11%) R$ 621,72
Dependentes: 02: R$ 189,59 X 2 = R$ 379,18
Logo:
IRRF: (22%) = R$ 410,52 .
Nestes termos, peço deferimento.
Silvana do Carmo Fortunato
Venho respeitosamente solicitar a anular da questão.
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Repare que a questão pede pra levar em consideração a questão 39.
Porém há um equívoco na questão 39 onde nela diz:
Carga horária básica de 40 horas MENSAIS, onde o correto seria SEMANAIS.
Desse modo todo cálculo é 4 vezes maior em função desse equívoco.
Portanto não há alternativa correta.
ANÁLISE

A resolução da alternativa dependia da resposta da questão 39, que foi anulada. A base de cálculo foi comprometida pela
informação de que a jornada seria de 40 horas mensais – e não semanais como deveria ser. Desta forma, nenhuma
alternativa apresenta a resposta solicitada, razão pela qual a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
05 - Agente de Fiscalização de Posturas

QUESTÃO Nº

3

RECORRENTES

2000340041

SOLICITAÇÕES

Nesta questão, como se verá, o candidato é obrigado a fazer uma escolha impossível. A alternativa "D". Abaixo a
questão e as alternativas coladas para melhor entendimento do problema.
03) Assinale a alternativa que apresenta uma Oração Subordinada Adverbial CAUSAL:
(Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2015 – pág. 509)
(A) Saiu cedo porque tinha consulta médica.
(B) Como está chovendo, transferiremos o jogo de futebol.
(C) Desde que assim escolheram, vão se arrepender-se.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
É assim porque, em que pese o fator Oração Subordinada Adverbial CAUSAL, a alternativa correta seria a letra "D",
afinal todas as alternativas o são.
Todavia, além de conter erro gramatical grosseiro na alternativa "C", o comando da questão importa em apontar A
ALTERNATIVA que apresenta UMA Oração Subordinada Adverbial Causal. Logo, ficam evidenciados os problemas
concernentes a esta questão. Quais sejam, primeiramente o erro grosseiro gramatical, que acabou por distanciar o foco
da pergunta da questão para a alternativa "C" induzindo o candidato a erro, e o próprio comando da questão, que
também induz o candidato a erro, ao afirmar que existe apenas UMA Oração Subordinada Adverbial Causal.
Além disso, é impossível admitir que todas as alternativas estão corretas, pois o padrão que rege a prova de português é
a norma culta. Sendo assim, jamais se poderá dizer que a alternativa "C" é uma alternativa correta devido ao seu erro
gramatical grosseiro.
Por esses motivos, a questão merece ser anulada.

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado da questão, a resposta está correta, na alternativa (C) a
expressão “desde que” é indicativa de causa, e não de tempo: Vão se arrepender ... porque assim escolheram (por
causa do que escolheram).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

27

RECORRENTES

2000340041
2000339401
2000354373

SOLICITAÇÕES

27 - Analise as seguintes disposições do Código de Posturas do Município de Tietê acerca das apreensões:
1 - Nos casos de apreensão, a coisa apreendida será recolhida ao depósito da Prefeitura quando a isto não se prestar a
coisa ou quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depositado em mãos de terceiros ou do próprio
detentor, se idôneo, observadas as formalidades legais.
2 - A devolução da coisa apreendida só se fará depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de indenizada a
Prefeitura das despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, transporte e depósito.
2 - No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 30 (trinta) dias, o material apreendido será vendido em hasta
pública pela Prefeitura, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que trata o
artigo anterior e entregue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instruído e processado.
(Fonte: Código de Posturas do Município de Tietê - Lei Municipal No 1259/1974 e suas alterações, arts. 10o e 11)
De acordo com a norma referida, estão corretos os itens:
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a) 1 e 2, apenas.
b) 1 e 3, apenas.
c) 2 e 3, apenas.
d) 1,2e3.
Nesta questão, mais uma vez a banca examinadora peca ao redigir a questão. Primeiramente, esta prova possui apenas
40 questões de nível médio, e em segundo plano, dessas questões 15 são de peso 4. É o mínimo que essas questões
sejam redigidas impecavelmente, quando pensamos no fim a que se destinam.
Desse modo, é transparente que haver dois itens com a mesma numeração acabou por confundir o candidato. No
cenário atual, principalmente pela falta de preparo e prática devido ao sistema defasado de ensino do nosso pais, a
simples MÁ DIGITAÇÃO de uma prova pode, sim, induzir o candidato a erro. Afinal, o candidato não é obrigado a
deduzir que o terceiro texto é na verdade um terceiro item, e não a continuação do segundo.
Sendo assim, não há alternativa possível para esta questão, afinal os itens 1, 2 estão corretos, mas o item 2 não.
Confuso. Exatamente como o candidato se sentiu ao realizar a prova num momento de tensão e altas expectativas.
Por esses motivos, a questão merece ser anulada.
______________________________________________________________________________________________
Bom dia!
A questão n°27 está errada na numeração de alternativas.
______________________________________________________________________________________________
As perguntas estão numeradas na seguinte ordem: 1, 2 e 2. Portanto repete o número 2. Não tem o número 3. Não
tendo como responder corretamente.
ANÁLISE

Há erro na elaboração do enunciado, que apresenta dois itens “2”, o que invalida a resposta com base nas alternativas
propostas.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.
06 - Agente de Manutenção de Veículos

QUESTÃO Nº

18

RECORRENTES

2000349537

SOLICITAÇÕES

conforme diz o enunciado da questão, se cada ano a criança dobra de peso, pois se com 5 anos pesa 20kg então com 6
anos pesará 40kg.
Portanto, a resposta correta será a letra "C" e não a "D"

ANÁLISE

Houve erro na transcrição da resposta correta ao gabarito, a alternativa (C) é a que atende ao enunciado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).

7

07 - Agente de Manutenção Elétrica
QUESTÃO Nº

18

RECORRENTES

2000349307
2000341549
2000351646

SOLICITAÇÕES

No gabarito a resposta é a letra D, mas a resposta que faz sentido é a letra C.
Se o peso dobra a cada ano e com 5 anos tem 20 quilos, quando tiver 6 anos (alternativa C) terá 40 quilos.
________________________________________________________________________________________________
a resposta do gabarito nao confere com o resultado real , pois na realidade seria a alternativa "c".
________________________________________________________________________________________________
A criança aos 5 anos de idade está pesando 20 quilos, a cada aniversário ela dobra de peso, logicamente com 6 anos de
idade a criança estará pesando 40 quilos, NÃO COM 5 ANOS COMO DIZ A RESPOSTA.

ANÁLISE

Houve erro na transcrição da resposta correta ao gabarito, a alternativa (C) é a que atende ao enunciado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).

QUESTÃO Nº

21
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RECORRENTES

2000341014

SOLICITAÇÕES

O senador que não conseguiu a reeleição ao senado federal foi Eduardo Suplicy, alternativa D

ANÁLISE

Alegação não se refere a questão indicada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

25

RECORRENTES

2000342073

SOLICITAÇÕES

Como a própria banca constata, e assume o erro, o motivo da mudança de horário de verão, é por circunstância da prova
do ENEM, e não por motivo das eleições.

ANÁLISE

Questão previamente anulada pela Banca. Após a prova ter sido elaborada e lacrada, o Governo Federal em 04 de
outubro resolveu alterar o início do horário de verão para 18 de novembro, conforme a fonte referenciada no enunciado.
Apenas nos dia 17 de outubro, após a realização da prova, o governo voltou atrás e confirmou o dia 04 de novembro
para início do horário de verão. Porém, na data da realização da prova, a resposta correta seria 18 de novembro,
alternativa não proposta, razão pela qual a questão foi anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA PREVIAMENTE PELA BANCA.

QUESTÃO Nº

31

RECORRENTES

2000342073
2000341014

SOLICITAÇÕES

No item (a), a frase está mal formulada, sem pontuações e acentuações. Confundindo assim a resposta do candidato.
Creio que o certo seria-........No Brasil(,) há cidades onde a tensão fase-neutro (é) de 220V e outras em 127V.
Os erros estão em parenteses. Peço esclarecimento plausível. Obrigado.
________________________________________________________________________________________________
O senador que não conseguiu a reeleição ao senado foi Eduardo Suplicy alternativa D.

ANÁLISE

A formulação do enunciado não prejudica o entendimento do que é requerido nem a escolha da resposta correta entre as
disponibilizadas; ademais, a alternativa combatida não seria aquela a atender o enunciado, enquanto a alternativa (B) é
incontestavelmente incorreta, não há dúvida técnica em relação a isso. Por fim, nenhum dos demais candidatos recorreu
apresentando dificuldade de entendimento, desta forma o entendimento geral entre os candidatos é de que não houve
prejuízo em relação ao enunciado, não se podendo prejudicar a maioria prevalente em prol de um suposto
desentendimento individual.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

32

RECORRENTES

2000342073
2000341549
2000351646

SOLICITAÇÕES

No item (d), onde se lê, (tomada), há um equivoco. O correto seria a palavra (interruptor).
Além de confundir a resposta do candidato, é um erro que induz o mesmo a crer que é a alternativa incorreta.
Peço explicação plausível. Obrigado.
_______________________________________________________________________________________________
a alternativa certa seria a "D" , no gabarito consta a alternativa "B". pois um retorno de lâmpada não se acende por meio
de tomada , mas sim por interruptor ( simples , paralelo , intermediário ,bipolar simples , bipolar paralelo , ou até mesmo
por um interruptor pera.) mas nunca por uma tomada.
_______________________________________________________________________________________________
A pergunta da letra (D) também está errada, pois não existe retorno ligado a "tomada", onde, não existe como acionar a
"tomada" e fechar o circuito e acender a lâmpada, teria que ter escrito (INTERRUPTOR) esse sim é o dispositivo que
interrompe o circuito, assim deixando passar corrente e acendendo a lâmpada ou interrompendo assim apagando-a.
A pergunta da Letra (B) também está errada em partes, (Neutro é um condutor que não possui tensão (0V), e portanto
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não está carregado) depende, se não estiver conectado a nenhum equipamento elétrico não terá corrente circulando
então o mesmo estará com "Zero" Volts de tensão, más se estiver algum equipamento eletrônico ligado estará fluindo
corrente elétrica pelo circuito todo, inclusive pelo NEUTRO.
(Neutro também é chamado de negativo) Sim, depende do circuito, se for em (CC) Corrente Contínua, como "bateria,
pilha" é chamado de NEGATIVO, se a corrente for em (CA) Corrente Alternada é chamado de NEUTRO.
ANÁLISE

O termo “tomada” deve ser empregado para os pontos terminais de utilização de circuitos elétricos que se classificam em
tomadas de uso geral (T.U.G.) e tomadas de uso específico (T.U.E.). Para o fechamento de circuitos de iluminação
emprega-se o interruptor.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

35

RECORRENTES

2000351646

SOLICITAÇÕES

Ao final da pergunta está escrito ( não está relacionado a apenas uma das alternativas a seguir). a frase entre parênteses
nos dá entender que terá mais de uma resposta na questão.

ANÁLISE

Não há frase entre parênteses. O enunciado é claro ao pedir que se assinale a alternativa - apenas 1 – que não está
relacionada ao enunciado. Não há razão na alegação do recorrente.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
10 - Agente de Recepção

QUESTÃO Nº

3

RECORRENTES

2000340568

SOLICITAÇÕES

Na prova Agente de Recepção a questão 3 apesenta como resposta oficial no gabarito a alternativa D sendo todas as
alternativas corretas , porém não são todas as alternativas que contém orações subordinadas adverbiais causais.
3 -Assinale a alternativa que apresenta uma Oração Subordinada Adverbial CAUSAL:
(A) Saiu cedo porque tinha consulta médica.(sim é uma oração Subordinada Adverbial Causal)-Expressa uma causa,
exprimem uma circunstância de causa( Ela saiu porque ela tinha uma consulta médica.E possui conjunção de causa:
PORQUE.
(B) Como está chovendo, transferiremos o jogo de futebol.(sim é uma oração Adverbial Causal)-Expressa uma causa,
exprimem uma circunstância de causa( eles transferiram o jogo de futebol para outro dia, pois naquele dia estava
chovendo, não iriam conseguir jogar.E possui conjunção de causa: COMO.
(C) Desde que assim escolheram, vão se arrepender-se.(Não é Oração Subordinada Causal) -Pois não expressa uma
circunstância de causa e sim expressa uma circunstância de condição (real ), e não possui uma conjunção de causa ,
apresenta na introdução da frase uma conjunção de condição(Condicional)-DESDE QUE.
(D)Todas as alternativas estão corretas-Não podendo ser a alternativa correta, pois não são todas as alternativas que
apresentam orações subordinadas adverbiais causais como pede o enunciado. A alternativa A e B estão corretas, porém
a alternativa C não está correta.
Logo a questão não possui nenhuma alternativa como resposta.
As explicações das referências: "as orações subordinadas adverbiais vêm introduzidas de conjunções subordinativas.
Além disso, podem ser classificadas de acordo com as circunstâncias expressas por meio delas."
"Orações subordinadas adverbiais causais: exprimem uma circunstância de causa. São introduzidas pelas conjunções:
PORQUE, JÁ QUE, UMA VEZ QUE,VISTO QUE,POIS QUE,COMO, POSTO QUE."
"Orações subordinadas adverbiais condicionais: expressam uma circunstância de condição (real ou hipotética).Elas são
introduzidas pelas conjunções subordinativas SE, CASO e pelas locuções conjuntivas DESDE QUE,CONTANTO QUE,
SALVO SE, EXCETO SE, A MENOS QUE, UMA VEZ QUE."
Segue o link da fonte de referências com as explicações citadas acima, para a avaliação da questão.
Link: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/oracoes-subordinadas-adverbiais.htm
Está fonte é a referência sugerida para estudos no próprio edital do concurso.
Obrigada

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado da questão, a resposta está correta, na alternativa (C) a
expressão “desde que” é indicativa de causa, e não de tempo: Vão se arrepender ... porque assim escolheram (por causa
do que escolheram).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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QUESTÃO Nº

4

RECORRENTES

2000340568

SOLICITAÇÕES

Na prova Agente de Recepção , a questão 4 apresenta como resposta oficial a alternativa C , porém a mesma não pode
ser a certa , pois o verbo Bastar não é um verbo intransitivo.
Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente VERBOS INTRANSITIVOS:
(A) Parar; tratar.
(B) Andar; perdoar.
(C) Bastar; dormir.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Explicações das fontes referenciais da transitividade dos verbos:
"Necessitam de mais um termo para complementar seu sentido, ou seja, há uma relação de subordinação entre os verbos
e os seus complementos. Quando essa relação acontece sem a presença de preposição entre o verbo e seus
complementos, o verbo é classificado como transitivo direto. Quando, nessa relação, há a presença da preposição entre o
verbo e seus complementos, o verbo é classificado como transitivo indireto. Contudo, se o sentido do verbo não depender
de nenhum complemento, então, o verbo será intransitivo."
A fonte de referência da explicação citada acima: Link: https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/transitividade-verbal.htm
Referência sugerida como estudo no edital do concurso.
Logo o verbo bastar não pode classificado exclusivamente como um verbo intransitivo
"Os verbos "bastar" e "restar" são transitivos indiretos, o elemento a que(m) é fundamental ou necessário praticar a ação
é objeto indireto e a ação, representada pelo outro verbo, é o sujeito de "restar" ou de "bastar" (Pois quem basta, basta
algo)
A fonte de referência da explicação citada acima: Link: https://vestibular.uol.com.br/duvidas-de-portugues/falta-o-governodefinir-se-quer-ou-nao-proibir-o-comercio-de-armas.htm
Referência sugerida como estudo no edital do concurso.
Nesta questão os verbos exclusivamente intransitivos são: Andar e parar, porém não estão agrupados na mesma
alternativa , sendo que não poderia ser a alternativa A pois tratar é um verbo transitivo. A alternativa B consta o verbo
perdoar , o mesmo é um verbo transitivo, e a alternativa C( apontada como correta no gabarito) , consta o verbo Bastar , o
mesmo também é um transitivo .
Sendo a alternativa correta D , nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Explicações e link de fontes referências para a avaliação da questão
"Os verbos transitivos diretos e indiretos são acompanhados de um objeto direto e um indireto. Merecem destaque, nesse
grupo: Agradecer, Perdoar e Pagar."
Link: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint66.php(Fonte sugerida pelo do edital)
"Verbo: Andar Frase: Ela anda."
Link: https://www.todamateria.com.br/verbos-intransitivos/
"O verbo tratar atua como verbo transitivo indireto, com regência da preposição de, e a partícula se atua como um índice
de indeterminação do sujeito."
Link: https://duvidas.dicio.com.br/trata-se-ou-tratam-se/
Obrigada

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado da questão, na pág. 336, os verbos “bastar” e “dormir”
constantes da alternativa (C) são intransitivos, enquanto as demais alternativas apresentam ao menor um verbo que não
é intransitivo. O enunciado solicita a alternativas que apresenta exclusivamente (ou seja, apenas) verbos intransitivos, e
não que os verbos sejam exclusivamente intransitivos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

7

RECORRENTES

2000340568

SOLICITAÇÕES

Na prova Agente de de Recepção , na questão 7 , a alternativa que consta no gabarito como resposta , sendo a letra
D(56), não confere com o resultado feito através da interpretação da questão em si e logo das resoluções das contas .
7 - Uma academia de dança, que oferece apenas dois cursos: de valsa e de forró, possui 200 alunos. Dos 200 alunos,
60% estão matriculados no curso de valsa. Dos que estão matriculados no curso de valsa, 40% estão matriculados
também no curso de forró. Dos matriculados no curso de forró, 40% são nordestinos. Qual é a quantidade de estudantes
matriculados no curso de forró e que são nordestinos?
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(A) 24
(B)32
(C) 48
(D) 56
Podemos analisar a questão, onde a mesma chega em uma resposta(alternativa) da questão , porém não na
apresentada no gabarito oficial.
Resolução:
Desses 200 alunos, 40% estão matriculados no curso de forró
Sendo regra de três 200----100 %
X-------40%
200*40/100= 80
80 alunos estão matriculados no curso de forró .
Desses 80 alunos, 40% são nordestinos
Sendo regra de três: 80----------100%
X-----------40%
80*40/100=32
(80 vezes 40 dividido 100, logo X= 32
Portando 32 alunos são matriculados no curso de forró e são nordestinos.
Sendo a opção correta a alternativa B .
Obrigada
ANÁLISE

Não há resposta que atenda ao enunciado dentre as alternativas proposta, já o resultado seria 51,2. Neste sentido a
questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

11

RECORRENTES

2000340568

SOLICITAÇÕES

Na prova Agente de Recepção , a questão 11 tem como reposta oficial no gabarito a alternativa B , porém José Serra não
está atuando como Senador.
Segue:
11 - Nas eleições de 07 de outubro, duas das três vagas dos senadores pelo Estado de São Paulo foram providas. Qual o
senador paulista cujo mandato não foi renovado nestas eleições?
(A) Airton Sandoval
(B) José Serra
(C) Marta Suplicy
(D) Eduardo Suplicy
Explicações e fontes referenciais
"Em março de 2017, Airton Sandoval tomou posse no mandato de senador por São Paulo após o senador titular, Aloysio
Nunes, assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores."
Airton Sandoval não candidatou-se a senador., tomou posse em 2017 , pois era suplente de Aloysio Nunes.
"A senadora Marta Suplicy informou nesta sexta-feira, 3, à direção nacional do MDB que não será vice na chapa do exministro da Fazenda, Henrique Meirelles, candidato do partido ao Planalto, nem se candidatará à reeleição ao Senado.
Ela disse, ainda, que deixará o partido."
Marta Suplicy , não tentou reeleição e pretende se aposentar da política, deixando o atual partido.
Link:https://airtonsandoval.com.br/sobre/
Link: https://veja.abril.com.br/politica/marta-suplicy-descarta-ser-vice-de-meirelles-e-diz-que-deixara-o-mdb/
José Serra: Não se candidata para a releição.
Segue o link com todos candidatos para senado
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/eleicoes/2018/noticia/2018/08/07/candidatos-ao-senado-por-sao-paulo-nas-eleicoes2018-veja-a-lista.ghtml
Eduardo Suplicy:O petista Eduardo Suplicy sofreu a sua segunda derrota consecutiva na disputa pelo Senado... - link:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/07/suplicy-sofre-segunda-derrota-nosenado.htm?cmpid=copiaecola
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Não é senador atualmente, tenta a eleição, porém foi derrotado pela segunda vez.
Portanto não teria resposta para a questão , pois nenhuma alternativa confere com que é pedido no enunciado.
Obrigada
ANÁLISE

Airton Sandoval, Marta Suplicy ocupavam as duas vagas do Senado pelo estado de São Paulo que foram renovadas nas
eleições de 07 de outubro. Eduardo Suplicy sequer era senador. A vaga de José Serra não foi renovada pois seu
mandato vai até o final de 2022.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
11 - Agente de Serviços Gerais

QUESTÃO Nº

25

RECORRENTES

2000352761

SOLICITAÇÕES

A questão referente ao início do horário de verão de 2018 as alternativas estavam incorretas.

ANÁLISE

Questão previamente anulada pela Banca. Após a prova ter sido elaborada e lacrada, o Governo Federal em 04 de
outubro resolveu alterar o início do horário de verão para 18 de novembro, conforme a fonte referenciada no enunciado.
Apenas nos dia 17 de outubro, após a realização da prova, o governo voltou atrás e confirmou o dia 04 de novembro para
início do horário de verão. Porém, na data da realização da prova, a resposta correta seria 18 de novembro, alternativa
não proposta, razão pela qual a questão foi anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA PREVIAMENTE PELA BANCA.

QUESTÃO Nº

31

RECORRENTES

2000342554

SOLICITAÇÕES

Boa tarde estou muito triste pois tem questão de conhecimentos específicos que são de concurso de jardinagem
E jardinagem não e serviços gerais pois vir vários concursos de serviços gerais não tem vocês prejudicou várias pessoas
pois não tinha Mem uma questão de serviços gerais
Espero que anulação de algumas
Espero que vcs pensei nois que estudamos bastante para chegar e ver esta decepção as questões são está 31
,33,35,36,37,39,40 se não for para ajudar eu ajude outras pessoas

ANÁLISE

De acordo com o Anexo II do Edital 01/2018, em relação aos conhecimentos específicos do cargo de Agente de Serviços
Gerais consta o item Noções de plantio e capinagem.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

33

RECORRENTES

2000342554

SOLICITAÇÕES

Boa tarde estou muito triste pois tem questão de conhecimentos específicos que são de concurso de jardinagem
E jardinagem não e serviços gerais pois vir vários concursos de serviços gerais não tem vocês prejudicou várias pessoas
pois não tinha Mem uma questão de serviços gerais
Espero que anulação de algumas
Espero que vcs pensei nois que estudamos bastante para chegar e ver esta decepção as questões são está 31
,33,35,36,37,39,40 se não for para ajudar eu ajude outras pessoas

ANÁLISE

De acordo com o Anexo II do Edital 01/2018, em relação aos conhecimentos específicos do cargo de Agente de Serviços
Gerais consta o item Noções de plantio e capinagem.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
16 - Auxiliar de Serviços de Secretaria

QUESTÃO Nº

21

RECORRENTES

2000343968
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SOLICITAÇÕES

A questão número 21 de informática pede o atalho para formatação de SUBLINHADO
Abrindo o Word e selecionando a palavra ou frase, para aplicar o efeito de sublinhado é necessário apertar a tecla
CTRL+S para obter o resultado desejado.
O gabarito aponta como resposta correta a letra C - Sendo o atalho CTRL+U, porém é constatado que esse atalho serve
para "Substituir palavra" e não aplica o efeito sublinhado. Peço por gentileza que analisem essa questão, acessando o
programa Windows Microsoft Word testando os atalhos.
Essa questão deve ser corrigida, sendo a resposta correta a letra B ou ser anulada.
Ou vocês podem acessar sites confiáveis que atestam que o atalho de formatação de sublinhado é o CTRL+S
https://www.techtudo.com.br/listas/noticia/2016/07/todos-os-atalhos-para-microsoft-word.html
https://blog.grancursosonline.com.br/teclas-de-atalho-do-windows-7/
https://www.people.com.br/noticias/word/os-atalhos-mais-importantes-no-word

ANÁLISE

Foi transcrita incorretamente a resposta para o gabarito, sendo correta a alternativa (B).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).

QUESTÃO Nº

37

RECORRENTES

2000343968

SOLICITAÇÕES

A questão 37 tem mais de uma resposta correta.
Tabela de temporalidade e Código de classificação de documentos de arquivo, pois ambas fazem parte do mesmo
objetivo
"Visa determinar o prazo de manutenção dos documentos no arquivo corrente, sua transferência ao arquivo intermediário"
Sendo que um fornece a tabela e outro estipula o código.

ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica indicada no enunciado, a descrição corresponde à Tabela de temporalidade (A). Já o
código de classificação de documentos de arquivo é um “instrumento de trabalho utilizado para classificar todo e qualquer
documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades”.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

13
23 - Guia de Turismo

QUESTÃO Nº

21

RECORRENTES

2000341372

SOLICITAÇÕES

A questão fala sobre como inserir sublinhado, por atalho no word 2016 mas não especifica em qual versão se é português
ou inglês, a versão em português o atalho é CTRL +S, a versão em inglês é CTRL + U , apertarmos CTRL + U na versão
em português ele abrirá a opção de localizar palavras no texto. O Gabarito mostra que é letra C, mas se for a versão em
português está errado e será a letra B. A Questão não está formulada direito, por favor peço revisão nessa questão.
Obrigado.

ANÁLISE

Foi transcrita incorretamente a resposta para o gabarito, sendo correta a alternativa (B).

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).
24 - Lavador

QUESTÃO Nº

20

RECORRENTES

2000340652

SOLICITAÇÕES

Não há a alternativa correta para a questão. Na questão pede o número de crianças que há no ônibus. Contudo de
acordo com o enunciado não há a alternativa 36 que seria a resposta correta. No gabarito oficial diz que a resposta
correta seria 12.. o enunciado diz:" 25% dos 48 assentos são destinados para idosos, gestantes e necessidades
especiais... o restante estariam ocupados por famílias compostas por um homem, uma mulher e uma criança." Ou seja o
restante seria 75%. 75% de 48 seria 36... obrigado.

ANÁLISE

Sendo 25% dos assentos ocupados por idosos, gestantes e portadores de deficiência, restariam 75% de 48 lugares = 36
lugares para outros passageiros. Estes são ocupados por famílias compostas por 3 pessoas: 1 pai, 1 mãe e 1 criança. Pu
seja, 1/3 destes assentos serão ocupados por crianças. Assim, 36/3 = 12 crianças.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Prefeitura Municipal
de TIETÊ

Concurso Público
Nº 1/2018

ANEXO I – RELATÓRIO DE RECURSOS QUESTÕES E GABARITO DA PROVA OBJETIVA
PROVAS APLICADAS EM 14/10/2018

12NOV
2018

QUESTÃO Nº

21

RECORRENTES

2000340652

SOLICITAÇÕES

A questão nos pede qual dos Senadores por São Paulo não conseguiu a reeleição... porém nenhum dos 3 atuais
senadores por São Paulo se candidatarm a reeleição. Obrigado.

ANÁLISE

Airton Sandoval, Marta Suplicy ocupavam as duas vagas do Senado pelo estado de São Paulo que foram renovadas nas
eleições de 07 de outubro. Eduardo Suplicy sequer era senador. A vaga de José Serra não foi renovada pois seu
mandato vai até o final de 2022.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

Banca Examinadora:

Julio Silva
(Diretor)
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(Coordenadora)
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