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EDITAL Nº 008/2018 – JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E 

GABARITO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

 

O MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA faz saber a quem possa interessar a publicação 

do Edital nº 008/2018 de JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITO 

do EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018, conforme segue: 

 

Questão nº 2 – Língua Portuguesa – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Embora o erro de digitação (nascer 

ao invés de nascem) não ocasione incorreção da questão, haja visto que o paralelismo ocorre também 

em “crescem, reproduzem e morrem”, a questão deve ser anulada por erro gramatical que pode induzir 

o candidato ao erro neste caso. 

 

Questão nº 5 – Língua Portuguesa – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Na sentença “Os dentes do gato eram afiados” a palavra 

“dentes” está no sentido denotativo. A sentença traz como “conotativo”, o que torna a afirmação falsa, 

de acordo com o gabarito: V – F – F – V. A questão está correta e não será anulada. 

 

Questão nº 8 – Língua Portuguesa – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A resposta correta seria: advérbio – 

verbo – substantivo – adjetivo. A questão não apresenta resposta correta e necessita de anulação. 

 

Questão nº 11 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Há um erro no cálculo do candidato, onde escreveu “ 

(
6√15)

2
) = 3√15/2 “ deve-se escrever (

6√15)

2
) = 𝟑√𝟏𝟓 

 

Questão nº 13 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com a questão, a média de Lucas é dada pela 

média ponderada, visto que a tabela expressa as notas e seus respectivos pesos. 

RESOLVENDO: 

 𝟔 =   
𝟏∗𝟗 + 𝟐∗𝟔 + 𝟑∗𝟒  +  𝟒∗𝐱

𝟏 +𝟐 +𝟑 +  𝟒 
 

6 =
9 + 12 + 12 + 4𝑋

10
 

60 = 33 + 4𝑋 

60 − 33 = 4𝑋  
27 = 4𝑋 

𝑿 = 𝟔, 𝟕𝟓 
 

Questão nº 14 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Ao enunciar que a dívida é capitalizada mensalmente, fica 

claro que a operação financeira está sendo regida pela modalidade de juros compostos.  

O cálculo apresentado pelo cliente apresenta um erro, está sendo considerado o valor de R$ 4340,00 

como capital, porém trata-se do montante da dívida antes de qualquer pagamento. 

Resolução: M = C * (1+ i )t 

                  4340 = C (1 + 0,035)5 

                   4340=1,188C 
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                      C = 3.653,20 

Juro= 4.340,00 – 3.653,20 

Juro = 686,80 

 

Questão nº 15 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A questão deixa claro que o relógio a ser considerado é 

analógico. O formato do registro deste horário não interfere na resposta da questão, visto que a medida 

do ângulo entre os ponteiros deste relógio às 19h20min ou 7h20min da tarde será a mesma. 

 

Questão nº 16 – Matemática – Nível Médio 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. Houve um erro de digitação na 

questão, pois não foi especificado a unidade de medida da largura da faixa do material emborrachado. 

 

Questão nº 18 – Matemática – Nível Superior 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Razão é o resultado de uma divisão, dentro do contexto da 

questão se usarmos 1 litro de shampoo devemos utilizar 4 litros de água (shampoo diluído em água 

na razão de 
1

4
), assim, obtendo 5 litros da mistura pronta para uso. 

Utilizando uma regra de três temos: 

 

Shampoo             mistura 

1litro          =      5 litros 

X                     3 

 

5x = 3 

X=3/5 

X= 0,6 litros 

X= 600ml 

 

Questão nº 22 – Médico Clínico ESF 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “A”. 

Recurso atende ao candidato, pois, segundo o artigo de revisão, atualmente são descritos três 

principais variantes clínicas do linfoma de Burkitt: endêmico, esporádico e associado à 

imunodeficiência. A diferenciação dos subtipos ocorre quanto aos aspectos epidemiológicos e 

clínicos, pois podem ser semelhantes geneticamente8 . O presente caso demonstrou características 

clínicas e epidemiológicas voltadas para a variante endêmica, em que há predileção por crianças na 

primeira década de vida, do gênero masculino, acometendo os maxilares, sendo a região Nordeste 

prevalente nesse subtipo. Contudo, não houve positividade para Epstein-BarrVírus, o que ocorre em 

cerca de 90% dos casos, como também a região abdominal não foi acometida, como vem sendo 

relatado em estudos recentes, no Brasil. A questão deve ser alterada para A como correta. 

Fonte: http://www.revistacirurgiabmf.com/2015/2/03-Aspectosclinicosetomograficosdolinfoma.pdf 

 

Questão nº 22 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo da questão corresponde a alguns conteúdos 

referente ao cargo Professor de Educação Infantil: Direitos de Aprendizagem do aluno, A infância e 

sua singularidade na educação básica. A questão consta no documento do MEC Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica – Educação Infantil, documento de conhecimento base 
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para quem atua ou deseja atuar na Educação Básica, neste caso, a Educação Infantil e que reúne 

consenso sobre os temas abordados. 

Disponível em  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-

curiculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192  e na página 12 DCNEI disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-

diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192 

 

Questão nº 22 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Saúde também é ausência de doença ou de enfermidade. O 

que o OMS afirma é “não somente”, significando, portanto, que também está correto o primeiro item 

da questão. A resposta permanece sendo B. 

 

Questão nº 23 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo da questão corresponde a alguns conteúdos 

referente ao cargo Professor de Educação Infantil: Direitos de Aprendizagem do aluno; 

Relacionamento Professor x Aluno; Articulação dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, 

desenvolvimento e aprendizagem, Didática: métodos, técnicas, recursos/material didático, Processo 

Ensino-aprendizagem: avaliação, Planejamento de aula.  A questão foi retirada do documento do 

MEC Base Nacional Curricular Comum, documento de conhecimento base para quem atua ou deseja 

atuar na Educação Básica, neste caso, a Educação Infantil e que reúne consenso sobre os temas 

abordados.  

A Educação Infantil no contexto da Educação Básica, página 33.  

Disponível em  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-

texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192 

 

Questão nº 24 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo da questão corresponde a alguns conteúdos 

referente ao cargo Professor de Educação Infantil: Direitos de Aprendizagem do aluno; Função e 

papel da escola, A questão foi retirada do documento do MEC Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil, documento de conhecimento base para quem atua ou deseja atuar na Educação 

Infantil e que reúne consenso sobre os temas abordados.  

Objetivos da Proposta Pedagógica, página 18.  

Disponível em 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9769-

diretrizescurriculares-2012&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192 

 

Questão nº 24 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A psicanálise aponta a existência da sexualidade já desde o 

nascimento, momento em que a pulsão libidinal se instaura. Entretanto, há uma clara distinção entre 

sexualidade e genitalidade. A sexualidade infantil é pré-genital, isto é, a criança pode obter prazer na 

região genital; daí a masturbação, em busca do autoerotismo. Entretanto a sexualidade genital, que 

pressupõe o coito, só é possível para adultos, ou ainda, aos adolescentes que tenham obtido 

desenvolvidos corpóreo. Neste sentido, uma criança não tem condições físicas de sexualidade genital. 

Portanto, falar em sexualidade gential em crianças é falar em algo que não lhes condiz. Portanto D é 

a resposta correta. 
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Questão nº 26 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. ALTERAR GABARITO PARA ALTERANTIVA “A”. O 

conteúdo da questão corresponde a alguns conteúdos referente ao cargo Professor de Educação 

Infantil: Direitos de Aprendizagem do aluno; Função e papel da escola, A questão foi retirada do 

documento do Mec O Currículo Na Educação Infantil: O Que Propõem As Novas Diretrizes 

Nacionais? Objetivos da Proposta Pedagógica, página 8. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-

moraes/file 

Porém, constatou-se a necessidade da troca de gabarito. Sendo que a alternativa correta é a letra A. 

Parecer: TROCA DE GABARITO. A alternativa correta é a letra A. 

 

Questão nº 26 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. As alternativas I-afeto; II-percepção e III- Inteligência são 

objetos para a psicologia social, portanto a alternativa (a) está errada; As alternativas II – Percepção 

e III- Inteligência, não são exclusivas da clínica; A alternativa IV – Relação, é adequada para a 

psicologia social. Portanto, TODAS AS ALTERNATIVAS APRESENTAM INSTRUMENTOS DA 

PSICOLOGIA SOCIAL, conferindo que a alternativa C é correta. 

 

Questão nº 27 – Psicólogo 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Ainda que seja correto afirmar a existência de uma 

inclinação jurídica para a minoridade penal, observa-se que isto não irá diminuir a violência 

perpetrada por jovens brasileiros na contemporaneidade. Pelo contrário, haverá uma busca, pelas 

organizações do crime, por jovens ainda mais novos (senão por crianças). A violência é fruto de 

desigualdades de oportunidades, que faz com que facilmente a juventude seja cooptada pelo mundo 

do crime. Neste sentido a resposta B é a certa. 

 

Questão nº 28 – Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Física 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O tema da questão se refere ao conteúdo: Conhecimento 

teórico prático das modalidades esportivas, presente no conteúdo programático do edital para o cargo. 

Nesse sentido a questão não será anulada pois, pode-se abordar qualquer modalidade esportiva. 

 

Questão nº 28 – Secretário de Escola 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. De acordo com o documento do MEC, disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/tecnicas.pdf páginas 58 6 organização de 

documentos para nomeação e exoneração do diretor(a), vice-diretor(a) e secretário(a); com 

complemento na página 59, [...] são muitas as atribuições das pessoas que lidam com os serviços da 

secretaria escolar, algumas são específicas ao(à) secretário(a), como por exemplo: assinar 

documentos e registro de nomeação e exoneração do(a) diretor(a). O trabalho dessas pessoas é 

essencial para o funcionamento da escola, pois por suas mãos passam documentos que asseguram, 

em qualquer época, a verificação da identidade de cada aluno(a) e o seu panorama de estudo. 

 

Questão nº 29 – Médico Clínico ESF 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não atende ao candidato, pois, os sintomas e a 

classificação estão de acordo com a encefalopatia hipóxico-isquêmica. 

Fonte: http://www.jped.com.br/conteudo/01-77-s63/port.pdf 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file
http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2010-pdf/7153-2-1-curriculo-educacao-infantil-zilma-moraes/file
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Questão nº 29 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. O conteúdo da questão corresponde a alguns conteúdos 

referente ao cargo Professor de Educação Infantil: Direitos de Aprendizagem do aluno, Articulação 

dos conceitos: infância, brincadeira, ludicidade, desenvolvimento e aprendizagem. Recreação: 

Atividades recreativas. A questão foi retirada do documento do Mec Referencial curricular nacional 

para a educação infantil - volume 2: Formação pessoal e social. Aprendizagem, página 21.Disponível 

em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume2.pdf 

 

Questão nº 30 – Secretário de Escola 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. A questão não apresenta alternativa 

correta. A alternativa correta é: II, III, V, I, IV. 

 

Questão nº 30 – Motorista 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. A parte referente à legislação no conteúdo programático do 

cargo refere-se a: Constituição da República Federativa do Brasil. Com as Emendas Constitucionais. 

Dos Princípios Fundamentais - Art.  1º a 4º. Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5º a 17.  

Lei Orgânica do Município de Vicente Dutra. Lei Municipal nº 2.378, de 01/10/2014 - Dá nova 

redação ao regime jurídico dos servidores públicos e dá outras providências. Como se pode observar 

os artigos destacadas se referem a parte da Constituição Federal e não da Lei Orgânica do Município, 

que, pelo fato de não se limitar a nenhum grupo de artigos, pode ser utilizada em sua totalidade. 

 

Questão nº 31 – Agente Administrativo 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O Recurso é pertinente. Sugere-se a 

anulação da questão, pois a mesma apresenta duas respostas possíveis, letras “B” e “C”. 

 

Questão nº 32 – Professor de Educação Infantil 

Despacho/Justificativa: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. O trecho entre aspas refere-se a uma 

afirmação de Piaget citado por Vygotsky, porém o restante do enunciado refere-se à transcrição do 

livro de Vygotsky. Como a questão não deixa muito claro sobre qual trecho do enunciado o(a) 

candidato(a) deveria se ater, a banca decide pela anulação da questão. 

 

Questão nº 40 – Professor Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Física 

Despacho/Justificativa: INDEFERIDO. Recurso não assiste ao recorrente. A questão é relacionada 

ao MS-Excel, trata-se de uma função muito utilizada no aplicativo, a função SOMA. A questão não 

pede para o candidato fazer nenhum tipo de conta matemática e sim qual a forma CORRETA de 

escrever a função para se obter um resultado de soma. O MS-Excel está no conteúdo programático 

sugerido. 

 

 

 

Vicente Dutra, 13 de novembro de 2018. 

 

 

João Paulo Pastório 

Prefeito Municipal 

 


