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03 - Agente de Fiscalização Ambiental
QUESTÃO Nº

25

RECORRENTES

2000341671

SOLICITAÇÕES

A questão 25 mostra a figura de um clips e questiona qual procedimento habilitará no encaminhamento de mensagem.
Segundo o gabarito a questão correta seria letra "D - Ler em voz alta".
A questão correta deveria ser "A - Anexar um arquivo".
fonte: https://support.office.com/pt-br/article/anexar-arquivos-no-outlook-na-web-48b8dca1-7a76-43ce-97d1-e1cf73893f55

ANÁLISE

Recorrente se equivocou, a resposta constante no gabarito é a (A), mesma por ele requisitada.

DELIBERAÇÃO

PREJUDICADO. ALTERNATIVA PLEITEADA É A MESMA DO GABARITO.
04 - Agente de Fiscalização de Obras

QUESTÃO Nº

8

RECORRENTES

2000339782

SOLICITAÇÕES

O enunciado da questão 8, está mal elaborado, confuso e ambíguo, dando outro sentido ao problema em questão.
Diminuir em 1/7 , não é subtrair 1/7, mas sim deixar apenas 1/7, o mesmo ocorre na parte do diminuir em 25%. Alterando
assim totalmente o resultado da questão.
Consultando uma professora de matemática, e também um estudante da USP de letras, afirmaram que o correto seria
1/7 do número de linhas, e 25% do número de caracteres, e não em 1/7 o número de linhas, e em 25% o número de
caracteres.
Total de linhas = 21 / Diminuir em 1/7 = 3 / Diminuir 1/7 do número de linhas = 18
Total de caracteres = 60 / Diminuir em 25% = 15 / Diminuir 25% do número de caracteres= 45
Portanto venho pedir a anulação da questão.

ANÁLISE

A alegação não tem procedência técnica alguma, contemplando alegações temerárias; confunde diminuir em 1/7 com
diminuir para 1/7. A resposta está adequada ao problema proposto, e o desentendimento foi apenas deste único
recorrente, de forma a corroborar-se o pleno entendimento da vasta maioria dos candidatos.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

10

RECORRENTES

2000340032

SOLICITAÇÕES

Pergunta: A média aritimética dos numeros 4, 6 e X é igual a 10. Então, o resultado da subtração de X menos a soma dos
outros dois números é igual a:
4 + 6 + (X) = 20
20 / 2 = 10
Então X = 10 .
Daí X - (6 + 4) = 0
Resposta correta é letra D) 0 e não conforme o gabarito letra B) 10.
Portanto solicito a correção do gabarito, fazendo valer a resposta: letra D) 0

ANÁLISE

Se a média aritmética dos 3 números é 10, então a soma dos três = 3x10 = 30, daí que X = 30-4-6=20. Sendo X=20,
temos que 20 – (6+4) = 10.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

15

RECORRENTES

2000341854

SOLICITAÇÕES

Venho respeitosamente solicitar a alteração do gabarito da questão 15, de B para D.
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/
O Brasil possuí 26 estados e um distrito federal, totalizando 27 unidades federativas.
A questão pergunta qual as regiões que possuem a mesma quantia de estados, no caso Sul e Centro-oeste.
Se a pergunta fosse, quais regiões possuem a mesma quantia de unidades federativas eu concordaria que seria Sudeste

1

Prefeitura Municipal
de TIETÊ

Concurso Público
Nº 1/2018

ANEXO II - RELATÓRIO DE RECURSOS QUESTÕES E GABARITO DA PROVA OBJETIVA
PROVAS APLICADAS EM 21/10/2018

12NOV
2018

e Centro-oeste.

ANÁLISE

O Distrito Federal não é um Estado e nem possui municípios, é um território autônomo composto por 30 Regiões
administrativas (cidades-satélites); exceto Brasília, a capital federal e sede do governo do Distrito Federal.
(https://brasilescola.uol.com.br/brasil/distrito-federal.htm)
Neste sentido:
- CENTRO-OESTE (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás)
- SUL (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná).
Assim a alternativa correta é a (D) e o gabarito deve ser modificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (D).
08 - Agente de Orientação Social

QUESTÃO Nº

28

RECORRENTES

2000340267

SOLICITAÇÕES

Ola, boa tarde!
Solicito a correção da questão de numero 28, no gabarito ela consta como a resposta de letra (B) - Serviço de proteção e
atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAEFI).
Mas, de acordo com a lei colocada na fonte a resposta correta seria a letra (C) - Programa de Erradicação do trabalho
infantil (Peti).
Segue a lei:
De acordo com a Lei Federal 8.742/1993 e suas atualizações - Dispõe sobre a organização da Assistência social, art.24-C
Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter
intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende
transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e
adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
Aguardo correção
Obrigado.

ANÁLISE

Procedente a alegação do recorrente, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).

QUESTÃO Nº

30

RECORRENTES

2000346970

SOLICITAÇÕES

No item 1 da questão está escrito: "O CRAS é uma unidade pública municipal,...". Porém na questão de número 29 da
Prova de Agente de Orientação Social e em outros textos de referência como os que seguem é possível identificarmos
que o CRAS é uma unidade pública estatal, mostrando assim que o item 1 está errado. Tornando assim a alternativa C
incorreta.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/orientacoes_Cras.pdf
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/publicacao_eletronica/censo2011/cras.html

ANÁLISE

Não procede a alegação, trata-se de transcrição literal da lei referenciada no enunciado.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
13 - Assistente Social

QUESTÃO Nº

33

RECORRENTES

2000339472
2000341362
2000341419
2000354282
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A Lei 8.742/93 no Artigo 24 -C disponível em www.planalto.gov.br e www.jusbrasil.com.br se refere à: Art. 24-C. "Fica
instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de
Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de
serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)."
O gabarito da Prova objetiva para a questão 33 dispõe como correta a alternativa B que corresponde ao PAEFI, Sendo
Correta a alternativa C, conforme a Lei 8.742/93 artigo 24-C cujo respectivo Serviço descrito na questão 33 é o PETI.
_________________________________________________________________________________________________
A questão diz a respeito de um programa de caráter intersetorial, integrante da PNAS, que, no âmbito do SUAS,
compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e
adolescentes que se encontram em "situação de trabalho". No gabarito consta alternativa B (PAEFI), porém o correto é
alternativa C (PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme está explicito na própria fonte citada na
questão, Lei Federal 8.742/1993, art. 24 -C. Que diz:
"Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial, integrante da Política
Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com
famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho.
(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)".
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L8742.htm
_________________________________________________________________________________________________
No Gabarito está marcando a letra (B), mas a correta é a letra (C) Programa de Erradicação do trabalho infantil.
Como está no Art. 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), de caráter intersetorial,
integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda,
trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em
situação de trabalho. (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
Aguardo respostas.
_________________________________________________________________________________________________
O gabarito encontra-se errado em relação a questão n.33 que refere-se ao programa de caráter intersetorial, conforme
MDS (2015) "Em 2011, o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) como um programa de
caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende: transferências de renda;
trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em
situação de trabalho". Portanto, a resposta não pode ser a letra B (que é um serviço e não um programa) e sim a letra C
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).

ANÁLISE

Procedente a alegação do recorrente, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (C).
15 - Auxiliar de Farmácia

QUESTÃO Nº

23

RECORRENTES

2000351432

SOLICITAÇÕES

porque esta questão foi anulada, qual era essa questão???

ANÁLISE

A alegação do recorrente não procede, a questão não foi anulada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
17 - Biólogo

QUESTÃO Nº

5

RECORRENTES

2000341626

SOLICITAÇÕES

Segundo diversas fontes, retificar também pode ser sinônimo de verificar. Por exemplo:
1. site: https://www.sinonimos.com.br/retificar/
consertar, corrigir, emendar, refundir, reparar, refazer, remendar, restaurar, ver, rever.
Ou seja, ver e rever também podem ser considerados sinônimos de verificar.

ANÁLISE

A fonte indicada pelo recorrente não reproduz as suas alegações:
Sinônimo de retificar
Compartilhar
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26 sinônimos de retificar para 4 sentidos da palavra retificar:
Corrigir:
1 consertar, corrigir, emendar, refundir, reparar, refazer, remendar, restaurar, ver, rever.
Pôr em linha reta:
2 alinhar, enfileirar, igualar, nivelar.
Pôr em ordem:
3 arranjar, arrumar, compor, desencurvar, dispor, endireitar, harmonizar, ordenar.
Purificar por redestilação:
4 redestilar, purificar, deflegmar, desflegmar.
DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

7

RECORRENTES

2000352710
2000341626
2000351193
2000350869

SOLICITAÇÕES

O pronome "se" na frase "Eles se vestiram" trata-se de um pronome oblíquo reflexivo, pois o sujeito pratica uma ação
verbal sobre si mesmo. A alternativa correta seria a letra "A" e não a "B" como informada no gabarito. Segue link abaixo
cujo o pronome "se" é utilizado juntamente com o verbo "vestir"
https://www.todamateria.com.br/pronomes-reflexivos/
_________________________________________________________________________________________________
Eles SE vestiram no caso representa um pronome reflexivo oblíquo. Segue explicação :
São pronomes pessoais oblíquos que, embora funcionem como objetos direto ou indireto, referem-se ao sujeito da
oração. Indicam que o sujeito pratica e recebe a ação expressa pelo verbo. 3ª pessoa do singular (ele, ela): se, si,
consigo.Por exemplo: Guilherme já se preparou (mesmo caso da prova).
(site: https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf45_2.php)
_________________________________________________________________________________________________
Segundo Bechara (2009), o pronome oblíquo reflexivo "é o pronome oblíquo da mesma pessoa do pronome reto,
significando a mim mesmo, a ti mesmo, etc.". Exemplos:
Eu ME vesti rapidamente.
Nós NOS vestimos.
Eles SE vestiram.
Portanto, a opção correta para a questão seria a alternativa "A", e não "B" como divulgado no gabarito preliminar.
Referência: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Nova Fronteira, 2009 pág 140.
_________________________________________________________________________________________________
O gabarito não aponta a resposta correta, pois o termo “se” é um pronome pessoal (reflexivo) referente à 3ª pessoa do
singular e do plural, e não um pronome possessivo, como apontado no gabarito. De acordo com a fonte:
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf45_2.php

ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).

QUESTÃO Nº

9

RECORRENTES

2000352710
2000341626

SOLICITAÇÕES

A alternativa em questão solicita a frase em que a concordância verbal está correta, todavia a mesma possui mais de
uma alternativa correta, tornando a questão imprecisa. Segundo o gabarito a alternativa "A" "Precisa-se de digitadores"
está correta, de fato, entretanto a alternativa "B" "Afirma-se que nem, um nem outro falaram a verdade" também, pois com
a expressão "nem um nem outro", tanto o plural ou singular são admitidos, ou seja "nem um nem outro falou-falaram a
verdade". Sendo assim, a questão teria mais de uma resposta admitida. Segue link com exemplo específico
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint54.php
________________________________________________________________________________________________
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Afirma-se que nem um, nem outro falaram a verdade também está correto.
O que é afirmado? É afirmado que nem um, nem outro falam a verdade. Nota-se que quando o sujeito é indeterminado,
como neste caso, o verbo não vai para o plural. Exemplo:
Necessita-se de pessoas com conhecimento em matemática. (Pronome “se” e verbo intransitivo, transitivo indireto ou de
ligação na 3ª pessoa do singular)
(site: https://www.figuradelinguagem.com/gramatica/sujeito/)
ANÁLISE

De acordo com a fonte bibliográfica referida no enunciado:
“Também a expressão nem um, nem outro, seguida ou não de substantivo, exige o verbo no singular: Afirma-se que nem
um, nem outro FALOU a verdade”.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

14

RECORRENTES

2000352710
2000351122
2000341626
2000351193

SOLICITAÇÕES

O valor correspondente a X é igual a 22. A média aritmética entre 6 e 8 corresponde a 7, todavia é solicitado no exercício
a "metade da média aritmética dos outros dois números", a metade da média aritmética corresponde a 3,5. Teremos
então como subtração o valor de x=22 menos a metade da média dos dois outros números (3,5) Assim: 22-3,5 = 18,5 o
valor corresponde a alternativa B, que seria a correta e não a alternativa C, como consta no gabarito. A alternativa C
estaria correta se estivesse pedindo X - a média (22-7=15).
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm
________________________________________________________________________________________________
O enunciado da questão nos questiona sobre o resultado da subtração de X menos a METADE da média aritmética dos
outros dois números. Os outros dois números, conhecidos, são 6 e 8. Somando-se os dois e dividindo por dois (média
aritmética) obtemos o valor 6 + 8 = 14/2 = 7.
Fazendo-se a média dos três números, para encontrarmos o valor de X, temos 6 + 8 + X/3 = 12. Logo, 6 + 8 + X = 36,
sendo X = 22.
X - Média dos outros dois números/2 (metade) = R R = 22 - 7/2 = 22 - 3,5 = 18,5
O gabarito apresenta como correta a alternativa C, que nos mostra o resultado de 15. No entanto tal resultado somente é
alcançado se subtrairmos do X = 22 a média dos outros dois números = 7 e não a METADE da média dos outros
números, conforme a questão nos pede. Se subtrairmos a metade da média do valor de X, teremos como resposta 18,5
(conforme demonstrado acima) - alternativa B do gabarito.
Dessa forma, peço, gentilmente, que a questão tenha o seu gabarito alterado da alternativa c para a alternativa correta,
letra B.
_______________________________________________________________________________________________
A média aritmética dos números, 6+8+x igual a doze. Resolvendo x:
(6+8+x)/3=12
14+x=36
x=22
A pergunta é: qual é o resultado da subtração de x menos a metade da media aritmética dos outros dois números.
Resolvendo:
Média aritmética dos outros dois números:
(6+8)/2=7.
Metade desta média: 7/2 = 3,5
Assim, 22-3,5 = 18,5, resposta B.
_______________________________________________________________________________________________
A média aritmética de um conjunto de valores é calculada somando-se todos os valores e dividindo-se o resultado pelo
número de elementos do conjunto. Se a média aritmética de 6, 8 e X é igual a 12, tem-se que: (6+8+X)/3 = 12 -> X = 36 14. Logo, X = 22.
A média aritmética dos outros dois números (6 e 8) é dada por (6+8)/2 = 7. Sua metade é igual a 3,5. Assim, o resultado
da subtração de X menos a metade da média aritmética dos outros dois números é dado por: 22 - 3,5 = 18,5.
Portanto, a aternativa correta seria a "B", e não "C" como divulgado no gabarito preliminar.
Referência: www.somatematica.com.br/fundam/medias.php
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ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).

QUESTÃO Nº

23

RECORRENTES

2000352710

SOLICITAÇÕES

Venho por meio deste, solicitar esclarecimento quanto à anulação da questão 23, para provimento de cargo de Biólogo,
realizada no dia 21 de Outubro de 2018 .
A anulação da questão é improcedente visto que é um tema que consta solicita no referido Edital, com ampla divulgação
nos meios de comunicação, possuindo resposta correta (alternativa A) embasada em link disponibilizado pela própria
banca na prova em anexo para consulta (https://www.calendarr.com/brasil/horario-de-verao/) e sendo clara e concisa o
suficiente para interpretação, sendo injustificável a anulação da mesma, prejudicando os candidatos que de fato
pontuaram a questão de peso significativo (2,0). Segue link para embasamento da anulação em vias legais
"Na prática, as possibilidades da anulação de questões de concursos públicos pelo Poder Judiciário envolvem a
possibilidade de correção de vícios de natureza formal, como, por exemplo, contagem equivocada de pontos (erro
aritmético), ausência de correção de quesitos, inclusão na prova de matéria não prevista no edital, desobediência à ordem
de classificação do edital e violação a regras do edital."
http://www.direitodosconcursos.com.br/artigos/em-quais-circunstancias-e-possivel-anulacao-de-questoes-em-concursopublico/

ANÁLISE

No dia 16 de outubro, o governo brasileiro decidiu manter o início do horário de verão, que havia sido alterado para 18 de
novembro, novamente para 4 de novembro, cancelando um novo adiamento anunciado no início do mês após pedido do
Ministério da Educação. A prova já havia sido elaborada e encontrava-se lacrada, de forma que a questão prosseguiu da
forma como fora elaborada. Não obstante, ainda que se apresente uma alternativa válida, ela ocorre em afronta ao
enunciado que indicava, à época, que “este ano o Horário de Verão começa mais tarde por conta das eleições e também
do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO”. Isto tornou-se incorreto com a nova alteração determinada pelo governo,
pois o horário de verão começará exatamente do dia do ENEM, não se prestando, pois, o enunciado, a encaminhar a
correta resolução da questão, razão pela qual a mesma foi previamente anulada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO. QUESTÃO PREVIAMENTE ANULADA PELA BANCA.
6

QUESTÃO Nº

29

RECORRENTES 2000351122
A questão, retirada inteiramente do livro "Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade no Estado de São
Paulo" (2008) apresenta como correta a alternativa D. De fato, os guanandis ocorrem em áreas com alagamentos
intermitentes, porém são comumente encontrados em associação com as caixetas, em áreas alagadas quase o ano todo.
Segundo AFONSO, S.M. (1) em seu livro "A paisagem da Baixada Santista: urbanização, transformação e conservação"
(EDUSP 2006), florestas paludosas são assim definidas: "Associação aberta e permanentemente inundada onde predominam
a caixeta ou guanandi."
Ainda de acordo com a mesma autora, o Brejo de Restinga é definido como: "Permanentemente inundado de água doce, o
brejo de restinga distingue-se das depressões entre cordões pelo porte da vegetação que o coloniza, exclusivamente
herbáceo. Nessa associação são encontradas espécies de distribuição geral nos brejos do interior do Estado de São Paulo,
como gramíneas e ciperáceas."
De acordo com essas definições, a alternativa C trazida pela questão descreve perfeitamente o encontrado em regiões
ribeirinhas do Estado de São Paulo: áreas permanentemente alagadas, com restinga apresentando-se com hábito herbáceo
em uma formação pioneira de influência marinha. É importante não entendermos essa influência marinha como sinônimo de
SOLICITAÇÕES "banhado por água salgada". A influência se dá pela indissociável ligação entre rios e mares e aqui cabe ressaltar que todas
as fitofisionomias da restinga, inclusive a encontrada em regiões ribeirinhas, são formações pioneiras de influências marinha,
porque foi essa a definição dada pelo IBGE (2) no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (2012).
Dessa forma, a questão apresenta duas alternativas que respondem corretamente à questão, devendo a mesma ou ser
anulada ou ter as duas alternativas consideradas como corretas.
Certa de poder conter com a apreciação cuidadosa da banca, despeço-me.
Link das Referências:
1. https://books.google.com.br/books?id=olSalz61lSAC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=a+paisagem+da+baixada+
santista+urbanização+transformação+e+conservação+pdf&source=bl&ots=V3SIcamf2D&sig=G95CmN6_
EXbmejV64Evumao8k9U&hl=ptR&sa=X&ved=2ahUKEwjtuNmD65reAhXO61MKHYVaCes4ChDoATAAeg
QICRAB#v=onepage&q=restinga&f=false
2. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63011.pdf
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De acordo com o capítulo 2, Fragilidade da Vegetação (Formações Vegetacionais Frágeis e Ameaçadas), da publicação
Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade no Estado de São Paulo: (...) “quando próxima ao mar, a
restinga se apresenta com hábito herbáceo (formação pioneira de influência marinha) e, à medida que se aproxima do sopé
da região serrana, adquire a fisionomia florestal (Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas). Em alguns dos setores da
restinga, há uma relação muito forte com o fluxo de cheias; nas regiões ribeirinhas, onde ocorrem áreas alagadas quase o
ano todo, são comuns os caixetais (populações densas de Tabebuia cassinoides); em outras áreas com alagamentos
intermitentes, formam-se os guanandizais (predomínio de Calophyllum brasiliense Camb.).”

DELIBERAÇÃO INDEFERIDO.
QUESTÃO Nº

36

RECORRENTES 2000350869
Não há resposta correta, pois, a afirmação apontada no gabarito afirma que Educação Ambiental não tem como objetivo a
difusão do conhecimento, tecnologias e informações sobre questões ambientais, sendo que é uma área que se atua com
interdisciplinaridade, ou seja, envolve difusão do conhecimento, tecnologia e informação, como consta na fonte do XIII
SOLICITAÇÕES CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE DE POÇOS DE CALDAS
(http://www.meioambientepocos.com.br/anais2016/29.%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20AMBIENTAL%20CONSCIENTE%20POR%20MEIO%20DO
%20USO%20DAS%20%20TECNOLOGIAS.pdf), portanto a alternativa B também está correta.
ANÁLISE

A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental (Lei Federal 9795/1999, Art. 8º, parágrafo
3º), consiste numa das ações de estudos, pesquisas e experimentações das atividades vinculadas à Política Nacional de
Educação Ambiental. Não corresponde, portanto, a um dos objetivos fundamentais relacionados no Art. 5º da referida Lei.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

40

RECORRENTES

2000341626

SOLICITAÇÕES

Definições para ações mitigadoras encontradas:
"As medidas mitigadoras são aquelas estabelecidas antes da instalação do empreendimento, e visam à redução dos
efeitos provenientes dos impactos ambientais negativos gerados por tal ação."
"Medidas mitigatórias são estabelecidas previamente à instalação de um empreendimento, e comportam ações que visam
a diminuição dos impactos no meio ambiente. Essas avaliações são realizadas em conjunto com os demais profissionais
envolvidos na elaboração dos projetos do empreendimento, buscando soluções viáveis, como alteração de rotas de
acesso, desvios de canais para manutenção de espécies vegetais ameaçadas de extinção, relocação de pátio de
manobras, entre outros."
"São medidas que têm como objetivo minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam com potencial para
causar prejuízos aos itens ambientais do meio natural (físico, biótico e antrópico). Este tipo de medida procura anteceder
o impacto negativo."
Assim, não dependem de acordos entre estados nacionais, conforme diz a questão. Uma medida mitigadora pode ser
tomada por órgãos públicos ou por empresas privadas ao construir um empreendimento (o mais frequente). Esta frase
confunde o candidato por pensar que seria somente uma ação governamental, o que não é.

ANÁLISE

De acordo com o Caderno de Educação Ambiental da série Cadernos Pedagógicos do MEC, disponível em
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/pme/educacao_ambiental.pdf, o enunciado corretamente faz referência ao
conceito das ações de Mitigação.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO – MANTER A ALTERNATIVA “A” COMO CORRETA.
19 - Engenheiro Agrônomo

QUESTÃO Nº

4

RECORRENTES

2000343774
2000339693

SOLICITAÇÕES

A questão traz como referência bibliográfica uma página do site “Só Português”, conforme link
https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint60.php. No entanto, no próprio site consta as seguintes explicações:
“É proibido - É necessário - É bom - É preciso - É permitido
a) Essas expressões, formadas por um verbo mais um adjetivo, ficam invariáveis se o substantivo a que se referem
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possuir sentido genérico (não vier precedido de artigo). ”
Além disso, se quer há a palavra “advérbio’ em qualquer explicação constante na página indicada pela banca como
referência bibliográfica. Diante disso, a resposta correta é a letra “B”, e não a letra “A”.
Pede-se alteração do gabarito.
_________________________________________________________________________________________________
A palavra necessário no contexto que aparece na prova não seria um adjetivo, alternativa B como diz o gabarito, por não
se referir a um substantivo e sim um advérbio, letra A, por se referir a um verbo. O link citado na questão como fonte
mostra apenas exemplos de É + necessário que se referem a substantivos, e nestes casos o necessário seria sim um
adjetivo.
ANÁLISE

Consoante a fonte referenciada, no que concerne à expressão “é necessário”:
“Essas expressões, formadas por um verbo mais um ADJETIVO, ficam invariáveis se o substantivo a que se referem
possuir sentido genérico (não vier precedido de artigo).

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

5

RECORRENTES

2000343774

SOLICITAÇÕES

Conforme dispõe inúmero dicionários, entre eles o Michaelis, o termo “verificar” significa realizar averiguação, demonstrar
ou fazer ver a verdade de algo, cumprir-se como foi profetizado ou prometido. Já o termo “retificar”, por sua vez, significa
corrigir, endireitar, tornar reto/alinhar.
Diante disso, na frase exposta na questão “...no sucesso verificamos a quantidade e na desgraça a qualidade”,
nitidamente não há o sentido da palavra retificar, ferindo gravemente a interpretação, modificando, inclusive, o sentido da
frase ao adotar esse termo como sinônimo.
Portanto, assim como a palavra “retificar” não possui significação semelhante à palavra “verificar”, definida pela banca
como a alternativa correta (letra c) da questão, o termo “corroborar” nitidamente também não é sinônimo de “verificar”.
Como a questão passa a ter 02 respostas certas, solicita-se anulação.

ANÁLISE

Consoante a fonte bibliográfica referida, são sinônimos de “verificar”, dentre outros, averiguar, constatar, controlar,
CORROBORAR, etc. Não consta “retificar” pois esta palavra tem sentido oposto, de corrigir.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

7

RECORRENTES

2000339693

SOLICITAÇÕES

O pronome se da frase "Eles se vestiram" é um pronome oblíquo reflexivo por se referir a mesma pessoa do pronome reto
e essa ser uma frase citada como exemplo de Pronome oblíquo reflexivo na Fonte usada na questão (BECHARA,
Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa).
Levando a conclusão que a resposta certa seria a letra A da questão 7 da prova de Engenharia Agronômica e não B,
como consta no gabarito.

ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).

QUESTÃO Nº

8

RECORRENTES

2000343774

SOLICITAÇÕES

O superlativo absoluto dos adjetivos constantes na questão é:
Incrível – incredibilíssimo /
Amargo – amaríssimo/ amarguíssimo
Humilde – humílimo / humildíssimo
Simples – simplérrimo/simplório
Entende-se que havia mais de uma resposta correta para a maioria das palavras, validando todas as alternativas como
corretas.
A banca aponta a questão “B” como correta, afirmando que o superlativo de “amargo” está incorreto. No entanto,
conforme é possível consultar em inúmeras gramáticas, existem duas maneiras possíveis de estabelecer o superlativo
desse termo. Portanto, fica evidente um grave erro, apontando como errada uma palavra que é aceita e utilizada na
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Língua Portuguesa.
Diante do exposto, a questão não apresenta alternativa com erro.
Portanto, pede-se anulação da questão.
ANÁLISE

Recorrente contesta a alternativa (B) apresentada no gabarito, no entanto há erro de sua parte, o gabarito aponta a
alternativa (D), que conforme a fonte indicada, é a que atende ao enunciado, devendo ser mantida.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

14

RECORRENTES

2000353435
2000339693

SOLICITAÇÕES

Questão com gabarito errado!
A média dos números 6, 8 e x é igual a 12. Realizando as devidas operações matemáticas obtemos que x=22.
Conforme o anunciado a média dos dois outros números é: 6+8=14 dividido por 2, obtemos 7.
Logo, conforme o anunciado a subtração de x menos a metade da média aritmética dos outros dois números é:
22 - 3,5 (metade da média) e encontramos 18,5!
RESPOSTA B
Esse resultado apresentado ignora o fato do enunciado pedir a subtração de x menos a METADE da média dos outros
números.
Obrigado!
OBS: O recurso apresentado para essa questão suprime a apresentação de links, bibliografia e demais provas por se
tratar de uma questão matemática, lógica e direta!
________________________________________________________________________________________________
A média aritmética dos números 6, 8 e X é igual a 12" ou seja:
(6 + 8 + X) / 3 = 12 Logo, 6 + 8 + X = 36
X = 36 - 6 - 8
X = 22
"Então, o resultado da subtração de X menos a metade da média aritmética dos outros dois números é igual a" ou seja:
(6 + 8)/2 = 7
22 - 3,5 = 18,5
Acredito que o gabarito esteja equivocado e a questão deva ser anulada.
Para que o resultado fosse 15, a resolução seria "X menos a média aritmética", ou seja 22 - 7 = 15, e não "X menos a
metade da média aritmética

ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (B).

QUESTÃO Nº

34

RECORRENTES

2000343774

SOLICITAÇÕES

Questão 34 – Considerando os processos de surgimento da erosão, assinale a alternativa correta.
O gabarito dá como resposta correta a alternativa D.
No
entanto,
nota-se
explicitamente
a
retirada
do
texto
contido
em
(http://www.fisicadosolo.ccr.ufsm.quoos.com.br/downloads/Disciplinas/Modelagem/LivroSBCSCap4.pdf) na página 6 do
arquivo, ou 110, do total do livro em que o texto foi retirado, linhas 10 a 13.
Todavia, no mesmo texto, mesmo local, página 2 do arquivo, ou 106 do total do livro, na antepenúltima linha, e
prosseguindo até a terceira linha da página seguinte, têm-se o trecho:
“O processo inicia com o impacto das gotas de chuva sobre o solo, sendo que a energia cinética da gota de chuva é
transferida para o solo, causando a desagregação das partículas de solo (desagregação física) e também o transporte
das partículas em alguns poucos centímetros pelo salpicamento das gotas levando consigo partículas de solo.”
Este último trecho diz quase com as mesmas palavras o que a alternativa C diz, porém, a questão pede os processos de
SURGIMENTO da erosão, e o trecho apresentado por último diz justamente que “o processo se INICIA” da forma como
está dito na alternativa C, de forma completamente equivalente.
Deste modo, pede-se o a mudança do gabarito de D para C.
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ANÁLISE

A questão apresenta 02 (duas) alternativas corretas: ”C” e “D”.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

40

RECORRENTES

2000343774

SOLICITAÇÕES

A imagem a que o enunciado se refere foi explicitamente retirada de (http://www.cati.sp.gov.br/portal/produtos-eservicos/publicacoes/acervo-tecnico/classe-de-capacidade). No entanto, ao contrário do que ocorre no arquivo da prova
disponibilizado no site da Publiconsult, a imagem na prova no dia da aplicação era um xerox preto e branco de baixa
qualidade onde não era possível distinguir os elementos da paisagem necessários para responder à pergunta. A imagem
era quase que totalmente preta, não dando condições de análise. Além do mais, o gabarito deu como resposta a
alternativa B “Classe VI – terras adaptadas em geral para pastagens e/ou reflorestamento, com problemas simples de
conservação, cultiváveis apenas em casos especiais de algumas culturas permanentes protetoras do solo”. Todavia, no
documento do qual foi extraído a imagem, a descrição é: “Classe VI – Apta para culturas permanentes, protetoras do solo
ou cultivos de pequena extensão com boa cobertura no solo, para pastagens bem manejadas e reflorestamentos com
práticas de conservação do solo. ” Nota-se que as duas descrições possuem divergências, bem exemplificadas
considerando que o texto original não fala se as práticas de conservação na área são simples, como diz a alternativa
dada como correta.
Assim, pede-se a anulação da questão.

ANÁLISE

Os conceitos para caracterização da capacidade do uso de solo são apresentados nas publicações:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/classificacao-da-capacidade-de-uso-do-solo/43351,
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60672/1/Tosto.pdf, e
http://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v10n4/v10n4a16.pdf.
A qualidade da imagem não prejudica o correto entendimento dos candidatos acerca da referida classificação, prova disso
é que a questão anterior (39) também se baseava na mesma imagem e o recorrente não reclamou.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDA.
21 - Farmacêutico

QUESTÃO Nº

23

RECORRENTES

2000354161

SOLICITAÇÕES

Não poderia ser anulada essa questão. a resposta correta é 4 de novembro. alternativa A
Horário Brasileiro de Verão 2018-2019 começa às 00h do dia 04 de novembro de 2018.
A partir da meia-noite do dia 04 de novembro, os relógios brasileiros serão ADIANTADOS em 1 hora nos estados em que
o Horário de Verão é válido.
Este ano o Horário de Verão começa mais tarde por conta das Eleições 2018. Embora tenha sido cogitado um segundo
adiamento do início do horário de verão para o dia 18 de novembro (com o objetivo de não interferir com o Exame
Nacional do Ensino Médio), este não se concretizou.

ANÁLISE

No dia 16 de outubro, o governo brasileiro decidiu manter o início do horário de verão, que havia sido alterado para 18 de
novembro, novamente para 4 de novembro, cancelando um novo adiamento anunciado no início do mês após pedido do
Ministério da Educação. A prova já havia sido elaborada e encontrava-se lacrada, de forma que a questão prosseguiu da
forma como fora elaborada. Não obstante, ainda que se apresente uma alternativa válida, ela ocorre em afronta ao
enunciado que indicava, à época, que “este ano o Horário de Verão começa mais tarde por conta das eleições e também
do EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO”. Isto tornou-se incorreto com a nova alteração determinada pelo governo,
pois o horário de verão começará exatamente do dia do ENEM, não se prestando, pois, o enunciado, a encaminhar a
correta resolução da questão, razão pela qual a mesma foi previamente anulada.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO. QUESTÃO PREVIAMENTE ANULADA PELA BANCA.

QUESTÃO Nº

37

RECORRENTES

2000340948
2000354161

SOLICITAÇÕES

A questao foi mal elaborada na minha opiniao. Os tres medicamentos apresentam a mesma composição, ou seja, em
nenhum momento a questao se referiu a medicamento de referencia e seus similares.
_________________________________________________________________________________________________
A questão está mal formulada levando a dupla interpretação. A QUESTÃO DEVERIA SER ASSINALE A ALTERNATIVA
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QUE CONTÉM APENAS MEDICAMENTOS SIMILARES.
Como ela está formulada leva a entender como eu entendi, que os três medicamentos são similares entre si pois tem a
mesma formula alternativa D
ANÁLISE

O medicamento 1 é de referência, 2 e 3 são similares, consoante nomenclatura técnica da área farmacêutica.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
22 - Fisioterapeuta

QUESTÃO Nº

7

RECORRENTES

2000339258

SOLICITAÇÕES

Boa tarde!
Gostaria que analisassem a resposta do exercicio nº7 de fisioterapia, referente a palavra sublinhada SE classifica-se: no
gabarito a resposta foi dado com letra B (pronome possessivo), mas acredito ser pronome oblíquo reflexivo ( letra A) pois
a ação do verbo refere-se a ele mesmo.
fonte pesquisada:https://www.portalsaofrancisco.com.br/portugues/pronomes-reflexivos
A Palavra Se:
Pronome Reflexivo
A palavra se será pronome reflexivo quando indicar que o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Nesse caso, o verbo
concordará com o sujeito.

ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, o gabarito deve ser retificado.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (A).

QUESTÃO Nº

37

RECORRENTES

2000339441

SOLICITAÇÕES

A formulação da questão induz ao erro. Uma vez que ao preencher as lacunas encontramos a resposta em que em
determinado movimento o pé se encontra ao nível do tornozelo, este movimento seria Flexão Dorsal, porém o desvio em
questão descrito ao final da questão é um pé equino varo, que apresenta um desvio em flexão plantar. Em flexão plantar
o pé se encontra abaixo do nível do tornozelo.
A confusão se instala porque quando respondemos a questão priorizando as lacunas preenchidas temos uma resposta
que aponta para uma flexão dorsal, porém quando respondemos priorizando apenas o nome dado do desvio temos uma
resposta que aponta para flexão plantar!

ANÁLISE

O lapso de entendimento do recorrente não invalida a questão, ao se preencher as lacunas com as palavras
apresentadas na alternativa (A) reproduz-se a definição adequada da deformidade conhecida como Pé Torto EquinoVaro.

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.

QUESTÃO Nº

40

RECORRENTES

2000339441

SOLICITAÇÕES

Sobre as doenças relacionadas ao trabalho, a alternativa dada como correta indica que as doenças são: Tendinite
biciptal, Bursite de mão e Moléstia de Dupuytren.
No entanto, anatomicamente não há bursa na região da mão (dorso/palma), sendo assim não existe bursite de mão como
uma doença relacionada ao esforço repetitivo do trabalho! Uma vez que não há a estrutura da bursa para inflamar!
Portanto a resposta indicada também não está correta!
Não só existe bursite da mão como há um código CID a ela atribuído:

ANÁLISE

CID 10
M70.1 - Bursite da mão
http://www.medicinanet.com.br/cid10/8003/m701_bursite_da_mao.htm

DELIBERAÇÃO

INDEFERIDO.
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33 - Terapeuta Ocupacional
QUESTÃO Nº

6

RECORRENTES

2000339556
2000343024

SOLICITAÇÕES

A questão referente ao plural das palavras compostas possui como uma das alternativas o plural de amor-perfeito.
Sabe-se que o plural de tal palavra é amores-perfeitos (substantivo + adjetivo = amor-perfeito/ amores-perfeitos), porém a
alternativa da prova traz a palavra sem o hífen. Fato este que gerou dúvidas quanto a alternativa estar correta, já que sem
o hífen, a alternativa ( grafia do plural) não está correta.
Solicito a revisão desta alternativa, pois a mesma possui erro ortográfico, sendo desta maneira, excludente da opção
onde afirma que todas as palavras compostas estão corretas.
_________________________________________________________________________________________________
Na questão de número 6, referente à Língua Portuguesa, há o pedido da seleção da alternativa correta em relação ao
plural de nome composto. Na alternativa “c” está escrito o plural “amores perfeitos” sem hífen. Deveria então estar escrito
“amores-perfeitos”, com hífen. Esse erro, provavelmente de digitação, inviabiliza uma resposta correta e induz o candidato
ao erro. Desse modo, peço com este recurso a anulação dessa questão.
Segue o link do site Só Português que indica a escrita correta com hífen dos substantivos compostos:
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf28.php
É importante citar que esse site é um dos indicados pelo edital para o estudo de conteúdos de Língua Portuguesa.

ANÁLISE

Procedentes as alegações dos recorrentes, a questão deve ser anulada.

DELIBERAÇÃO

QUESTÃO ANULADA, PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS.

QUESTÃO Nº

38

RECORRENTES

2000348932

SOLICITAÇÕES

A questão não informa com base em qual referencial a pergunta está sendo pautada, pois na Parte II- Terapia
Ocupacional na Saúde Mental e Psiquiatria há textos com várias abordagens diferentes. E nenhum desses textos cita o
atendimento prioritário para pacientes crônicos. Por esses motivos a questão ficou confusa e com várias interpretações
possíveis.

ANÁLISE

Segundo Vaz (1993) a opção pelo atendimento ao psicótico, em particular ao esquizofrénico, se justifica pelo fato de ele
ser uma pessoa que sofre rupturas profundas nas relações internas e nas relações humanas. Essas rupturas são tão
graves que afetam, às vezes drasticamente, a estruturação das proposições verbais racionais. Por outro lado, a Terapia
Ocupacional é um método privilegiadíssimo que favorece e possibilita a organização e a manifestação do caos
verbalmente indecifrável em imagens modeladas, esculpidas, coladas, bordadas, pintadas, etc. Neste sentido, a
alternativa que se coaduna com o enunciado é a (D) devendo ser retificado o gabarito.

DELIBERAÇÃO

GABARITO ALTERADO PARA (D).

Banca Examinadora:

Julio Silva
(Diretor)

Marizete da Costa
(Coordenadora)

Maria Regina Ferraz
(Coordenadora)
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