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QUESTÃO

30
1

SOLICITAÇÃO

AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (SAÚDE)
devolução do valor pago pela edital via deposito caixa economical federal ag 3840 oper 013 n=conta 2950 INDEFERIDO. O prazo para solicitação da taxa já expirou, conforme consta em Edital disponiblizado no site. Acesse: Concursos em
dv 2
Andamento; Saiba Mais.
to ligando do dia 12 novembro até agora nada lige varia vez ) ja fui na prefeitura municipal de jequié - ba
mando ligar para vocês mais ate agora nada .
INDEFERIDO. Não houve fundamentação sobre questão da prova que permita resposta da Banca.

1

Fui impossibilitado de fazer A prova pois não fui informado da mudança de cargo. Não chegou nenhuma
informação no e mail e nem no meu celular. Desde já aguardo as devidas providências
Pedir a troca de e não fui atendida com a mesma coincequentimente não pude realizar a prova estou
solicitando que devolva meu dinheiro pago pela inscrição de uma prova que não fiz darei uma semana pra
que meu dinheiro seja devolvido caso contrário tomarei as providências cabíveis ja que tenho o
comprovante de pagamento

1

Quero meu dinheiro por favor

1

RESPOSTA

INDEFERIDO. O Edital não prevê que seja enviado todos os avisos por e-mail ou celular. Ao contrário, o Edital expressa: "1.1.1. É de
responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações e divulgações
referentes a este Processo de Regime Especial de Direito Administrativo." Todas as informações referentes à mudança de cargo e devolução
de taxa, foram divulgadas por meio de Edital no site www.msconcursos.com.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.
INDEFERIDO. A candidata solicitou a troca de cargo por meio e prazo diferente ao que estipula o Edital. A mesma enviou recurso durante o
PERÍODO RECURSAL SOBRE O RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CARGO (EXCLUSIVO DO CARGO DE AGENTES DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS), onde pede a troca de cargo. Mas conforme o recurso anterior já respondido, não foi possível trocar o cargo pois o prazo havia
expirado.
INDEFERIDO. O prazo para solicitação da taxa já expirou, conforme consta em Edital disponiblizado no site. Acesse: Concursos em
Andamento; Saiba Mais.
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INDEFERIDO. O Edital expressa: "1.1.1. É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar todas as publicações e divulgações
referentes a este Processo de Regime Especial de Direito Administrativo." Todas as informações referentes à mudança de cargo e devolução
SOLIcito a devolução do valor pago na inscrição DEVIDO ao adiamento e Falta de comunicação na escolha de taxa, foram divulgadas por meio de Edital no site www.msconcursos.com.br, cabendo ao candidato acompanhar as publicações.
de uma nova DATA de prova
Bom dia senhores fiz a inscriçãoao pesquisar para o seguinte cargo o mesmo estava afirmando que não
havIA PROVA DISPONÍVEL PARA ESTE CARGO. GOSTARIA DE SABER SE HÁ DEVOLUÇÃO DE
INDEFERIDO. O prazo para solicitação da taxa já expirou, conforme consta em Edital disponiblizado no site. Acesse: Concursos em
DEVOLUÇÃO DA MINHA INSCRIÇÃO.
Andamento; Saiba Mais.
INDEFERIDO. O prazo para solicitação da taxa já expirou, conforme consta em Edital disponiblizado no site. Acesse: Concursos em
Devolução do dinheiro
Andamento; Saiba Mais.
Se o candidato enviou o pedido de devolução, conforme expressa o Edital, será realizada a devolução. A Prefeitura de Jequié é a
Boa noitegostaria de saber quando vão devolver o dinheiro da instituição?e como e onde recebo o mesmo? responsável por fazer a devolução da taxa.
ASSISTENTE SOCIAL NO SUAS (D. SOCIAL)
INDEFERIDO. Não é mais possível enviar título, os mesmos somente poderiam ser enviados no período estabelecido no cronograma. Quanto
Gostaria de saber o porquê das provas De título ser ENTREGue antes do resultado visto que serve como
recurso classificatório após os REsultados da prova. Em via de regra se entrega os títulos após divulgação a entregar os títulos antes do resultado da prova objetiva não invalida o processo, visto que o resultado da prova de títulos somente será
publicado após o resultado definitivo da prova objetiva. O envio do título no ato da inscrição é para evitar que o candidato esqueça-se de
da pré lista dos aprovados. Gostaria de saber se ainda posso entregar os títulos? Sem mais
enviá-los posteriormente.
atenciosamente.

2

No primeiro verso do poema sequencialmente as palavras \ havia e dizia\ ambas são ditongos e não Hiato.
Logo o gabarito correto seria a letra b e não A .

INDEFIRO. A resposta correta é a letra "A", conforme gabarito. O enunciado da questão pede a classificação dos encontros vocálicos nas
palavras havia (há - vi - a) e dizia (di - zi - a). Elas são hiato. Lembrando: Ditongo: dois elementos vocálicos (não se separam as vogais). É a
combinação de uma vogal + uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Exemplos: pai, pouco, pão,pátria,pauta. Hiato: dois elementos
vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes. Exemplos: aorta, friíssimo, juízo, Saara,creem. Tritongo: é a sequência semivogal + vogal +
semivogal, ou seja, é uma vogal entre semivogais. O tritongo jamais se separa. Exemplos: averiguei, delinquiu, saguão, quão.

2

as palavras Havia e dizia por não serem acentuadas podem ser pronunciadas de duas maneiras distintas: 1.
Como ditongo crescente \ia\ \ie\ \ii\ \io\ \iu\ com a pronúncia das duas vogais em uma mesma sílaba e
realização de \i\ como semivogal. 2. Como hiato \i-a\ \i-e\ \i-i\ \i-o\ \i-u\ com a separação das duas vogais em
duas sílabas distintas e a representação de \i\ como vogal. por entender que A escolha da variante mais
adequada para estes casos é facultativa e poderá ser motivada por razões de ordem técnica ou estética
solicito a anulação desta questão pois há duas respostas corretas a letra \A\ e a \B\.

INDEFIRO. A resposta correta é a letra "A", conforme gabarito. O enunciado da questão pede a classificação dos encontros vocálicos nas
palavras havia (há - vi - a) e dizia (di - zi - a). Elas são hiato. Lembrando: Ditongo: dois elementos vocálicos (não se separam as vogais). É a
combinação de uma vogal + uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Exemplos: pai, pouco, pão,pátria,pauta. Hiato: dois elementos
vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes. Exemplos: aorta, friíssimo, juízo, Saara,creem. Tritongo: é a sequência semivogal + vogal +
semivogal, ou seja, é uma vogal entre semivogais. O tritongo jamais se separa. Exemplos: averiguei, delinquiu, saguão, quão.

8

a QUESTÃO APRESenta duas alternativas incorretas. ao AFIRMAR que SE HOUVER duas consoantes
seguidas NO INTERIOR DE UMA PALAVRA cada letra \deve\ ficar em silabas separadas o elaborador torna
a ALTERNATIVA taxativa e por isso INCORRETA. DE FATO A REGRA APRESENTADA SÓ OCORRE SE
HOUVER VOGAL PARA FORMAR SILABA CASO CONTRÁRIO AS CONSOANTES FICARÃO JUNTAS
COMO EM \BÍ - CEPS\. ALÉM DISSO TEM OS CASOS EM QUE ELAS NÃO SE SEPARAM DE FORMA
ALGUMA como por exEMPLO EM \TRAN - SA - TLÂN- TI - CO E A - TLE- TA\. dessa forma solicito a
anulação dA QUESTÃO.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta, quanto às regras básicas de divisão silábica. É a alternativa C, conforme
gabarito. Justificando: A letra A, "Em uma palavra iniciada por consoante, seguida de outra consoante, as duas consoantes ficam na mesma
sílaba, junto com a vogal que vem depois delas". Está correto, veja o exemplo que dou, para o candidato entender melhor: (psi - co - lo - gi a). A letra B, "No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar com uma sílaba". Está correto. Veja os
exemplos: ap - to / ac - ne. A letra C, "Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos". Está incorreto, pois quando duas
vogais se encontram, temos um hiato,( neste caso), as vogais ficam em sílabas distintas. Exemplos: sa - ú - de / ra - i - nha /. A letra D, "Não
se separam as letras dos ditongos e dos tritongos", está correto. Exemplos: (mau, á- gua, ditongo); Pa - ra -guai, tritongo).
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De acordo com a gramática portuguesa Conotação e Denotação Estão no campo da SEmântica e
Lexiocologia . enquanto as figuras de linguagem estão dentro da Estilística e de subdividem em quatro
grupos: 1- Figuras de sintaxe 2- Figuras do pensamento 3-Figuras do fônicas 4-Figuras de Palavras
Entendo que a banca ao colocar denotação e conotação como figuras de linguagem Foge do rigor da
gramáticas quanto a definição e classificação das figuras de linguagem. solicito mudança do gabarito da
letra \a\ para letra \B\.

INDEFIRO. O enuciado da questão pede para marcar a alternativa correta sobre figuras de linguagem, assinalando V (Verdadeiro) ou F
(Falso) aos itens. É a letra A, conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. Lembrando: Conotação: é o emprego da palavra
fora do sentido normal: a ela é atribuído um significado novo, um sentido conotativo ou figurado. Denotação: é o emprego da palavra no seu
sentido usual, denotativo. Metáfora: é um termo empregado com significado de outro por haver entre ambos uma relação de semelhança.
Catacrese: é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Antítese:
consiste na aproximação de termos de sentidos opostos, de antônimos.
INDEFERIDO. Esta questão deveria ter sido resolvida por combinação simples, já que os 4 classificados não precisam ser ordenados. Assim,
COM BASE NOS CÁLCULOS DE RACIOCÍNIO LOGICO O RESULTADO DESTA QUESTÃO É ALETRA \D\. podemos ter C10,4 = 210 maneiras de classificar 4 equipes dentre as 10 equipes participantes do torneio. Portanto, a questão é válida e o
ENTRETANTO O GABARITO PRELIMINAR AFIRMA QUE É A LETRA \A\.
gabarito permanece inalterado.

a questão incorreta é a letra d - a garantia é de um salário mínimo e não meio
nesta questão todas as alternativas com relação a CONCESSÃO de bpc estão corretas não havendo
alternativa para resposta certa
Acredito que a resposta está equivocada. 1-com enfâse nas ações privadas? 2-o projeto de reforma
sanitária ganha força em detrimento do projeto proposto pelo mercado? PENSO QUE HÁ UMA
FRAGILIZAÇÃO DO PÚBLICO FAVORECENDO ASSIM O PRIVADO.
a questão 34 afirma (em seu item iii) que a reforma da sanitária ganha força em detrimento ao projeto
proposto pelo mercado privatistas acelerando a retirada de direitos a saúde. quando se fala em reforma
sanitária n~/ao tem como se falar em retirada de direitos. A partir do momento em que a política social de
saúde é focalista ai sim que ocorre a retirada de direitos. \Os fundamentos teóricos que permitem a
construção da estratégia política da Reforma Sanitária foram baseados na compreensão de Gramsci do
Estado integral este entendido tanto o Estado como sociedade política núcleo político administrativo e
coercitivo como também o Estado ampliado na luta pela hegemonia o que envolve a disputa por significados
e a construção de valores consensuais na sociedade civil.\ (BUCI-GLUCKSMAN 1980 COUTINHO 1984) IN
tEIXEIRA S.F.T. cONFORME ESTÁ EXPOSTO ACIMA A REFORMA SANITÁRIA FOI BASEADA NO
CONTEXTO DE GRAMSCI DE ESTADO AMPLO LOGO ESTADO AMPLO NÃO SIGNIFICA A RETIRADA
DE DIREITOS E SIM A AMPLIAÇÃO DESTES.
o movimento da reforma SANITÁRIA visa a garantia de direitos a saúde um projeto que fortalece os
PRINCÍPIOS do sus.DESSA FORMA NÃO PODERIA ELE ACELERAR A RETIRADA DE DIREITOS O QUE
INDICA A QUESTÃO NO III.
A QUESTÃO 34 DEVERÁ SER REVISTA E ANULADA POIS HOUVE UM ERRO NA QUESTÃO AO
AFIRMAR QUE A ALTERNATIVA D ESTA CORRETA. O ITEM III DA REFERIDA QUESTÃO AFIRMA QUE:
\\ O PROJETO DE REFORMA SANITÁRIA GANHA FORÇA EM DETRIMENTO DO PROJETO PROPOSTO
PELO MERCADO PRIVATISTA ACELERANDO A RETIRADA DE DIREITO À SAÚDE. ESSA AFIRMAÇÃO
ESTÁ INCORRETA UMA VEZ QUE É O PROJETO PROPOSTO PELO MERCADO PRIVATISTA QUE
GANHA FORÇA EM DETRIMENTO DO PROJETO DE REFORMA SANITÁRIA ACELERANDO DESSA
FORMA A RETIRADA DE DIREITOS À SAÚDE.
Segundo o enunciado da questão e o que foi pedido para analise todas as questão não estão corretas. Pois
o que ganha força e os focalistas. E em nenhum momento o texto deixa de forma explícita a ênfase nas
ações de saúde privada que passa de complementares a essências. O texto sim nos afirma a ênfase nos
desmonte da política de saúde por parte dos governantes e com isso a tão sonhada universalização de
acesso a política de saúde DEFENDIDA constitucionalmente está longe de ser alcançada. Gabarito a ISSO
foi demonstrado no texto APRESENTADO. E não que todas estão corretas como divulgado pela comissão
de concursos

INDEFERIDO. De acordo com o próprio argumento do candidato, a alternativa d) está em contradição com a legislação. Exatamente por isso
que o enunciado pede para assinalar a alternativa INCORRETA, sendo esta a alternativa d). Permanece o gabarito.
INDEFERIDO. Somente a alternativa a) está de acordo com o art. 20, § 2o da legislação utilizada como conteúdo. Permanece o gabarito.
Observe que a afirmação refere-se a retirada de direitos que é proposta pelo mercado privativista e não ao contrário como afirma.
INDEFERIDO.

Em nenhum momento afirma-se que a reforma sanitária significa retirada de direitos, mas sim que o mercado privativista reforça o papel do
primeiro, portanto, é o mercado que retira direitos. INDEFERIDO

Afirma-se que é o mercado privativista que retira direito e não a reforma sanitária que pelo contrário ganha relevancia. INDEFERIDO

A alternativa D refere-se a ação impressa pelo mercado privativista que acelera a retirada de direitos e não ao projeto de reforma sanitária.
INDEFERIDO

A ênfase é dada ao processo de aceleração de retirada de direitos atribuida a mercado e não ao projeto de reforma sanitária. INDEFERIDO

A referida questão pede que o leitor marque a(s) alternativa(s) correta(s). na discussão que tange o
movimento sanitarista (perspectiva universalista) o \item iii\ apresenta ambiguidade na interpretação tendo
em vista que o projeto de reforma sanitária e o projeto proposto pelo mercado privatista são opostos. Na
leitura do referido item fica subentendido que o projeto de reforma sanitária apresenta-se como motivo pelo
qual está se acelerando a retirada de direitos à saúde característica esta que não contempla tal perspectiva
universalista. a questão dá margem para o leitor entender que a reforma sanitária é apoiada por aqueles
que defendem a mercantilização da saúde. autores como bravo (2009) paiva e teixeira (2014) e menicucci
(2014) tratando da trajetória da reforma sanitária brasileira apresentam indícios que a caracterizam como um
movimento que tinha como objetivos universalizar o direito à saúde partindo da concepção de que saúde é
um direito social e dever do estado promover a descentralização administrativa integrar as ações curativaspreventivas e promover a participação e o controle social. Logo opõe-se nitidamente ao modelo privatista
que este sim caminha na direção da retirada de direitos. REFERÊNCIAS BRAVO Maria Inês Souza. et al.
Política de saúde no Brasil: reforma sanitária e ofensiva neoliberal. In: XIX Seminario Latinoamericano de
Escuelas de Trabajo Social. 2009. PAIVA Carlos Henrique Assunção TEIXEIRA Luiz Antonio. Reforma
sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde: notas sobre contextos e autores. História Ciências Saúde
? Manguinhos Rio de Janeiro v.21 n.1 jan.-mar. 2014 p.15-35. Acesso em: 08 de ago. 2018. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v21n1/0104-5970-hcsm-21-1-00015.pdf> MENICUCCI Telma Maria
Gonçalves. História da reforma sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde: mudanças continuidades e O texto em nenhum momento afirma que a reforma sanitária é apoiada pelo mercado privativista, mas sim que o mesmo acelera a retirada de
a agenda atual. História Ciências Saúde ? Manguinhos Rio de Janeiro v.21 n.1 jan.-mar. 2014 p.77-92.
direitos em detrimento do projeto de reforma sanitária. INDEFERIDO
Nem o enunciado e as alterantivas propostas apresentam o que é alegado "não são partes integrantes" e, a alternativa D comprova que as
O gabarito da questão 39 está errado visto que o estágio curricular e a supervisão são partes integrantes da demais estão corretas, pois apresentam elementos que estão relacionados ao processo de formação para o exercício profissional.
formação. Portanto a resposta certa seria. A letra a.
INDEFERIDO.

39

39

39

Sobre o estágio supervisionado: gabarito d ?O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular
obrigatória que se configura a partir da inserção do aluno no espaço sócioinstitucional objetivando capacitálo para o exercício profissional o que pressupõe supervisão sistemática. Esta supervisão será feita
conjuntamente por professor supervisor e por profissional do campo com base em planos de estágio
elaborados em conjunto pelas unidades de ensino e organizações que oferecem estágio? em conformidade
com o disposto no parecer CNE/CES nº 492/2001 homologado pelo Ministro de Estado da Educação em 09
de julho de 2001 e consubstanciado na Resolução CNE/CES 15/2002 publicada no Diário Oficial da União A alternativa D é a correta, pois tras os elementos que afirmam que tanto o estagio curricular como a supervisão são partes integrantes do
em 09 de abril de 2002 que veio aprovar as diretrizes curriculares para o curso de Serviço Social
processo de formação academica para o exercício profissional. INDEFERIDO.
de acordo com o gabarito a resposta correta é letra (d) como isso é possível uma vez que o enunciado pede O texto, conforme diz o recurso, não apresenta tal afirmação, pelo contrário, afirma que tanto o estágio curricular como a supervisão são
o que pode se afirmar? o Estágio curricular e a supervisão são sim partes integrantes da formação
partes que compõem o processo de formação academica para a prática profissional, apresentando a D como a alternativa que afirmam os
profissional. Atenciosamente!
elementos que contribuiem para esse processo que alia as duas partes como integrantes desse processo. INDEFERIDO
A alterativa A estão correta também, no entanto a alternativa que contemplam essa e as demais como corretas é a alternativa D, visto que
contempla os elementos que compõem o processo de formação academica que considera, conforme apresenta no enunciado, que ambos,
A Questão que o gabarito traz Como certaestá gritantimente errada!! A letra \A \ é a correta.
estagio curricular e supervisão de estágio são parte integrante desse processo. INDEFERIDO

39

A QUESTÃO TRAZ CITAÇÃO DA AUTORA BURIOLLA COM RELAÇÃO A ESTÁGIO EM SERVIÇO
SOCIAL. A BANCA CONSIDEROU A QUESTÃO D COMO SENDO A CERTA PORÉM EM NENHUM
MOMENTO A AUTORA EM TELA AFIRMA EM SUA OBRA QUE TANTO O ESTÁGIO CURRICULAR
QUANTO A SUPERVISÃO NÃO SÃO PARTES INTEGRANTES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
BURIOLLA TRAZ QUE A SUPERVISÃO É INERENTE AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ALÉM DE SER
IMPORTANTE TAMBÉM PARA O ESTAGIÁRIO. A QUESTÃO QUE MELHOR TRAZ A RESPOSTA É A C
POIS CONFORME A AUTORA SUPERVISOR E SUPERVISIONADO VIVENCIAM UMA PRATICA
REFLETINDO CONSTANTEMENTE SUA AÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM.
O gabarito da questão afirma que tanto o estágio curricular quanto a supervisão não são partes integrantes
da formação profissional porém o ENUNCIADO da questão traz uma citação que afirma o contrário disso:
?O estágio prático é essencial à formação do aluno de Serviço Social enquanto lhe propicia um momento
específico de sua aprendizagem uma reflexão sobre a profissão uma visão crítica da dinâmica das relações
existentes do campo institucional apoiados na supervisão enquanto processo dinâmico e criativo tendo em
vista possibilitar a elaboração de novos conhecimentos? (BURIOLLA 1995 p. 17). Ou Seja Buriolla afirma
que o estágio curricular e supervisão fazem parte da formação profissional. Acredito que a alternativa (a)
contempla corretamente a questão.

39

A questão 39 que trata do estágio curricular obrigatório e da supervisão de campo pede que se marque a O
QUE É CORRETO AFIRMAR SOBRE O TEMA. No entanto a resposta que o gabarito apresentou como
correta esta COMPLETAMENTE ERRADA. O gabarito aponta como verdadeira a alternativa ? D? a qual
afirma que: ?Tanto o estagio curricular quanto a supervisão NÃO SÃO partes integrantes da formação
profissional.? JUSTIFICATIVA: Desde a criação das primeiras escolas de Serviço social nas décadas de 30
e 40 o estagio é considerado parte integrante para formação profissional. Segundo o autor Buriolla (1995 p.
13) (citado no enunciado da questão em destaque) ressalta que [...] ?o estágio é concebido como um campo
de treinamento um espaço de aprendizagem do fazer concreto do Serviço Social onde um leque de
situações de atividades de aprendizagem profissional se manifesta para o estagiário? tendo em vista a sua
formação. Esta fala destaca que realmente estagio curricular e a supervisão são sim partes integrantes da
formação. Outro destaque que mostra que a questão esta incorreta é a A RESOLUÇÃO CFESS Nº 533 de
29 de setembro de 2008. Que apresenta a Ementa: Regulamenta a SUPERVISÃO DIRETA DE ESTÁGIO no
Serviço Social no seu Parágrafo 1º diz quê: Para efeito desta Resolução considera-se estágio curricular
obrigatório o estabelecido nas diretrizes curriculares da ABEPSS e no Parecer CNE/CES 15/2002 que
deverá constar no projeto pedagógico e na política de estágio da instituição de ensino superior de forma a
garantir maior qualidade à formação profissional. Assim analisando a questão e com base no autor e na
resolução do Conselho Federal de Serviço Social a questão apontada no gabarito esta totalmente errada.
Referencia: BURIOLLA M. A. F. Supervisão em serviço social: o supervisor sua relação e seus papéis. 2.
ed. São Paulo: Cortez 1996. CFESS. Conselho Federal de Serviço Social. Resolução n. 533 de 29 de
setembro de 2008. Regulamenta a supervisão direta de estágio no Serviço Social. Disponível em: . Acesso
em: 19.nov.2018
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a resposta correta é a letra c no que se refere a supervisão de estágio conforme orientações do cfess
SEGUNDO O GABARITO PRELIMINAR A RESPOSTA CORRETA FOI A LETRA \D\. CONTUDO DE
ACORDO COM O ARTIGO SOBRE O ESTAGIO SUPERVISIONADO DA AUTORA Raquel Renzo Da Silva
PEQUIÁ E Rosenete Gonçalves ROSA TRAZ UMA CITAÇÃO DO MESMO AUTOR E LIVRO
APRESENTADO NA QUESTÃO EM QUE A LETRA \C\ MOSTRA-SE DEFINIDAMENTE CORRETA POIS
MOSTRA UM CONJUNTO DE CONHECIMENTOS REFERENTES A FORMAÇÃO DE ENSINOAPRENDIZAGEM DO SERVIÇO SOCIAL.
A QUESTÃO APRESENTA GABARITO EQUIVOCADO. DE ACORDO COM BURIOLLA. TANTO O
ESTÁGIO CURRICULAR QUANTO A SUPERVISÃO SÃO PARTES INTEGRANTES E FUNDAMENTAIS DA
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A RESPOSTA DADA PELO GABARITO APRESENTA ALTERNATIVA
TOTALMENTE CONTRÁRIA AO QUE AFIRMA A AUTORA EM SEU LIVRO \O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO\. DESSA FORMA SOLICITO REAVALIAÇÃO DA QUESTÃO PARA ALTERAÇÃO DO
GABARITO.

Não procede o recurso, visto que a questão apresenta os elementos que potencializam a formação como prática acadêmica para a prática do
exercício profissional, tampouco há afirmação de que “estagio curricular quanto a supervisão não são partes integrantes da formação
profissional”. INDEFERIDO

A alternativa D é a correta, visto que apresenta elementos que contemplam a formação academica e em nenhum momento o enunciando ou
as alternativas propostas apresentam o que alega no recurso: "não são parte integrantes da formação profissional". INDEFERIDO

A alternativa D afirma que todas as alterantivas estão corretas, visto que se referem ao processo de formação do academico enquanto prática
de formação para o exercício profissional e é potencializado pelo papel do supervisor, portanto, ambos são importantes e não há, nem no
enunciado e nem nas alternativas propostas afirmação de que "a supervisão não são partes integrantes da formação profissional".
INDEFERIDO
A resposta correta é a letra D, visto que as alterantivas anteriores estão corretas, pois se referem ao processo de formação do academico
enquanto preparação e formação para o exercicio profissional, entendendo que tanto o estágio curricular e a supervisão são parte integrante
da formação. INDEFERIDO

A resposta correta é a letra D, pois apresenta todas as alterativas como elementos que compõem o processo de formação academica e
ambos, estagio curricular e supervisão de estágio fazem parte da formação. INDEFERIDO

A alternativa correta seria a D, pois apresenta elementos do processo de formação academica para o exercicio profissional e ao contrário do
que apresenta, o enunciado reafirma tanto o estagio curricular como a supervisão como partes intergrantes desse processo e não o contrário.
INDEFERIDO.
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A alternativa considerada correta (d) não condiz com as diretrizes curriculares da formação em SERVIÇO
Social pois para haver a formação profissional completa é necessário o estágio curricular obrigatório e a
A alternativa D apresenta-se com a alternativa que comprova que o estágio supervisionado e a supervisão de estágio estão diretamente
supervisão de um assistente social (atribuição privativa do SERVIÇO Social presente no código de ética da relacionados com o processo de formação academica e trazem aspectos relacionados ao academico durante seu processo de formação para
profissão de 1993).
o exercício profissional. INDEFERIDO
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QUESTÃO ANALISA O ESTAGIO SUPERVISIONADO PELA VISÃO DO AUTOR BURIOLLA E O MESMO
NÃO SUGERE EM NENHUMA PASSAGEM DO TEXTO QUE O ESTAGIO E SUPERVISÃO NÃO SÃO
PARTES INTEGRANTES DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PELO CONTRARIO SÃO INTEGRANTES E
ESSENCIAIS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL. O QUE AFIRMA A QUESTÃO B.
A questão 39 deverá ser revista e anulada visto que houve um erro na questão quando afirma que
alternativa correta é a letra D. O estágio a partir das Diretrizes Curriculares de 1996 passou a ser parte
integrante do processo de formação profissional. o estágio supervisionado obrigatório em Serviço Social é
parte integrante e fundamental ao processo de ensino-aprendizagem pois lhe aproxima da prática
possibilitando a materialização de conteúdo que as disciplinas teóricas referenciou em todo curso. Tais
informações podem ser constatadas através dos links:
http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf

39

Entendo que a letra c esta correta

39

A banca considerou a alternativa ?D? como correta contudo a assertiva colide com o entendimento da
Política Nacional de Estágio da ABEPSS que afirma ?A Política Nacional de Estágio (PNE) é um instrumento
político pedagógico que tem por objetivo orientar os estágios supervisionados em Serviço Social na luta por
uma educação de qualidade. Coloca o estágio como um dos momentos privilegiados da formação
profissional na articulação entre ensino pesquisa e extensão. ? Fonte: http://www.abepss.org.br/politicanacional-de-estagio-da-abepss-11 Também há incoerência com a declaração do CFESS onde diz que a
supervisão direta em Serviço Social cria uma relação pertencente à formação profissional. ?Com esta
publicação o CFESS disponibiliza aos CRESS aos/às supervisores/as (acadêmicos/as e de campo) aos/às
estudantes e às/aos assistentes sociais um conjunto de informações para consulta que reúne em um único
documento as determinações legais e normativas acerca da Supervisão Direta de Estágio em Serviço Social
cujo processo constrói a relação indissociável entre formação profissional e trabalho profissional. ? (CFESS
pag. 5) Fonte: http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf Ante O enunciado da questão apresenta, tanto o estagio curricular como a supervisão como elementos potencializadores do processo de formação
academica para o exercício profissional, portanto a Letra D reafirma elementos que compõem as potencialidades de formação do academico.
ao exposto faz-se imperiosa a anulação da questão nº. 39 pois não há possibilidade de sustentar tal
INDEFERIDO
alternativa como correta.
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1
1
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Nem o enunciado e as alterantivas propostas apresentam o que é alegado "não são partes integrantes" e, a alternativa D comprova que as
demais estão corretas, pois apresentam elementos que estão relacionados ao processo de formação para o exercício profissional, ou seja,
estagio curricular e supervisão escolar são diretamente relacionados nesse processo.INDEFERIDO

O Enunciado apresenta a relação entre o estagio curricular e supervisão e não o contrario, portanto a alternativa D é a correta, pois confirma
que as demais confirmam elementos que compõem o processo de formação academica para o exercício profissional. INDEFERIDO
Todas estão corretas, contemplando a alternativa D, visto que se relacionam aos elementos que compõem o processo de formação do
academico para o exercicio profissional, pois ambos, estagio curricular e supervisão escolar estão diretamente relacionados no processo de
formação. INDEFERIDO

Defrontando a questão com o documento oficial da abepss \política nacional de estágio da Associação
brasileira de ensino e pesquisa em serviço social\ .o referido texto discorre sobre a importância inerente do
exercício profissional em conjunto com os ESTÁGIOS. Desta forma o gabarito correto segundo documento a
questão\b\. Podendo ser verificado no texto citado da Abepss nAS páginas 12 PARAGRAFO 1°. E
O enunciando, em nenhuma parte do texto, nega que estagio curricular e supervisão de estágio NÃO são partes integrantes do processo de
confirmando na PAGINA 13 parágrafos 2°3° 4°. Onde no texto também iamamoto e guerra discorre sobre a formação, pelo contrário, ambos são partes imprescindiveis para a vivencia e preparação para a prática profissional e a supervisão é
importância dos estágios tanto supervisionado como o obrigatório que este último É o que é defendido e
elemento potencializador dessa formação, portanto a alternativa D apresenta -se como a alternativa que afirmam que as demais estão
aplicado na prática profissional de alunos e profissionais.
corretas uma vez que comprovam a importante das partes. INDEFERIDO
?
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
ATENDENTE (D. SOCIAL)
INDEFIRO. O enunciado da questão, pede a figura de linguagem, no texto de "Houve uma árvore que pensava. E pensava muito." A resposta
correta é a letra C, conforme gabarito. Justificando: A alternativa A, está incorreta, pois antítese consiste na aproximação de palavras de
sentido oposto. Exemplo: Toda guerra finaliza por onde devia ter começado: a paz. A alternativa B, também errada, uma vez que, anacoluto
é a quebra da estrutura normal da frase para a introdução de uma palavra ou expressão sem nenhuma ligação sintática com as demais. É,
enfim, a falta de nexo sintático entre o princípio da frase e o seu final. Exemplo: Aquela sua filha caçula, você não disse toda a vida que
no texto acima\\houve uma árvore que pensava.e pensava muito.\ temos uma antítese(que expressa figura nenhum espertinho iria casar com ela? A alternativa C, é a única correta, pois prosopopeia (ou personificação) é a atribuição de qualidades
de pensamento)uma aproximação de palavaras com sentido diferente. que é um exagero até porque árvore e sentimentos humanos a seres irracionais e inanimados. Exemplo: As árvores são imbecis, se despem justamente quando começa o
inverno. A alternativa D, também incorreta, porque onomatopeia consiste no aproveitamento de palavras cuja pronúncia imita o som ou a voz
não pensa portanto a minha resposta esta correta letra( a) e não a do gabarito que diz que a correta é a
letra c.
natural dos seres. Exemplo: Lucas, sem mais palavras, deu rédea e, lept! lept! arrancou estrada afora.
A questão 13 . E opcao a 75 a resposta. A questão 15 e a questão b 2 a resposta A questão 16 e a questão
a resposta. A questão 19 e a questão b a resposta .
INDEFERIDO. O argumento não condiz com a questão 01.
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
O conceito de CACOFONIA não está de acordo com o trecho do texto pois é um vício de linguagem
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
caracterizado pelo encontro ou repetição de fonemas ou sílabas que produzem efeito desagradável ao
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
ouvido. O correto é SOLECISMO pois é um vício caracterizado pelos erros que atentam contra as normas
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
de concordância de regência ou de colocação. Afinal no trecho ?E como ela não crescesse...? há apenas
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
vício de concordância verbal cuja correção seria: ?E como ela não cresceu...?. Fonte:
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
https://www.mundovestibular.com.br/articles/9567/1/Vicios-de-Linguagem/Paacutegina1.html
tia).

2
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O vício de linguagem presente na frase pode ser tanto cacofonia da alternativa (a) quanto O solecismo
apontado na alternativa (b). Há um erro de concordância verbal entre as frases do período que poderia ser
corrigido com a conjugação do verbo crescer NO pretérito imperfeito do indicativo: \como não crescia\.
A respeito do texto apresentado quanto aos ENCONTROS VOCÁLICOS

3

quanto aos encontros vocálicos as palavras muitocausa outra são hiatos É ONDE TEM O ENCONTRO DE
DUAS VOGAIS NUMA MESMA PALAVRA.PORTANTO A MINHA RESPOSTA ESTA CORRETA LETRA D
TODAS SÃO HIATO E NÃO DITONGO COMO DIZ O GABARITO.

INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
tia).
INDEFIRO. Faltou o candidato argumantar o recurso, para a banca respondê-lo.
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
tia).
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solicito ALTERAÇÃO de gabarito pois como a questão pede para marca a opção (incorreta). o gabarito
correto para questão seria a (alternativa A) e NÃO a (alternativa b)

INDEFIRO. O proferido na questão, solicita na interpretação do texto, a alternativa incorreta. É a letra D, conforme gabarito. Explanando: A
alternativa A, está correta, pois o texto é uma mistura de real e fantástico. A alternativa B, é a incorreta, pois o texto mostra a dificuldade de
agradar as pessoas (é o contrário do que está escrito na alternativa).A alternativa C, está correta, pois no momento da narração, a árvore já
não existia mais. A alternativa D, também correta, o advérbio aí, no texto, mostra circunstância de tempo e não de lugar.

4

QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE TEXTOASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA: NO MOMENTO DA
NARRAÇÃOA ÁRVORE JÁ NÃO MAIS EXISTIA PORTANDO A C ESTA CORRETA PORQUE NO INICIO
DO TEXTO FALA: HOUVE UMA ÁRVORE QUE PENSAVA.E PENSAVA MUITO SIGNIFICA QUE UM DIA
ELA EXISTIU E HJE NÃO MAIS E O GABARITO ERROU EM DIZER QUE A B ESTA CORRETA QUANDO
NA VERDADE É A C ESPERO QUE VCS REVEJA O ERRO.

INDEFIRO. O proferido na questão, solicita na interpretação do texto, a alternativa incorreta. É a letra D, conforme gabarito. Explanando: A
alternativa A, está correta, pois o texto é uma mistura de real e fantástico. A alternativa B, é a incorreta, pois o texto mostra a dificuldade de
agradar as pessoas (é o contrário do que está escrito na alternativa).A alternativa C, está correta, pois no momento da narração, a árvore já
não existia mais. A alternativa D, também correta, o advérbio aí, no texto, mostra circunstância de tempo e não de lugar.
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A alternativa (b) apontada no gabarito para responder a esta questão está equivocada. No texto não há o
porquê de se falar em facilidade de agradar as pessoas uma vez que por mais que a árvore se esforçasse
não atingia a satisfação daqueles que sempre voltavam para torná-la diferente. A alternativa (a) parece mais
adequada a solucionar a questão pois o texto trata tanto de acontecimentos reais quanto fantásticos quando
afirma que a árvore pensava e controlava seu crescimento para satisfazer aos homens.
Assinale a alternativa incorreta de acordo com a CLASSIFICAÇÃO das PALAVRAS quanto a posição da
silaba TÔNICA
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EXELENTÍSSIMA BANCA EXAMINADORA VENHO SOLICITAR A ANULAÇÃO DA QUESTÃO POIS HOUVE
UM DUPLO ENTENDIMENTO POR PARTE DAS ALTERNATIVAS JÁ QUE PRÓSODIA TAMBÉM TRATA
DA parte da gramática tradicional que se dedica às características da emissão dos sons da fala.

7

SOLICITO ALTERAÇÃO DO GABARITO OU ANULAÇÃO DA QUESTÃO. Aposto é um termo que se junta a
outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais
termos da oração por vírgula dois-pontos ou travessão. Ou seja Há 2 questões corretas a Alternativa (C) e a
Alternativa (d).

7

A questão fala para sinalizar a incorreta que não tem aposto marquei a letra d justamente a quem não tem
vírgula nem dois pontos ou travessão ou seja não tem aposto. o gabarito sinaliza equivocadamente a letra c
mas é a d.
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INDEFIRO. O proferido na questão, solicita na interpretação do texto, a alternativa incorreta. É a letra D, conforme gabarito. Explanando: A
alternativa A, está correta, pois o texto é uma mistura de real e fantástico. A alternativa B, é a incorreta, pois o texto mostra a dificuldade de
agradar as pessoas (é o contrário do que está escrito na alternativa).A alternativa C, está correta, pois no momento da narração, a árvore já
não existia mais. A alternativa D, também correta, o advérbio aí, no texto, mostra circunstância de tempo e não de lugar.
INDEFIRO. Faltou o candidato argumantar o recurso, para a banca respondê-lo.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordo com a significação das palavras. A alternativa correta é a
letra A, conforme gabarito. Explicando: Antonímia: palavras de significados opostos (são antônimos). Exemplo: O aluno foi bem na prova. O
aluno foi mal na prova. Paronímia: palavras de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes (são os parônimos). Exemplo: Meus
primos emigraram para os Estados Unidos. (emigraram = mudaram-se de seu país de origem). No começo do Século XX , muitos italianos
imigraram para o Brasil. (imigraram = entraram em um país para nele viver). Polissemia: é uma mesma palavra que passa a ter significados
diferentes de acordo com a evolução da língua. . Exemplo: A criança estava com a mão machucada (parte do corpo). A escultura
demonstrava mão de mestre.(habilidade). Prosódia: trata da pronúncia correta das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ao erro
prosódico dá-se o nome de silabada. Veja a pronúncia correta de algumas palavras, segundo o padrão culto da língua: condor (oxítona),
aziago (paroxítona), álibi (proparoxítona).Sinonímia: palavras de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes, são os sinônimos.
Exemplo: Os insetos invadiram a plantação de arroz. Os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Ortoépia ou ortoepia: trata da
pronúncia normal e correta das palavras, segundo o padrão culto da língua. Exemplo: (pronunciar corretamente os grupos vocálicos : rouba,
aleija, estoura, pousa).
INDEFIRO. O enunciado exposto na questão pede a alternativa onde não temos um aposto. É a alternativa C, conforme gabarito. Lembrando:
aposto é um termo que retoma outro termo da oração para explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. A alternativa A, está correta,
"Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura". (poeta modernista= aposto no sujeito, dando informações sobre
ele). A alternativa B, também correta, "Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. (lápis, caderno, livro e borracha=
aposto no objeto direto, enumerando os itens do material). A alternativa C, é a única incorreta, "Crianças, vocês vão para o banho agora!
(Crianças= vocativo, trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala). A
alternativa D, está correta, "Minha namorada Margarete, é muito divertida". (Margarete=aposto no sujeito, especificando a namorada com seu
nome próprio).
INDEFIRO. O enunciado exposto na questão pede a alternativa onde não temos um aposto. É a alternativa C, conforme gabarito. Lembrando:
aposto é um termo que retoma outro termo da oração para explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. A alternativa A, está correta,
"Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura". (poeta modernista= aposto no sujeito, dando informações sobre
ele). A alternativa B, também correta, "Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. (lápis, caderno, livro e borracha=
aposto no objeto direto, enumerando os itens do material). A alternativa C, é a única incorreta, "Crianças, vocês vão para o banho agora!
(Crianças= vocativo, trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala). A
alternativa D, está correta, "Minha namorada Margarete, é muito divertida". (Margarete=aposto no sujeito, especificando a namorada com seu
nome próprio).

INDEFIRO. O enunciado exposto na questão pede a alternativa onde não temos um aposto. É a alternativa C, conforme gabarito. Lembrando:
aposto é um termo que retoma outro termo da oração para explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. A alternativa A, está correta,
"Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura". (poeta modernista= aposto no sujeito, dando informações sobre
ele). A alternativa B, também correta, "Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. (lápis, caderno, livro e borracha=
aposto no objeto direto, enumerando os itens do material). A alternativa C, é a única incorreta, "Crianças, vocês vão para o banho agora!
(Crianças= vocativo, trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala). A
alternativa D, está correta, "Minha namorada Margarete, é muito divertida". (Margarete=aposto no sujeito, especificando a namorada com seu
nome próprio).
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ASSINALE A ALTERNATIVA ONDE NÃO TEMOS APOSTO a resposta correta é a d ( minha namorada
margarete é muito divertida) porque o aposto sempre é usado para explicar detalhar e esclarecer o termo
onde nessa frase não acontece e o gabarito diz que a resposta é a c quando na verdade é a d porque nela
não há aposto.
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa onde não temos uma oração coordenada. É a alternativa D, conforme gabarito. A
alternativa A, está correta, "Veio, gostou, ficou para sempre". (Veio= 1ª oração, gostou=2ª oração, ficou para sempre=oração. Neste período
composto por coordenação há três orações, todas orações coordenadas assindéticas, elas não possuem conectivo. Oralmente, elas são
delimitadas por pausa, na escrita, as pausas são representadas por vírgulas. A alternativa B, também correta, "Aproximou-se e observou tudo
à sua volta", é uma oração coordenada sindética aditiva=exprime adição,soma. A alternativa C, está correta, "Ou fique de uma vez, ou vá
A questao 08 pedi assinale a alternativa onde não temos uma oração coordenada. Se não for coordenada
para sempre", é uma oração coordenada sindética alternativa= exprime alternância, escolha. A alternativa D, é a única errada, "É necessário
SERÁ subordinada. Peço q revejem novamente essa questão pelos meus conhecimentos seria (alternativa c
que volte", é uma oração subordinada substantiva subjetiva=funciona como sujeito do verbo da oração principal.
)
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa onde não temos uma oração coordenada. É a alternativa D, conforme gabarito. A
alternativa A, está correta, "Veio, gostou, ficou para sempre". (Veio= 1ª oração, gostou=2ª oração, ficou para sempre=oração. Neste período
composto por coordenação há três orações, todas orações coordenadas assindéticas, elas não possuem conectivo. Oralmente, elas são
delimitadas por pausa, na escrita, as pausas são representadas por vírgulas. A alternativa B, também correta, "Aproximou-se e observou tudo
A resposta correta é a letra \A\(Veio gostou ficou para sempre.) \para\ não é uma CONJUNÇÃO coordenada
à sua volta", é uma oração coordenada sindética aditiva=exprime adição,soma. A alternativa C, está correta, "Ou fique de uma vez, ou vá
pois na oração em questão se trata de uma preposição fazendo objeto direto para o verbo \ficar\. A Letra \D\
para sempre", é uma oração coordenada sindética alternativa= exprime alternância, escolha. A alternativa D, é a única errada, "É necessário
escolhida pelo gabarito (É necessário que você volte) claramente possui a conjunção coordenada \que\
que volte", é uma oração subordinada substantiva subjetiva=funciona como sujeito do verbo da oração principal.
ligando orações.
Assinale a alternativa onde NÃO temos uma oração COORDENADA
INDEFIRO. Faltou o candidato argumantar o recurso para a banca respondê-lo.
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa onde não temos uma oração coordenada. É a alternativa D, conforme gabarito. A
alternativa A, está correta, "Veio, gostou, ficou para sempre". (Veio= 1ª oração, gostou=2ª oração, ficou para sempre=oração. Neste período
composto por coordenação há três orações, todas orações coordenadas assindéticas, elas não possuem conectivo. Oralmente, elas são
a alternativa onde não temos uma oração coordenada de acordo com o gabarito é a (d) \ é necessário que
delimitadas por pausa, na escrita, as pausas são representadas por vírgulas. A alternativa B, também correta, "Aproximou-se e observou tudo
você volte\ porém o conceito de orações coordenadas é: Oração coordenada é a que se coloca ao lado de
à sua volta", é uma oração coordenada sindética aditiva=exprime adição,soma. A alternativa C, está correta, "Ou fique de uma vez, ou vá
outra sem desempenhar função sintática são sintaticamente independentes. com isso se separarmos a frase
para sempre", é uma oração coordenada sindética alternativa= exprime alternância, escolha. A alternativa D, é a única errada, "É necessário
\é necessário\ de \...que você volte\ as duas orações ficarão sem sentido não são independentes
que volte", é uma oração subordinada substantiva subjetiva=funciona como sujeito do verbo da oração principal.
sintaticamente. sendo assim uma oração coordenada! . gabarito incorreto.
INDEFIRO. O emitido na questão pede a alternativa onde haja uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a alternativa B,
conforme gabarito. A alternativa A, está incorreta,"Tenho necessidade de que você chegue", é oração subordinada substantiva completiva
QUESTÃO DEVE SER ANULADA! Alternativas ?A? e ?B? possuem Oração Subordinada Substantiva
nominal=funciona como complemento do substantivo necessidade. A alternativa B, é a única correta, "Necessito de que você volte", é oração
Objetiva Indireta pois possuem a Conjunção Subordinativa Integrante ?QUE? que tem a função de introduzir subordinada substantiva objetiva indireta= funciona como objeto indireto do verbo necessito da oração principal. A alternativa C, está
a Oração Subordinada Substantiva. E as duas frases são Objetiva Indireta por causa do verbo necessitar
incorreta, "Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito", é oração subordinada adjetiva restritiva= caracteriza o
que exige preposição (quem necessita necessita ?DE? alguma coisa). A) TENHO NECESSIDADE DE QUE termo antecedente, tornando o seu sentido de modo restrito, limitado. A alternativa D, também incorreta, "Uma vez que aceite as condições,
VOCÊ CHEGUE. (TENHO NECESSIDADE DISSO). B) NECESSITO DE QUE VOCÊ VOLTE. (NECESSITO pode levar o carro", é oração subordinada adverbial condicional=exprime ideia de condição, informa aquilo de que depende a realização do
DISSO).
fato expresso na oração principal.

Quanto ao representante e a escola LITERÁRIA coloque v (verdadeiro) ou F (Falso)

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar V (Verdadeiro) ou F (Falso), autor e escola literária. É a alternativa D, conforme
gabarito. A alternativa A, está incorreta, Tomás Antônio Gonzaga, pertence ao Arcadismo e Gregório de Matos Guerra, ao Barroco. A
alternativa B, também incorreta, Cruz e Sousa, pertence ao Simbolismo e Euclides da Cunha é pré-modernista. A alternativa C, está
incorreta, Gregório de Matos Guerra é do Barroco, Álvares de Azevedo é do Romantismo, Cruz e Sousa é do Simbolismo, Graciliano Ramos
é do Modernismo. A alternativa D, é a única correta,ou seja, todos os autores pertencem às respectivas escolas literárias.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar V (Verdadeiro) ou F (Falso), autor e escola literária. É a alternativa D, conforme
gabarito. A alternativa A, está incorreta, Tomás Antônio Gonzaga, pertence ao Arcadismo e Gregório de Matos Guerra, ao Barroco. A
alternativa B, também incorreta, Cruz e Sousa, pertence ao Simbolismo e Euclides da Cunha é pré-modernista. A alternativa C, está
incorreta, Gregório de Matos Guerra é do Barroco, Álvares de Azevedo é do Romantismo, Cruz e Sousa é do Simbolismo, Graciliano Ramos
é do Modernismo. A alternativa D, é a única correta,ou seja, todos os autores pertencem às respectivas escolas literárias.
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A resposta correta é a alternativa b
A resposta correta é 35cm²
A não ser q estejam contando o quadrado que tem a indicação de 1cm2 só temos 35cm2 de área
demarcada. Resposta correta \B\
A resposta certa é 32 cm quadrados letra a . E não 36 cm como estava o gabarito a letra co certo é letra a
32 cm quadrados
A resposta é 35 CM2
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VENHO REQUERER DA BANCA EXAMINADORA A REVISÃO DA QUESTÃO DE Nº11 DE MATEMÁTICA
POIS O GABARITO NÃO CORRESPONDE COM A RESPOSTA CORRETA O QUE É POSSÍVEL
VERIFICAR NA SEGUINTE RESOLUÇÃO: A ÁREA DESTACADA É COMPOSTA POR 4 TRIÂNGULOS
RETÂNGULOS E 3 RETÂNGULOS. PARA CALCULAR A ÁREA DE UM TRIÂNGULO RETÂNGULO TEMOS
A = (B . H)/2 CALCULANDO A ÁREA DE CADA UM DOS TRIÂNGULOS VEM QUE: A1TR = (1 . 2)/2 = 1
A2TR = (2 . 2)/2 = 2 A3TR = (4 . 3)/2 = 6 A4TR = (4 . 4)/2 = 8 AINDA CALCULANDO A ÁREA DO
RETÂNGULO QUE É A = B . H TEMOS QUE A1R = 1 . 2 = 2 A2R = 4 . 1 = 4 A3R = 3 . 4 = 12. DESSA
FORMA A ÁREA TOTAL DOS TRIÂNGULOS RETÂNGULOS (1+2+6+8) = 17 CM² E DOS RETÂNGULOS
(2+4+12) = 18 CM² SOMANDO ASSIM 35CM² DE ÁREA DA REGIÃO DESTACADA.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
a resposta seria 35 utilizando CÁLCULOS de lógica MATEMÁTICA.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
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Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
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calculando a área da figura encontraremos 35 cm^2 porem no gabarito esta uma resposta diferente.
Nesta questão é possível perceber claramente que há exatamente 28 quadrados de 1 cm QUADRADOS na
região destacada. E outros 14 quadrados dentro da área destacada que estão irregulares porém eles podem
formar ?PARES? uns com os outros para completar 1 cm QUADRADOS de forma que 14/2 = 7 quadrados
inteiros. Portanto o resultado é 28+7 = 35 cm quadrados. Alternativa ?B? e não alternativa ?C?.
A resposta correta para a questão é a que se encontra na alternativa (b)=35cm2 e não a alternativa (c)
apontada no gabarito. A questão trata de uma figura com área total de 56 CM2 dividida em uma parte
sombreada com 35cm2 de ÁREa mais três partes que somadas tem área de 21 CM2.
Sabendo que cada quadrinho da figura abaixo tem 1 cm 2 de área qual é a área da região destacada? A
questão no gabarito está errada pois a área pintada é a área total ( 7x8=56) menos as áreas que não estão
pintadas ( área de 4 triângulos e 1 quadrado). Logo: 56- (8+6+2+1+4). 56-21=35. Portanto solicito a
mudança de gabarito da questão 11. O gabarito está a alternativa c quando a alternativa correta é a
alternativa B 35 cm 2.
Após analisar VÁRIAS Vezes a questão 11 PEÇO que REAVALIEM pois tenho certeza que alternativa
correta é a opção b Como marquei acertivamente NO gabarito.
A área da parte pintada é equivalente a 35 cm² e não 36. Apresentei a questão a uma professora de
matemática e ela me confirmou isto!
Letra d a correta
A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 11. Sabendo que cada quadradinho da figura abaixo tem 1 cm² de área qual é a
área da região destacada? a) 32 cm² b) 35 cm² c) 36 cm² d) 38 cm² A ALTERNATIVA APRESENTADA
COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( C= 36CM²). SOLICITO REVISÃO DESSA
QUESTÃO UMA VEZ QUE FORAM CALCULADOS REVISADOS E ENCONTRADOS OS SEGUINTES
VALORES: 35CM² LOGO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA ( B=35CM²)
a resposta do gabarito é a (c) a resposta correta é a (b). de acordo com meus cálculos a quantidade de de
35 cm² de área.
A BANCA CONSIDEROU A LETRA (a) A ALTERNATIVA CORRETA. NO ENTANTO SEGUNDO os
CÁLCULOS A alternativa correta é (c).
A questão pede o juros mensal. O produto foi dividido em duas vezes sendo a primeira paga no ato da
compra. Logicamente resta apenas outra parcela com o prazo de um mês para pagamento. NEssa segunda
parcela será acrescentado 10000 em juros que equivale a 285% do valor da parcela que seria de 35000.
Com os juros vai para 45000.
Uma determinada loja vende um drone por 80000 a vista
A resposta está dando 100 Mais n bate com a conta
13. Para colocar a ração diária de Catfundo Ana Paula utiliza dois recipientes de tamanhos diferentes. Pela
manhã ele come 425 g de ração que é colocada em seu pote utilizando 4 vezes o recipiente menor e 1 vez o
recipiente maior. Já pela tarde ele come mais 475 g de ração que é colocada em seu pote utilizando 3 vezes
o recipiente menor e 2 vezes o recipiente maior. Qual é a capacidade do recipiente menor em gramas que é
utilizado para colocar a ração de Catfundo? a) 75. b) 100. c) 125. d) 150. A alternativa \A\ é correta . 75g 4
potes menores de 75 g + 1 pote maior de 125 g = 425 g pela manhã 3 potes menores de 75 g+ 2 potes
maiores de 125 g = 475 g pela tarde
4*75=300-425= 125 3*75=225-475=250/2=125 Dessa forma a capacidade do recipiente menor é de 75g.
gabartio correto letra a e não b.
A resposta correta é 75g pois (75x4= 300+ 125=425) e (75x3= 225 e 125x2= 250+225= 475)
Resposta correta letra \a\
a capacidade do recipiente menor é 75 gramas letra a. e não letra b - 100 g.
A resposta certa é letra a 75. Que e a capacidade do recipiente menor em gramas . E não a letra b 100. O
certo é a letra a 75 . Pois a menor e 75 e o maior e 125 .o certo é letra a 75.
A questão envolve resolução por sistema linear. Se: 4X + 1Y = 425 (-2) mult. 3X + 2Y = 475 = -8X ? 2Y =
850 3X + 2Y = 475 -5X = 375 X= 375 5 X= 75 alternativa a.
Pela manhã são 425 gramas: 4x o recipiente menor= 75 gramas e 1x o recipiente maior = 125 gramas. A
conta fica 4x75=300 + 125= 425. A tarde SÃO 475 gramas sendo 3x o recipiente menor e 2x o recipiente
maior. Já sabemos o valor de cada um dos recipientes. Então a conta seria: 3x75= 225 2x125=250
225+250=475 gramas. Então a alternativa correta seria letra A

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "C", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "C", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "C", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

SOLICITO ALTERAÇÃO DO GABARITO. da alternativa (b) para a Alternativa Correta Letra A. 13. Para
colocar a ração diária de Catfundo Ana Paula utiliza dois recipientes de tamanhos diferentes. Pela manhã
ele come 425 g de ração que é colocada em seu pote utilizando 4 vezes o recipiente menor [75G X 4=
300G] e 1 vez o recipiente maior [125G X 1].(totalizando 425 gramas) Já pela tarde ele come mais 475 g de
ração que é colocada em seu pote utilizando 3 vezes o recipiente menor [75G X 3= 225] e 2 vezes o
recipiente maior [125G X 2= 250].(totalizando 475g) Qual é a capacidade do recipiente menor em gramas
que é utilizado para colocar a ração de Catfundo? Resposta: Alternativa (A) 75 gramas a) 75. b) 100. c) 125.
d) 150. Resolução: (425 G) recipiente menor 4x: 75g x 4= 300g + recipiente maior 1x: 125g x 1= 125 total
425 g (475g) recipiente menor 3x: 75g x 3= 225 + 125g x 2= 250 recipiente maior 2x: total = 475 g
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Se são 425 g total dividido para 4 vezes em recipiente menor e 1 vezno maior então o a capacidade do
recipiente menor não pode ser 100 g senão o valor total será maior que 425 g. a resposta correta do
recipiente menor é 75 g.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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Na questão treze a resposta correta é a letra \A\ número 75. pela manhã 425 g 4 vezes o RECIPIENTE
menor= 75 g x 4 = 300 g 1 vez o recipiente maior= 125 g total= 425 pela tarde 475 g: 3 vezes o recipiente
menor= 225 g 2 vezes o recipiente maior = 250 g total= 475 g
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SOLICITO DA BANCA EXAMINADORA A REVISÃO DA QUESTÃO DE Nº13 DE MATEMÁTICA POIS O
GABARITO DA MESMA NÃO CONDIZ COM A RESPOSTA CORRETA O QUE É POSSÍVEL VERIFICAR NA
RESOLUÇÃO ABAIXO: RESOLVENDO O SISTEMA DE EQUAÇÕES: 4m + 1M = 425 (I) 3m + 2M = 475 (II)
ISOLANDO M NA EQUAÇÃO (I) TEMOS QUE: 4m + 1M = 425 M = 425 - 4m SUBSTITUINDO M = 425 - 4m
NA EQUAÇÃO (II) VEM QUE: 3m + 2 (425 - 4m) = 475 3m + 850 - 8m = 475 3m - 8m = 475 -850 -5m = -375
. (-1) 5m = 375 m = 375/5 m = 75 SENDO ASSIM VENHO REQUERER A AVALIAÇÃO DA RESPOSTA QUE
FOI APRESENTADA DE MODO QUE A QUESTÃO SEJA REVISTA E JULGADA COM EQUIDADE.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Para colocar a ração diaria de catfundo
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

DE ACORDO COM O GABARITO A RESPOSTA SERIA A OPÇÃO B - 100GRAMAS POREM A RESPOSTA
CORRETA É A LETRA A - 75 GRAMAS. POIS DESSA FORMA O RECIPIENTE MENOR CONTERÁ 75
GRAMAS E O MAIOR CONTERÁ 125 GRAMAS. PELA MANHA = 4X75 + 1X125 = 300 + 125 = 425 PELA
TARDE = 3X75 + 2X125 = 225 + 250 = 475 RESPOSTA CORRETA: OPÇÃO A - 75 GRAMAS
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
A RESPOSTA CERTA É A ALTERNATIVA A (75). aNA PAULA TOMA 425 G PELA MANHÃ. NO
RECIPIENTE MENOR DE 75 G ELA PÕE A RAÇÃO 4 VEZES (QUE DÁ 300 G) E NO MAIOR ELA PÕE 125
G (300 + 125 = 425). pELA TARDE ELA COME 475 G. eLA USA O RECIPIENTE MENOR (125 G) 3 VEZES
(75+75+75= 225) E 2 VEZES O RECIPIENTE MAIOR (125 + 125 = 250). quE NO FINAL DÁ 225 + 250 =
475 G. lOGO A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É 75 G.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
resposta do gabarito letra b resposta correta seria a. 425g = 4XMENOR+1XMAIOR 425G= 4X75+ 1X125
425G= 300+ 125 = 425 ENTÃO A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É 75 E NÃO 100.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
a resposta seria 75. manhã - 425 g (4 do pequeno e 1 do grande). logo 75x4=300 + 125 do maior é = 425 g.
caso fosse 100 g iria ultrapassar 100x4=400 e sobraria apenas 25 g que não seria o recipiente maior como
a questão afirma. tarde- 475 g (3 do pequeno e 1 do grande). logo 75x3=225 + 125x2=250 no total 475 g .
a resposta correta da questão é a letra a porem no gabarito consta letra b.
A única opção que atende aos critérios da questão é a alternativa ?A - 75 gramas?. Pois pela manhã é
servido: 425g 4 vezes o recipiente menor (75g x 4 = 300g) 1 vez o recipiente maior (125g x 1 = 125g) E pela
tarde é servido 475g 3 vezes o recipiente menor (75g x 3 = 225g) 2 vezes o recipiente maior (125g x 2 =
250g) As outas alternativas extrapolariam a quantidade de gramas e não satisfaria a condição de recipiente
MENOR.
Sabendo que Catfundo come 425 g pela manhã sendo 4 potes menor e 1 maior e a tarde 3 potes menor e 2
maior que dar 475 g 4x75=300 potes pequeno + 125g do pote maior que é= 425 g 3x75=225 potes pequeno
+ 250 do pote maior Que é =475 g Como é que 100 é a resposta ? 4x100=400 o pote maior vai ser no caso
25g 3x100 =300 os 2 dois potes ao total vai ser 175g Como é isso se vocês pedem a quantia dos potes
menores?

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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A QUESTÃO pede qual a capacidade do recipiente menor em gramaslogo NÃO pode se dizer que é 100
pois 425 g de RAÇÃO dada pela manha a catfundo UTILIZOU 4 vezes o recipiente menor e 1 vez o maior
sendo que se fosse 100 o recipiente menor teria mais gramas que o maior.(100x4=400 restaria so 25g).
portanto a resposta correta é a letra a ao inves da letra b como divulgado no gabarito.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Recipiente menor não pode conter mais gramas que o maior. Os cálculos não batem PORTANTO a resposta
correta seria letra A 75
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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A resposta correta é a letra a pois ao montarmos uma equação com sistemas encontramos o valor de 75 G
PARA O POTE MENOR E 125 GRAMAS PARA O POTE MAIOR. Passo 1: 4X + y = 425 (multiplicamos por 2 para eliminar uma INCÓGNITA) 3x + 2y = 475 Passo 2: -8x - 2y = -850 3x = 450 -------------------------Passo 3: -5x = 375 x=75 logo x = 75 g. Assim o pote menor possui capacidade de 125 g.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
A alternativa que responde corretamente a questão é a alternativa (a) 75
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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1.Prezada Banca Eu Eliene Nascimento Souza Inscrição nº _612702 portador(a) do RG nº 1398708496
inscrito no CPF/ sob o nº 06356585501 residente e domiciliado(a) na Cidade de Jequié /BA devidamente
inscrito (a) no EDITAL nº 01/2018 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO da
Prefeitura Municipal de Jequié Estado da Bahia realizado em 18 de novembro de 2018no Cargo de
ATENDETE venho muito respeitosamente recorrer do RESULTADO DO GABARITO PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA divulgado por esta Comissão no último dia 19 conforme prazo legal pelos seguintes
motivos: 1.A questão de número 13 que diz respeito à capacidade do recipiente menor em gramasque é
utilizado para colocar a ração do Cattfundo. Levando-se em consideração a divisão proporcional da
quantidade de ração e as vezes que a ração é colocada no recipiente menor e no maior.Pode-se fazer da
seguinte forma:425 gramas em 4 vezescoloca-se quatro porções se 75 gramas no menor
recipientetotalizando 300 gramas restando 125 gramas para o maior recipiente totalizando 425 . Isso pela
parte do dia. Na parte da tarde475 gramas em 3 vezescoloca-se 3 porções de 75 gramas no menor
recipientetotalizando 225 gramas restando duas porções de 125 gramas para o recipiente maior totalizando
475. Dessa forma percebe-se que a capacidade do recipiente menor em gramas é de 75.Logo a opção A
satisfaz o que foi proposto na questão 13. Ante o exposto solicito revisão do resultado do gabarito preliminar
da prova objetiva. (Jequié) 20 de novembro de 2018. Eliene Nascimento Souza
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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DE ACORDO O CÁLCULO FEITO: MANHÃ= (425) = 4.(menor) + 1.(maior) 4. (75)+ 1.(125)= 300.125= 425
tarde= (475)= 3.(menor) + 2.(maior) 3. (75) + 2.(125)= 225 + 250=475
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NO gabarito preliminar CONSTA q a resposta correta da questao 13 é a opção D. Porém eu assinalei e
tenho certeza que a resposta CORRETA é a opção A. Pois pela manha ELE come 425g ao utilizar 4 vezes o
recipiente MENOR e 1Vez o recipiente maior sendo assim recipiente menor 75x4=300 + 125 do recipiente
maior totalizando 425 gramas matinal. A tarde ele come um total de 475GRamas utilizado 3 vezes o
recipiente menor 75×3=225 e 2 vezes o recipiente maior ou seja 125×2=250 somando 225 do recipiente
menor mais 250 do recipiente maior totaliza 475Gramas consumida pelo Catfundo pela tarde. Resposta
CORRETA opção a) 75 gramas a capacidade do recipiente menor.
Chamemos o menor de X e o maior de R. Façamos um sistema de equações. 4x + r= 425 (1) 3x + 2r= 475
(2) isolando r na primeira equação temos: r= 425 - 4x (3) Substituindo (3) em (2) teremos: 3x + 2(425 - 4x)=
475 3x + 850 - 8x= 475 3x - 8x= 475 - 850 -5x= -375 x= (-375) ÷ (-5) x= 75 PORTANTO A RESPOSTA
CORRETA ESTÁ NA ALTERNATIVA \A\!
A)de acordo COM o cálculo feitosobre manhã e Tarde?( 425\g)=4 menor+1 maior 4×(75)+1×(125)=
300+125=425 Tarde =(475)g=3×menor +2×maior 3×(75)+2×125= 225+250=475 Letra =A 75
Resposta correta. Letra A
A questão em destaque tem como opção correta a letra (a). não há uma outra maneira de calcular para que
o resultado seja o proposto pelo gabarito parcial.
a resposta no gabarito preliminar é (b) a resposta correta é (a) de acordo com os CÁLCULO 75 x 3 = 225 3
rações diárias no recipiente menor. 2 x 125 ração diária no recipiente maior. 225 + 250 = 475.

13
14

a resposta da questão é letra ( A ) pois 3 vezes 75 daria 225 mais 2 vezes de 100 gramas do recipiente
maior daria 200 que equivale 475 gramas e foi perguntado quanto seria o recipiente menor e não o maior
Sabe-se que uma parábola intercepta o eixo das ordenadas no ponto c(08)
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15. A França foi campeã mundial de futebol em 2018 com a seguinte campanha: na primeira fase ganhou da
Austrália por 2 a 1 ganhou do Peru por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Dinamarca nas oitavas de final
ganhou da Argentina por 4 a 3 nas quartas de final ganhou do Uruguai por 2 a 0 na semifinal ganhou da
Bélgica por 1 a 0 e na final ganhou da Croácia por 4 a 2. Qual foi a média de gols marcados pela França em
toda a Copa do Mundo 2018? a) 185. b) 2. c) 285. d) 3. Foram 14 gols em 7 jogos média de 2 gols por jogo
alternativa b. O gabarito preliminar aponta alternativa d como correta.
De acordo com o texto: Foram realizadas 07 partidas com um total de 13 gols ou seja 13/7= 185... Dessa
forma o gabarito correto é a letra A e não D
A banca considerou a letra (D) a alternativa correta. No entanto SEGUNDo os CÁLCULOS da Média
Aritmética SIMPLES está correta A LETRA (b).
O Gabarito preliminar está errado a resposta correta da questão 15 é a letra b.
Se Jogo 1 fez 2 gols Jogo 2 fez 1 gol Jogo 3 Não fez gol Jogo 4 fez 4 gols Jogo 5 fez 2 gols Jogo 6 fez 1 gol
E jogo 7 fez 4 gols Ao total foram feitos 14 gols em 7 jogos portanto 14÷7= 2
Se houve 7 jogos e 14 gols a média será de 2 gols. Resposta certa \b\

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "D", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

a questão é sobre a média de gols marcados pela frança na copa de 2018. a frança marcou 14 gols na copa
do mundo em 7 partidas á média de gols por partida seria 2 gols e não 3 gols como conta no gabarito. (2x1 1x0 - 0x0 - 4x3 - 2x0 -1x0 - 4x2 placar dos jogos) resposta certa b - 2 gols e não resposta d- 3 gols
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A França fez 14 gols em 7 jogos então a média de gols dela e 2 gols por jogo e não 3 . Então a resposta
certa é letra b 2. E não letra d 3 . O certo é letra b 2.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
exelentÍssIma BANCA EXAMINADORA VENHO SOLICITAR A REVISÃO DA ALTERNATIVA pois a questão
pergunta qual a mÉdia de gols marcados pela frança. tendo em vista que houve 7 partidas e totalizando 14
gols percebe-se que a média de gols encontra-se na alternativa (B) SENDO ASSIM 2 GOLS POR MÉDIA.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A questão pedi qual a média de gols marcados pela França em toda a copa do mundo 2018? Essa questão
consegui resolver pela forma aritmética somandando todos os gols da França e dividindo pelo quantidades
de RODANDAS. (14 pontos / 7 partidas = 2 seria o resultado) como q da 3? Por favor revejem essa questão
é analisam.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A média é o total de gols em todas as partidas dividido pelas quantidades das partidas então:
2+1+0+4+2+1+4 = 14 divido por 7 = 2 alternativa b. 1. França 2 x 1 Austrália 2. França 1 x 0 Peru 3. França
0 x 0 Dinamarca 4. França 4 x 3 Argentina 5. França 2 x 0 Uruguai 6. França 1 x 0 Bélgica 7. França 4 x 2
Croácia
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Média de gols feito pela França na copa. A questão nos dá o total de 14 gols feitos em 7 jogos. Logo a conta
SERIA 14÷7 que é igual a média de 2 gols por partida. Então a resposta seria letra B e não a D
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
o resultado da média de gols da frança é 2. foram 14 jogos em 7 partidas. fonte:
https://matematicabasica.net/media-aritmetica/ Média aritmética é a soma de vários valores e dividido pelo
total deles. Ou seja o resultado dessa divisão equivale a um valor médio entre todos os valores. Um time de
futebol fez 5 partidas em um campeonato marcando 2 gols na primeira partida 1 gol na segunda partida 4 na
terceira 1 na quarta e 5 na quinta. Qual foi a média de gols por partida marcados por esse time? Para
sabermos a média aritmética de gols marcados basta somar o total de gols e dividir pelo número de
partidas. Assim o time marcou uma média de 26 gols por partida.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
media de gols marcados pela frança em toda copa de 2018 se foram 14 gols num total de sete partidas a
media é 2 gols.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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15

A resposta É 2 GOLS. Pois a França marcou 14 gols em 7 jogos. 14 dividido por 7 é igual a 2
Solicito anulação da questão. questão com gabarito errado

15

A resposta correta é a letra b porque são utilizados os dados dos gols marcados pela frança que dá um total
de 14 dividido pelo número de partidas que ela participou 7. 14/7 = 2 A pergunta foi mau formulada pois
deveria ter perguntado qual a média de gols das partidas e não dos gols marcados pela frança 21/3 = 3
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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A resposta correta é a letra \B\ média 2! A média é o resultado da soma dos gols feitos pela frança dividido
pela quantidade de partidas jogadas logo temos: 2+1+0+4+2+1+4= 14 / 7 partidas = 2 gols/ partida.
a frança foi campeã mundial de FUTEBOL em 2018
2+1+0+4+2+1+4= 14 são 7 jogos que um finalista da copa do mundo faz durante o torneio 14÷7= 2 a
resposta correta estava na alternativa \b\!
Justificativa: se dividir a contagem de gols pelo número de jogos dá 02. 14/7= 02
A resposta que consta no gabarito é a letra d mas a resposta correta é a letra b. A media corresponde a
soma total doa eventos dividido pela quantidade de ocorrências. Nesse caso seria 2+1+0+4+2+1+4 = 14
gols dividido por 7 jogos..media de 2 gols por jogo.
A alternativa correta é a b Media de 2 gols por partida e não 3.
a resposta correta é a letra b(2) . a questão pede a media de gols marcados em toda copa .foram 14 gols e
7 partidas logo 14 dividido por 7 é igual a 2.
peço a anulação da questãouma vez que a média de gols marcados pela seleção francesa foi de 233.como
podem verificar esta opção não costa na referida questão.
OPÇÃO CORRETA SERIA A LETRA B - 2 A FRANÇA FEZ 14 GOL EM 7 JOGOS. MEDIA(GOLS) = 14:7=2
a ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA B. aO TODO FORAM 7 PARTIDAS DE JOGOS DA FRANÇA E 14
GOLS. LOGO A MÉDIA SERÁ ACHADA AO DIVIDIR O NÚMERO DE GOLS (14) PELO NÚMERO DE
PARTIDAS (7). LOGO 14/7=2.
A PERGUNTA É QUAL FOI A MÉDIA DE GOLS MARCADOS PELA FRANÇA EM 2018. SOMANDO O
NUMERO DE GOLS QUE SÃO 2+1+0+4+2+1+4= 14 7 JOGOS 14 GOLS 14/7= 2. RESPOSTA CERTA
SERIA LETRA B.
Média de gols marcados pela França em toda copa do mundo 2018. No gabarito consta a alternativa D.
Quando na verdade a correta é a alternativa B. Foram 7 jogos com total de 14 gols. Logo 14÷7=2
QUAL FOI A MÉDIA DE GOLS MARCADOS PELA FRANÇA EM TODA A COPA DO MUNDO 2018? 7
JOGOS COM UM ESPAÇO AMOSTRAL (0112244) SALDOS DE GOLS. DE ACORDO COM A DEFINIÇÃO
DA MÉDIA ARITMÉTICA Média aritmética é a soma de vários valores e dividido pelo total deles. Ou seja o
resultado dessa divisão equivale a um valor médio entre todos os valores. Definição de Média Aritmética
Seja os números reais x1 x2 ? xn a média aritmética é definida por: Definição de Média Aritmética Onde n é
o total de valores somados Por tanto m = 0 +1+1+2+2+4+4 / 7 = 2 sendo assim a média de gols marcados
pela frança em toda a copa do mundo 2018 é 2 a resposta correta é letra (B) não a letra (D) conforme
gabarito.
diante da proposta da pergunta para solucionar faria o seguinte cálculo: foram 7 jogos no total de 14 gols
logo 14 dividido por 7= 2
fazendo o calculo da media de gols marcados pela frança na copa encontraremos uma media de 2 gols por
partida porem no gabarito a resposta esta 3 gols por partida.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?D? da questão 15. Ocorre que verificando o número de gols feitos pela seleção da França (14)
e o número de partidas realizadas (7) percebe-se que a média de gols por partida é 2. Dessa forma solicitase a alteração do gabarito da referida questão 15 de ?D? para ?B? para que não haja prejuízo aos
candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A França foi campeã mundial de futebol em 2018 com a seguinte campanha :na primeira FASe ganhou da
Austrália por 2 a 1ganhou do Peru por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Dinamarca nas oitavas de final
ganhou da Argentina por 4 a 3 nas quartas de final ganhou do Uruguai por 2 a 0 na SEMifinal ganhou da
BELGICA por 1 a 0 e na final ganhou da Croácia por 4 a 2. Qual foi a média de gols marcados pela França
em toda copa do mundo 2018
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?D? da questão 15. Ocorre que verificando o número de gols feitos pela seleção da França (14)
e o número de partidas realizadas (7) percebe-se que a média de gols por partida é 2. Dessa forma solicitase a alteração do gabarito da referida questão 15 de ?D? para ?B? para que não haja prejuízo aos
candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?D? da questão 15. Ocorre que verificando o número de gols feitos pela seleção da França (14)
e o número de partidas realizadas (7) percebe-se que a média de gols por partida é 2. Dessa forma solicitase a alteração do gabarito da referida questão 15 de ?D? para ?B? para que não haja prejuízo aos
candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?D? da questão 15. Ocorre que verificando o número de gols feitos pela seleção da França (14)
e o número de partidas realizadas (7) percebe-se que a média de gols por partida é 2. Dessa forma solicitase a alteração do gabarito da referida questão 15 de ?D? para ?B? para que não haja prejuízo aos
candidatos. Aguardo deferimento do pedido.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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O conceito e a ideia de média em matemática estão sempre relacionados com a soma dos valores de um
determinado conjunto dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados.
Ou seja a Média de gols é: 2+1+0+4+2+1+4 / 7 Dessa forma nota-se que a média é: 14 / 7 = 2 gols por
partida marcado pela França. ALTERNATIVA ?B? É A CORRETA
a resposta correta é a letra b ao INVÉS da letra d como divulgado no gabarito. a conta a ser feita é soma a
quantidade de gols e divide pela quantidade de jogos sendo assim.. foram 14 gols e 7 jogos . Ela fez
2+1+0+4+2+1+4=14 gols França jogou contra 1.austrália 2. peru 3.dinamarca 4.argentina 5.uruguai
6.bélgica 7.croácia = 7 jogos.
A seleção francesa jogou 7 partidas e marcou 14 gols. A média se dá dividindo o número de gols pelo
número de partidas. Assim a média é de 2 gols por partida.
Bom de acordo com meus CÁLCULOS essa questão não tem como ser a questão (D) pois o resultado de
gols foram 14 e eles disputaram em 7 jogos. logo 14/7= 2. não tem como esse resultado ter dado 3. gostaria
de saber como que vocês chegaram a esse resultado? obrigada!

15

A França foi campeã mundial de futebol em 2018 com a seguinte campanha: na primeira fase ganhou da
Austrália por 2 a 1 ganhou do Peru por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a Dinamarca nas oitavas de final
ganhou da Argentina por 4 a 3 nas quartas de final ganhou do Uruguai por 2 a 0 na semifinal ganhou da
Bélgica por 1 a 0 e na final ganhou da Croácia por 4 a 2. Qual foi a média de gols marcados pela França em
toda Copa do Mundo 2018? A questão 15 está errada no gabarito pois o cálculo é de média simples que é a
soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Logo é a quantidade de gols dividido pelo número de
partidas. 14 dividido por 7= 2. Portanto solicito a mudança de gabarito da questão 15. O gabarito está a
alternativa d quando a alternativa correta é a alternativa B 2.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

15

Assinalei a opção b no gabarito preliminar DIZ q a resposta correta é a opção d. PORÉM se a França
participou de 7 partidas realizou 14 gols nas 7 PARTIDAS basta dividir o número de gols QUe a FRANÇA
fez pelo número de jogos que participou ou seja a franca participou de 7 jogos e marcou 14 gols dividindo
14/7= 2. Portanto a media de gols fa FRANÇA em toda a copa foram de 2 gols.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

15

A alternativa correta é a (b)=2 A França fez 14 gols em 7 jogos o que dá uma média de 2 gols por partida.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

15

Prezada Banca Eu Eliene Nascimento Souza Inscrição nº _612702 portador(a) do RG nº 1398708496
inscrito no CPF/ sob o nº 06356585501 residente e domiciliado(a) na Cidade de Jequié /BA devidamente
inscrito (a) no EDITAL nº 01/2018 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO da
Prefeitura Municipal de Jequié Estado da Bahia realizado em 18 de novembro de 2018no Cargo de
ATENDETE venho muito respeitosamente recorrer do RESULTADO DO GABARITO PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA divulgado por esta Comissão no último dia 19 conforme prazo legal pelos seguintes
motivos: 1.A questão de número 15 que diz respeito à média de gols marcados pela França em toda a Copa
do Mundo de 2018. Seguindo os critérios básicos de divisão pode-se constatar a média de gols obtidos pela
operação matemática 14 divido por 7 sendo 14 o total de gols e 7 a quantidade de jogos em toda a Copa.
Fazendo-se a divisão 14 divido por 7obten-se o resultado 2 que é a média de gols marcados pela França
durante toda a copa de 2018. Logo a opção B satisfaz o que foi proposto na questão 15. Ante o exposto
solicito revisão do resultado do gabarito preliminar da prova objetiva. (Jequié) 20 de novembro de 2018.
Eliene Nascimento Souza
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

15
15

A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 15. A França foi campeã mundial de futebol em 2018 com a seguinte campanha:
na primeira fase ganhou da Austrália por 2 a 1 ganhou do Peru por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 com a
Dinamarca nas oitavas de final ganhou da Argentina por 4 a 3 nas quartas de final ganhou do Uruguai por 2
a 0 na semifinal ganhou da Bélgica por 1 a 0 e na final ganhou da Croácia por 4 a 2. Qual foi a média de
gols marcados pela França em toda a Copa do Mundo 2018? a) 185. b) 2. c) 285. d) 3. A ALTERNATIVA
APRESENTADA COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( D= 3). SOLICITO
REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE foram calculados e encontrados os seguintes valores: frança 2
x 1 austrália frança 1 x 0 peru frança 0 x 0 dinamarca frança 4 x 3 argentina frança 2 x 0 uruguai frança 1 x 0
bélgica frança 4 x 2 croácia gols da frança: 2+1+0+4+2+1+4=14 jogos da frança:7 logo: 14/7= 2 LOGO A
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA ( b=2)
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Resposta correta letra B
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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o cálculo é feito pela divisão dos saldos de gol pelo número de partidas. logo a resposta correta seria 2.
A resposta correta é a letra B (2 gols) pois foram 14 gols em 7 partidas. 14 dividido por 7 é igual a 2.
7 jOGOS 14 gols média de gols : 2 . Por tanto a resposta certa é a letra b
Não há alternativa INcorreta pois todas as alternativas constam no Manual de Redação da Presidência Da
República (2002): A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Conciso é o texto que
consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Pode-se definir como claro
aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. A concisão é antes uma qualidade do que
uma característica do texto oficial.

25

resposta correta : A

25

Resposta certa alternativa _A

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

INDEFEFRIDO: A alternativa c) é incorreta. Na quentão consta: Pode-se definir como claro aquele texto que IMPOSSIBILITA imediata
compreensão pelo leitor. A palavra IMpossibilita trona a alternativa errada, pois o correto é POSSIBILITA, conforme consta no Manual de
Redação da Presidência da República (fonte para elaboração da questão).
INDEFERIDO. O primeiro item é correto, conforme Manual de Redação da Presidência da República (fonte para elaboração da questão).
Assim, a resposta correta é a alternativa d).
INDEFERIDO. O primeiro item é correto, conforme Manual de Redação da Presidência da República (fonte para elaboração da questão).
Assim, a resposta correta é a alternativa d).
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30
1
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a resposta do gabarito preliminar é a (d) a resposta correta é a (b) segue fonte para a alternativa que consta
como verdadeira e é falso. https://concursosdavez.blogspot.com/2014/03/principais-topicos-do-manual-da- INDEFERIDO. O segundo item é correto, conforme Manual de Redação da Presidência da República (fonte para elaboração da questão).
redacao.html
Assim, a resposta correta é a alternativa d).
Em análise aos recurso interrposto, o candidato solicita a alteração do gabarito. Porém podemos verificar que a questão está correta. A
definição de confidencialidade é a seguinte: "A confidencialidade é a qualidade daquilo que é confidencial (que se diz ou que se faz com
confiança e com segurança recíproca entre dois ou mais indivíduos). Trata-se de uma propriedade da informação que pretende garantir o
acesso unicamente às pessoas autorizadas.". Enquanto a Integridade tem por conceito o seguinte: "O conceito de integridade, que vem do
termo latim integrĭtas, refere-se à qualidade de ser íntegro e à pureza das virgens (na medida em que se é puro de alma, inocente e casto).
a propriedade da informação que pretende garantir o acesso unicamente ás pessoas autorizadas é a
Aquilo que é íntegro é algo que não carece de nenhuma das suas partes ou, referindo-se a uma pessoa, trata-se de alguém que é recto,
integridade.
honesto e exemplar.". Portanto recurso INDEFERIDO.
Em análise ao recurso interposto, o candidato solicita a alteração do gabarito. Porém a questão solicita qual função permite que se altere a
maneira de exibir um número aplicando formatação a ele com códigos de formatação. A função SOMA no Excel adiciona os argumentos
justificativa: soma pois o comando usa o valor de duas células em uma adição.
inseridos em uma fórmula. Portanto apenas a alternativa A está correta. Recurso INDEFERIDO.
Em análise ao recurso interposto, o candidato solicita a alteração do gabarito. Porém a questão solicita qual função permite que se altere a
para aplicar código de formatação na excel a função é soma. a função texto é para formatar texto. gabarito maneira de exibir um número aplicando formatação a ele com códigos de formatação. A função SOMA no Excel adiciona os argumentos
errado questão correta é a ^(c) soma\
inseridos em uma fórmula. Portanto apenas a alternativa A está correta. Recurso INDEFERIDO.
c
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
A
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
bom dia ! o meu cpf esta errado solicito a correção por favor. 026.365.485-05 jamile ribeiro de jesus
O cartão-resposta é lido pelo código de barra e no código de barra consta seu CPF completo.
resposta
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
onomatopeia
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.

1
1

boa tarde meu nome é nathalia irma soares ramos nevesprestei concurso ontem na cidade de jequie-ba na
escola nossa senhora da luz sala 11 porém o número do meu cpf estava errado no cartão-resposta. meu cpf
é 020.778.735-23 e o meu rg é 1263716873. peço por favor que corrijam e aguardo resposta . obrigada.
Gabarito
Atendente
A arvore que pensava
a
Resultado
Resposta
qual foi a nota que tirei na prova.
GABARITO
Prezada banca Venho através desta pedir que verifiquem o motivo pelo qual o número 15 não está
disponível PARa solicitação de RECURso.
1

2
2
2
2

O GABARITO CORRETO DA QUESTÃO é a LETRA D OU DEVERÁ SER ANULADA POIS A EXPRESSÃO
CAUSOU AMBIGUIDADE.
No inicio do texto acima houve uma arvore que pensava
d
Quero gabarito

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
6
7
9
9
11
15
16

Questão 19 e letra D
c
Finalmente quanto á interpretação do texto assinale a alternativa correta
Relacione as duas colunas de acordo com a significação das palavras
Assinale a alternativa onde não temos aposto
Maque a alternativa onde temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta
Gabarito
Sabendo que cada quadradinho da figura abaixo tem 1cm
A conta tbm não bate
O brasão da bandeira de Jequié fica do lado direito e não na parte superior por tanto a resposta é letra c e
não b.

16

Está ERRADA

16

Brasão do município localizado no lado esquerdo portanto o gabarito correto é a letra A e não a letra B.
A BANCA CONSIDEROU A LETRA (b) A ALTERNATIVA CORRETA. NO ENTANTO SEGUNDO a análise
da bandeira ESTÁ CORRETA A LETRA (a).

16

O cartão-resposta é lido pelo código de barra e no código de barra consta seu CPF completo.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
O resultado da prova objetiva será divulgado conforme data do cronograma.
O gabarito encontra-se publicado no site. Acesse: Concursos em Andamento; Saiba Mais.
O recurso da questão 15 enviado pela candidata foi recebido normamente e será analisado e respondido.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
tia).
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
O gabarito encontra-se publicado no site. Acesse: Concursos em Andamento; Saiba Mais.
INDEFERIDO. O candidato selecionou a questão número 2, mas digitou questão 19. Também não usou fundamentação argumentativa para o
seu recurso. A Banca ficou impossibilitada de identificar qual questão se referia (se 2 ou 19).
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. O candidato não fundamentou seu recurso, nem apontou as divergências encontradas por ele na questão.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

16

CONHECIMENTOS GERAIS. 16. Observe o Brasão do Município de Jequié BA e aponte a alternativa que
faz a afirmação correta. a) O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié
BA. b) O Brasão está localizado na parte superior da Bandeira do Município de Jequié BA. c) O Brasão está
localizado no lado direito da Bandeira do Município de Jequié BA. d) O Brasão está localizado na faixa
vermelha inferior da Bandeira do Município de Jequié O comando da questão em momento algum pede
algum tipo de direcionamento ao concursando. Olhando de frente a bandeira hasteada o brasão está
localizado a esquerda de quem olha alternativa \A\. O gabarito preliminar aponta letra b como correta.
o brasão da bandeira não está localizado na parte superior como diz o gabarito letra b. o brasão está do
lado esquerdo sendo a letra a. segue o link:
https://www.google.com.br/search?q=bandeira+jequie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjOhGcyeDeAhVGlZAKHYPUBHAQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657
Referente a essa QUESTÃO 16 mediante a visualização o brasão não se encontra no lado superior e sim do
lado esquerdo da bandeira de Jequié.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

16

Após ANALISAR a questão foi verificado ATRAVÉS do site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG que o brasão do MUNICÍPIO de
jequié -ba está localizado do lado ESQUERDO da bandeira da referida cidade e não na parte superior.
EXELENTÍSSIMA BANCA EXAMINADORA VENHO SOLICITAR A REVISÃO DA ALTERNATIVA POIS DE
ACORDO COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ O BRASÃO ESTÁ LOCALIZADO NA FAIXA
BRANCA EXATAMENTE DO LADO DIREITO DA BANDEIRA. ESTANDO CORRETO A ALTERNATIVA (C).
Ao observar a Bandeira do Município de Jequié nota-se claramente que o brasão não está localizado na
parte superior e sim na parte central de bandeira! Dessa forma o brasão está localizado no LADO DIREITO
DA BANDEIRA do Município de Jequié BA. Alternativa C Observação: o brasão NÃO pode ter sua
localização considerada ?lado esquerdo? pois o brasão está no lado esquerdo apenas para quem observa a
bandeira. E questão não informa que a localização deve ser considerada da perspectiva de quem observa a
bandeira mas sim da bandeira em si!
O brasão está localizado no lado direito da bandeira e NÃO na parte superior. Logo a alternativa correta
seria letra C

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

16

16

16

16
16
16
16

16

16

16

16

16

Sobre o brasão da BANDEIra de Jequié que está situada ao lado esquerdo não na parte superior
com relação ao posicionamento do brasão da bandeira da cidade de jequié esta localizado do lado
esquerdo favor verificar a formulação do enunciado.
na referida questão eu marquei a alternativa (a) a qual diz que o brasão da bandeira de jequié encontra-se
no lado esquerdo da bandeira no entanto o gabarito preliminar diz que a alternativa correta é a (B)
contrariando a realidade segundo consta na bandeira desta amada
cidade.https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
de acordo com a foto oficial da bandeira do nosso MUNICÍPIO
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/ a resposta correta é a letra a e não a
letra b como divulgado no gabarito.
Prezados Senhores Venho solicitar a correção do gabarito das seguintes questões de Conhecimentos
Gerais: 16ª Questão > O Brasão da Bandeira de Jequié BA no gabarito a resposta está na parte superior da
Bandeira. Enquanto na Bandeira do Município de Jequié o Brasão esta localizado na parte esquerda da
Bandeira.
A questão 16 deve ser anulada pois existem duas respostas tanto a letra \a\ quanto a letra \D\ estão corretas
uma vez que a letra \A\ afirma que o brasão se encontra ao lado esquerdo da bandeira e a letra \D\ afirma
que o brasão está dentro da faixa vermelha logo há duas respostas corretas.
O BRASÃO DE JEQUIÉ FICA LOCALIZADO NA PARTE ESQUERDA DA BANDEIRA! ESQUERDA como se
pode comprovar na imagem abaixo:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e0/Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG/125pxBandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

16

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Observe o brasão do municipio de jequie
com a letra a).
Na questão vem pedindo a localização do Brasão da bandeira de jequié. a alternativa correta é a letra (A). o
brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira do município de jequié-ba. e o gabarito preliminar traz
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
a letra (B) como opção correta. O brasão está localizado na parte superior da bandeira do MUNICÍPIO de
com a letra a).
jequié-ba. sendo essa afirmativa errada podemos comparar isso olhando a bandeira do município de jequié.
dessa forma essa questão deve ser analisada.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
o brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira.e não na parte superior ou inferior da bandeira.
com a letra a).
Segundo o gabarito é a letra B sò que o brasão da bandeira de JEQUIÉ não se encontra na parte superior DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
da bandeira.
com a letra a).

16

O GABARITO CITA COM RESPOSTA A ALTERNATIVA (B) DIZENDO ESTÁ O BRASÃO LOCALIZADO NA
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
PARTE SUPERIOR DA BANDEIRA DE JEQUIÉ. CONTUDO Não se confirma pois temos como ponto de
com a letra a).
REFERÊNCIA as 8 estrelas que ENCONTRA-se no cento da bandeira estado o BRASÃO posicionado no
canto ESQUERDO ao lado da primeira estrela. sendo então a alternativa (a) a RESPOSTA correta.

16

16
16

16
16
16
16

REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO GABARITO OU ANULAÇÃO DA QUESTÃO Cargo: ATENDENTE QUESTÃO 16 ? Observe o Brasão do
Município de Jequié BA e aponte a alternativa que faz a afirmação correta: a) O Brasão está localizado no
lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA. b) O Brasão está localizado na parte superior da
Bandeira do Município de Jequié BA. c) O Brasão está localizado no lado direito da Bandeira do Município
de Jequié BA. d) O Brasão está localizado na faixa vermelha inferior da Bandeira do Município de Jequié
BA. O gabarito preliminar adotado pela Banca Examinadora considerou que a alternativa correta seria a
letra A com o que não se pode concordar. Uma vez que é notório na bandeira do Município de Jequié que o
?Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA? sendo correta a
alternativa A conforme imagens da bandeira que podem ser visualizadas nos sites:
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
http://www.encontrajequie.com.br/jequie/ Diante dessas considerações requer-se que se promova a
alteração do gabarito ou anulação da questão.
O BRASÃO ESTÁ LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA BANDEIRA SERIA A LETRA A A RESPOSTA
CORRETA E NÃO A LETRA B.
O brasão ESTÁ localizado no lado esquerdo da bandeira do município de Jequié-ba. Alternativa correta
letra a. No gabarito consta a letra b.

16

o gabarito esta incorreto .
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?B? da questão 16. Ocorre que verificando a bandeira de Jequié facilmente percebe-se a
localização do Brasão qual seja: do lado esquerdo. Essa constatação pode ser feita acessando o site:
pt.m.wikipedia.org Dessa forma solicita-se a alteração do gabarito da referida questão 16 de ?B? para ?A?
para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?B? da questão 16. Ocorre que verificando a bandeira de Jequié facilmente percebe-se a
localização do Brasão qual seja: do lado esquerdo. Essa constatação pode ser feita acessando o site:
pt.m.wikipedia.org Dessa forma solicita-se a alteração do gabarito da referida questão 16 de ?B? para ?A?
para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?B? da questão 16. Ocorre que verificando a bandeira de Jequié facilmente percebe-se a
localização do Brasão qual seja: do lado esquerdo. Essa constatação pode ser feita acessando o site:
pt.m.wikipedia.org Dessa forma solicita-se a alteração do gabarito da referida questão 16 de ?B? para ?A?
para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Atendente considerando correta a
alternativa ?B? da questão 16. Ocorre que verificando a bandeira de Jequié facilmente percebe-se a
localização do Brasão qual seja: do lado esquerdo. Essa constatação pode ser feita acessando o site:
pt.m.wikipedia.org Dessa forma solicita-se a alteração do gabarito da referida questão 16 de ?B? para ?A?
para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo deferimento do pedido.

16

Observe o brasão do município de Jequié BA e aponte a alternativa que faz a afirmação CORRETa.

16

16

16

16

16

A resposta correta é: a
O correto Afirmar seria que o brasão do município está localizado no lado esquerdo da BANDEIRA.
Resposta a.

16

O correto afirmar seria que o brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município. Letra A

16

a) o brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira oficial do município de jequié/bahia
Prezada Banca Eu Eliene Nascimento Souza Inscrição nº _612702 portador(a) do RG nº 1398708496
inscrito no CPF/ sob o nº 06356585501 residente e domiciliado(a) na Cidade de Jequié /BA devidamente
inscrito (a) no EDITAL nº 01/2018 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO da
Prefeitura Municipal de Jequié Estado da Bahia realizado em 18 de novembro de 2018no Cargo de
ATENDETE venho muito respeitosamente recorrer do RESULTADO DO GABARITO PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA divulgado por esta Comissão no último dia 19 conforme prazo legal pelos seguintes
motivos: 1.Venho através desta recorrer a questão de número 16 resultado do gabarito preliminar pois ao
analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que deverá ser anulado pela razão que a mesma
apresenta duas respostas corretas em duas alternativastomando possíveis como respostas corretas \a\ e \b\
e consequentemente invalida a questão .A alternativa na letra A da questão diz que o Brasão está
localizado do lado esquerdo da bandeira e a letra B diz que está no lado superiorsendo que as duas
informações são verdadeiras .Por essa questão solicito a anulação. Ante o exposto solicito revisão do
resultado do gabarito preliminar da prova objetiva. (Jequié) 20 de novembro de 2018. Eliene Nascimento
Souza
A questão pedia Que ao observar o brasão DO Município de JEQUIÉ APONTASSEMos a resposta correta.
Eu assinalei a opção c que DIZIA o Seguinte: O BRASÃO está localizado no lado direito da bandeira do
Município de JEQUIÉ BA. PORÉM no gabarito preliminar consta q a resposta correta seria a opção b que
diz q o brasão está LOCALIZADO na parte superior da Bandeira do MUNICÍPIO de JEQUIÉ ba. PORÉM já
analisei VÁRIAS vezes a bandeira e vejo QUe o BRASÃO se encontra no lado direito da Bandeira do
Município de JEQUIÉ.

16

16

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
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com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
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com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
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17
17

18

Na questão está pedindo a localização do brasão na bandeira sendo assim localiza-se no lado esquerdo e
não na parte superior da mesma.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 16. Observe o Brasão do Município de Jequié BA e aponte a alternativa que faz a
afirmação correta. a) O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA. b)
O Brasão está localizado na parte superior da Bandeira do Município de Jequié BA. c) O Brasão está
localizado no lado direito da Bandeira do Município de Jequié BA. d) O Brasão está localizado na faixa
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
vermelha inferior da Bandeira do Município de Jequié BA. A ALTERNATIVA APRESENTADA COMO
com a letra a).
VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA (B= O BRASÃO ESTÁ LOCALIZADO NA PARTE
SUPERIOR DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ BA. SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA
VEZ QUE O BRASÃO ESTÁ LOCALIZADO NO LADO ESQUERDO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
JEQUIÉ BA. LOGO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA( A= O BRASÃO ESTÁ LOCALIZADO NO
LADO ESQUERDO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ BA. SEGUE LINK:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
A)o brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira do município de Jequié Bahia
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Resposta correta letra A.
com a letra a).
O brasão da bandeira do município de jequié fica localizado do lado direito da bandeira e não na faixa
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
vermelha. logo a OPÇÃO correta é letra (c).
com a letra a).
Observe o brasão do município de JEQuié e aponte a afirmação correta. -A afirmação correta SEria a letra DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
c: o brasão está localizado no lado direito da bandeira. Mas no gabarito diz que a afirmação correta é a letra com a letra a).
b: o brasão está LOCALIZADO na parte superior da bandeira. Houve erros no gabarito
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
O brasão fica na parte direita da bandeira esquerda de quem vê por tanto a resposta certa é a letra a.
com a letra a).
Em qual das regioes brasileiras o estado da bahia está cocalizado
INDEFERIDO. A questão 17 é sobre a banceira do estado da Bahia.
Em qual das regiões brasileiras o estado da Bahia está localizado
INDEFERIDO. O estado da Bahia está localizado na Região Nordeste, como é possível verificar em qualquer mapa em site oficial.
a questão não contém a resposta correta entre as quatro OPÇÕES pois o MUNICÍPIO de Jequié é da região
sudoeste e lá só tem sudeste.
INDEFERIDO. O estado da Bahia está localizado na Região Nordeste, como é possível verificar em qualquer mapa em site oficial.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Segundo o site informado na questão a resposta correta é b e não a.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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18

18

18

18

18

18

Está ERRADA
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
A lista das 07 Mesorregiões e 32 Microrregiões da Bahia fonte IBGE. Dessa forma o gabarito correto é a
com a letra B).
letra B e não A. 1 Mesorregião do Centro-Norte Baiano 2 Mesorregião do Centro-Norte Baiano 3
Mesorregião do Extremo Oeste Baiano 4 Mesorregião Metropolitana de Salvador 5 Mesorregião do Nordeste
Baiano 6 Mesorregião do Sul Baiano 7 Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
A BANCA CONSIDEROU A LETRA (a) A ALTERNATIVA CORRETA. NO ENTANTO SEGundo as
informações contidas no mesmo site referido pela PROVA (sei.BA.gov.br...) ESTÁ CORRETA A LETRA (b).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
O gabarito correto da questão 18 é a letra b.
a QUESTÃO 18 ESTÁ NO GABARITO LETRA A. MAS A RESPOSTA CORRETA É LETRA b pois a bahia
possui 7 mesorregiões e 32 microrregiões geográficas. segue o link:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
EXELENTÍSSIMA BANCA EXAMINADORA VENHO RESPEITOSAMENTE SOLICITAR A REVISÃO DA
ALTERNATIVA QUE FOI APRESENTADA COMO CORRETA. DE ACORDO COM ESTUDO E PESQUISAS
RELACIONADAS AO ASSUNTO AS MESORREGIÕES SÃO: 1 Mesorregião do Centro-Norte Baiano 2
Mesorregião do Centro-Sul BaianO 3 Mesorregião do Extremo Oeste Baiano 4 Mesorregião Metropolitana
de Salvador 5 Mesorregião do Nordeste Baiano 6 Mesorregião do Sul Baiano E 7 Mesorregião do Vale SãoFranciscano da Bahia. JÁ O QUANTITATIVO EXATO DE MICRORREGIÕES É 32. ESTANDO A
ALTERNATIVA CORRETA A LETRA (B).
Reivindico a mudança do gabarito para letra \b\ POIS no site do wikipedia há um estudo sobre a bahia e
neste site de extrema confiabilidade pude notar QUE o estudo condiz com a marcação do opção \b\ da
referida questão ou seja a bahia está dividida em sete (7) mesorregiões geográficas e trinta e duas (32)
microrregiões geográficas. Portanto SOLITICo que a banca reveja essa informação e mude o gabarito para
letra \b\. Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bahia

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

18

As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional
do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas. alternativa: b fonte:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&itemid=703 - acessado em
19/11/2018
Segundo a fonte SEI- BA as Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do Estado da Bahia é composto por
7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas conforme letra b.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 No mapa segue
os detalhes de cada microrregião. LINK DO MAPA NO SITE DA SEI- BA:
http://www.sei.ba.gov.br/site/geoambientais/mapas/pdf/MICRORREGIOES_GEOGRAFICAS_BAHIA_MAPA_
2V25M_2017_SEI.pdf

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

Tava pesquisando na internet a qurstao 18 e ACHEI a mesma em que AFIRMA ALTERNATIVA correta é
letra (B) . Penso por favor que revem essa questão tbm. Desde já agradeço!

18

As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional
do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599... As Mesorregiões e Microrregiões com a letra B).
Geográficas compõem a Regionalização ... do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano
de 1990 ... O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões. verificar
De acordo com o site citado na pergunta
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 consta que a
com a letra B).
bahia é composta por 7 mesorregiões GEOGRÁFICAS e 32 microrregiões GEOGRÁFICAS portanto a
QUESTÃO correta é a letra b ao INVÉS da letra a como divulgado no gabarito.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
na referida questão o gabarito preliminar diz erroneamente que a alternativa correta é a (a) todavia a
com a letra B).
alternativa correta é a (b) a qual eu marquei e tenho total apoiodo site:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703

18

O estado da Bahia é composto por 7 mesorregiões e 32 microrregiões sendo elas: extremo oeste baiano
com 3 microrregiões vale são franciscano com 4 MICRORREGIÕES centro sul baiano com 8
MICRORREGIÕES centro Norte COm 5 MICRORREGIÕES sul baiano com 3 MICRORREGIÕES Nordeste
baiano com 6 MICRORREGIÕES e região metropolitana de Salvador com 3 MICRORREGIÕES

18

Solicito reavaliar a questão 18 pois de acordo com o site onde está fundamentada a pergunta a resposta
correta é a letra b 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas (Sobre - Mesorregiões e
Microrregiões Geográficas As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização
utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a
partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990
do referido Instituto. O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões
Geográficas.) informação extraída do site que consta na questão.

18

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

justificativa: são 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas divididas entre elas.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

a bahia é composta pr 7 e 32 mesorregiões e microrregiões respectivamente.e não como diz o gabarito
dando como certa a letra \a\

18

a bahia segundo o ibge é composta por 7 mesorregiões e 32 microrregiões geográficas sinalizei a letra b
que corresponde a informação citada porém no gabarito consta letra a.

18

a questão cita como resposta a alternativa ( a) dizendo que a bahia possui 2 mesorregiões e 22
MICRORREGIÕES geográficas o que não confere com a referência citada na mesma. portanto a resposta
certa é a alternativa (b) na qual encontra-se citada na plataforma digital da SUPERINTENDÊNCIA de
estudos ECONÔMICOS e socias da Bahia (sei).podendo ser comprovado na REFERÊNCIA abaixo:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&id=2599&Itemid=659.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

18

essa questão sobre mesorregiões e MICRORREGIÕES o estado da bahia é composto por 7
MESORREGIões GEOGRÁFICAS e 32 microrregiões geográficas portanto a resposta é a (b) e não (a)como
diz o gabarito porque por ser a segunda mais populosa do estado por isso divida em 7 e que juntos abrigam
sessenta municipios.do estado da Bahia por mesorregiões e microrregiões contém os municípios baianos
organizados por mesos e microrregiões .
Segundo consta no site
(http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&views=articule&id=2599&iremos=703) o estado da
Bahia é composto por 7 mesorregiões geográficaS e 32 microrregiões geográficas letra b. No gabarito
consta letra A.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

18

18

o estado da BAhia é composto por 7 mesorregiões GEOGRÁFICAS e 32 microrregiões GEOGRÁFICAS.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
A questão pede a quantidade de mesorregiões e microrregiões geográficas existentes no estado da Bahia. com a letra B).
O gabarito preliminar diz que são 2 mesorregiões e 22 microrregiões quando na verdade o Estado da bahia
possui 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas. Sendo a alternativa B a correta.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
a resposta correta é letra b porem no gabarito esta letra a.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

A resposta correta é: B
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

O estado da Bahia tem 7 MASorregiões e 32 microrregiões. A resposta correta é a letra b.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

18

18

18... O estado da Bahia possui 7 mesorregião geográficas e 32 microrregião geográficas .... Por tá tanto
RESPOSTA correta é letra B.
resposta correta é a alternativa b. As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização
utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a
partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990
do referido Instituto. O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões
Geográficas. disponível
em:http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
?As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística ( IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisa Regional do
Brasil em Mesorregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto.? O Estado da Bahia é composto
por Resposta Correta : 7 Mesorregiões e 32 Microrregiões segundo o IBGE.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 Portanto solicito
a mudança de gabarito da questão 18 sobre as Mesorregiões e Microrregiões do Estado da Bahia. No
gabarito está como a alternativa A quando a alternativa correta é a alternativa B 7 Mesorregiões e 32
Microrregiões

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

b) o estado da bahia possui 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

o estado da bahia possui : b) 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas.

18

A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 18. ?As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização
utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a
partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990
do referido Instituto.?
(http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 ? acessado em
07/08/2018) O Estado da Bahia é composto por: a) 2 Mesorregiões Geográficas e 22 Microrregiões
Geográficas. b) 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas. c) 1 Mesorregião Geográfica e
5 Microrregiões Geográficas. d) 15 Mesorregiões Geográficas e 35 Microrregiões Geográficas. A
ALTERNATIVA APRESENTADA COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( a= 2
MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E 22 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. ) SOLICITO REVISÃO
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE O ESTADO DA BAHIA É COMPOSTO POR: 7 MESORREGIÕES
com a letra B).
GEOGRÁFICAS E 32 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. LOGO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA
( B=7 MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E 32 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS.)

18

18

18

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
resposta do gabarito preliminar (c). segue fonte da resposta correta (b) :
com a letra B).
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Bahia_por_mesorregi%C3%B5es_e_microrre
gi%C3%B5es
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
o estado da bahia possui 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões. qualquer site de busca encontrase essa resposta.
A resposta correta é a letra B (7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas). A própria fonte
citada na prova traz o seguinte texto: \As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a
Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território
nacional criada a partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32
com a letra B).
Microrregiões Geográficas\. Fonte:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
A Bahia tem 7 mesorregiões e 32 micro por tanto a resposta certa é a letra b.

19

A QUESTÃO 19 aponta a resposta CORRETA segundo o GABARITO PRELiminar a Letra b.O termo
gentílico DIz Que: Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Estado de São Paulo é paulista.
Quem nasce em São Paulo/capital é paulistano. Logo: Brasileiro Paulista e Paulistano é o que chamamos
de gentílico. Note-se que pode referir-se tanto a país quanto a estado ou cidade. A Quem nasce no Brasil é
brasileiro. Quem nasce no Estado de São Paulo é paulista. Quem nasce em São Paulo/capital é paulistano.
Logo: Brasileiro Paulista e Paulistano é o que chamamos de gentílico. Note-se que pode referir-se tanto a
país quanto a estado ou cidade. questão refere a cidade e não ao Estado então os nascidos em JEQUIÉ é DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Jequieense e não Baiano a rESPOSTA CORRETA é a letra D e não letra B.
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Está ERRADA
com a letra D).

19

19. ?Segundo sua etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius? que por sua vez provém de gens
que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de uma
pessoa. Portanto o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico.?
(https://conceitos.com/gentilico. Adaptado.) Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiros. E os
nascidos em Jequié têm o gentílico de: a) Jequiense. 5 b) Baiano. c) Jeremoabense. d) Jequieense. a
alternativa correta (gentílico dos nascidos em jequié) é \d-jequieense e não alternativa B-bAIANO COMO
CONSTA NO GABARITO PRELIMINAR. https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama

19

19

19
19
19
19
19
19

19

19

O gentílico de quem nasce em jequie é JEQUIEENSE não BAHIANo
Definição de Gentílico. Gabarito correto letra D e não B. Município: Jequié População Segundo o Censo de
2010: 151.895 habitantes Área do Município: 3.22734 Km² O município Jequié está localizado no Estado
Brasileiro Bahia - BA. Jequié possuí uma área total de 3.22734 Km². Sua população no ano de 2010 era de
151.895 habitantes. Quem nasce ou reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense. O estado Bahia
possuí uma área total de 564.94518 Km² e está localizado na Região Nordeste do Brasil. A capital do
Estado Bahia é Salvador. Quem nasce ou mora no Estado Bahia é chamado de Baiano. Sigla do Estado: BA
Capital: Salvador Área do Estado: 564.94518 Km² Região do IBGE: Nordeste Gentílico dos Nascidos no
Estado Bahia: Baiano Código da Cidade Jequié no IBGE: 2.918.001 Gentílico dos Nascidos no Município
Jequié: Jequieense
A BANCA CONSIDEROU A LETRA (b) A ALTERNATIVA CORRETA. NO ENTANTO a ALTERNATIVA que
afirma o gentílico de JEQUIÉ corretamente é A LETRA (d).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
O GABARITO CORRETO DA QUESTÃO 19 é a letra d.
com a letra D).
A questão 19 no gabarito diz que a opção é a letra B se na questão diz local de nascimento quem nasce em DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Jequié é jequieense então o correto seria a letra d.
com a letra D).
Gentílico De Jequié é JEQUIEENSE. Caso a pergunta fosse gentílico da Bahia aí sim seria baiano.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Resposta correta \d\
com a letra D).
A resposta certa para o gentílico de quem nasce em Jequié e jequieense . E não Bahiano como estava o
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
gabarito . A certa é letra d jequieense .
com a letra D).
EXELENTÍSSIMA BANCA EXAMINADORA ACREDITANDO UM EQUIVOCO NO QUE TANGE A
ALTERNATIVA DADA COMO CORRETA VENHO SOLICITAR A MUDANÇA DE GABARITO POIS Quem
nasce ou reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense ESTANDO A ALTERNATIVA CORRETA A
LETRA (D). SEGUE UM LINK DE PESQUISA PARA CONSULTA:
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
com a letra D).
os gentílico também chamados de adjetivos PÁTRIOS são uma classe de palavras que designam um
individuo de acordo com seu local de nascimento ou residência. segundo o site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gent%C3%ADlico. quem nasce no brasil é brasileiroquem nasce na bahia é
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
baianoquem nasce em jequié é jequieense.
com a letra D).
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Reivindico a mudança do gabarito para letra \d\ pois assim diz o dicionário INFORMAL: \Define o lugar que
a pessoa nasceu.\ Ainda de acordo com o dicionário: \O gentílico de Mimoso do Sul é mimosense.\ \o
Gentílico do Espírito Santo é Capixaba.\ PORTANTO o termo jequieense se aplica a quem nasce em Jequié
E baiano quem nasce na bahia. O Wikipédia também traz uma abordagem SObre Jequié o QUAL define
GENTÍLICO aquele NASCIDO em JEQUIÉ como jequieense. E o IBGE chama gentílico BAIANo ao que
nasce na bahia. Diante dos fatos solicito que seja mudado o gabarito da referida questão para letra \d\ a
qual deve ser dada como correta. Fonte:https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jequié
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/panorama
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.google.com.br/amp/s/www.dicionarioinformal.com.br/gentílico/amp/
com a letra D).
Questão deve ser anulada! Uma pessoa pode receber mais de adjetivo gentílico! Afinal quem nasce em
Jequié também nasce na Bahia e no Brasil que forma que pode receber ao mesmo tempo os gentílicos de
Jequié (jequieense - alternativa D) da Bahia (BAIANO - alternativa B) e do Brasil (brasileiro).
Segundo a Fonte ?IBGE Cidades? o gentílico para os nascidos em Jequié é Jequieense alternativa d.
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
Quem nasce ou reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense .
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
Respondi letra (D) E no gabarito tá letra (B)
O Gentílico de Jequié é Jequieense. fontes: https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_gent%C3%ADlicos_do_Brasil
Sobre o gentílico de JEQUIE conforme a pergunta quem nasce no Brasil é brasileiro quem NASCE em
JEQUIE é jequieense ESSE éo sentido não BAIANO a resposta É d
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os nascidos em jequié tem o termo GENTÍLICO? Gentílico jequieense.
Quem nasce ou reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense. O estado Bahia possuí uma área
total de 564.94518 Km² e está localizado na Região Nordeste do Brasil. A capital do Estado Bahia é
Salvador. Quem nasce ou mora no Estado Bahia é chamado de Baiano. A pergunta se refere aos nascidos
em jequié e NÃO aos nascidos no estado da bahia portanto a QUESTÃO correta é a letra d e NÃO a letra b
como divulgado no gabarito.
nesta questão o gabarito preliminar diz erroneamente que o gentílico de jequié é baiano como diz na
alternativa (B) todavia eu marquei a alternativa (D) a qual diz que o gentílico de jequié é jequieense tendo
apoio do site:https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
Segundo o conceito de gentílico na Gramática indica a naturalidade ou a nacionalidade. Também é um
nome designativo da ligação de alguém relativamente ao lugar (país região estado cidade) onde nasceu
habita ou ao qual pertence. Portanto a pergunta pede o gentílico dos nascidos em Jequié. E os nascidos na
cidade são conhecidos pelos gentílicos de: Jequieense.
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O gentílico de quem nasce em Jequié é jequieense e não baiano
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19
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Pedido de alteração do gabarito da alternativa errada (letra B) para a alternativa correta letra (D) de acordo
com o PRÓPRIO site citado em prova Segundo sua etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius?
que por sua vez provém de gens que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra
que designa a origem de uma pessoa. Portanto( o nome do local de nascimento é o que determina
normalmente o gentílico. ) A procedência geográfica das pessoas é o fator determinante para a formação de
um gentílico de modo que as pessoas podem ser agrupadas por continentes países regiões (cidades) e até
mesmo por bairros ... Via conceitos.com: https://conceitos.com/gentilico/
A resposta correta é a letra (d) pois o texto se refere aos nascidos em jequié então quando eu particularizo
posso responder jequieense como o próprio site afirma que o uso da palavra gentílico depende do contexto
da comunicação.
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A questão 19 deve ser anulada pois tem duas respostas corretas. Segundo o dicionário informal
https://www.dicionarioinformal.com.br/diferenca-entre/jequiense/jequieense/ As duas palavras são usadas
como gentílico e têm o mesmo significado! O que é Jequiense: Pessoa nascida na cidade de Jequié no
estado da Bahia. O que é Jequieense: Pessoa nascida na cidade de Jequié no estado da Bahia.
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19

19

justificativa: os nascidos no município de jequié têm o gentílico de jequieense e não baiano.
A resposta que consta no gabarito é a letra b mas quem nasce em jequié é jequieense. Ou seja a resposta
correta é a letra d. Prova para o cargo de atendente.

19

a questão vem citando que quem nasce no brasil é brasileiro. e os nascidos em jequié tem o gentílico de: a
opção correta é a letra (D) jequieense. e o gabarito preliminar traz como opção a letra (B) Baiano. ou seja
está totalmente errado. pois para ser gentílico de Baiano a pergunta deveria ser: quem nasce na bahia é
(baiano) mas a pergunta é quem nasce em jequié tem o gentílico de: (no caso o certo é Jequieense e não
baiano. dessa forma a questão deve ser revisada e trazer a opção correta.

19

A alternativa correta é a d e não a c . Jequiense é quem mora em Jequié e não jeremoabense.

19

Essa questão no gabarito está letra B sendo que a letra d que está de acordo com a pergunta.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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quem nasce em jequié é jequieense . o gabarito afirma que o correto é \baiano \

19

19

A resposta correta é a letra d Jequieense Pois é a origEM de quem nasceu em Jequié
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 19. Ocorre que para os nascidos em Jequié o gentílico adequado é Jequieense.
Essa informação pode ser consultada no site www.geografos.com.br. Dessa forma solicita-se a alteração do
gabarito da referida questão 19 de ?B? para ?D? para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo
deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 19. Ocorre que para os nascidos em Jequié o gentílico adequado é Jequieense.
Essa informação pode ser consultada no site www.geografos.com.br. Dessa forma solicita-se a alteração do
gabarito da referida questão 19 de ?B? para ?D? para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo
deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 19. Ocorre que para os nascidos em Jequié o gentílico adequado é Jequieense.
Essa informação pode ser consultada no site www.geografos.com.br. Dessa forma solicita-se a alteração do
gabarito da referida questão 19 de ?B? para ?D? para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo
deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 19. Ocorre que para os nascidos em Jequié o gentílico adequado é Jequieense.
Essa informação pode ser consultada no site www.geografos.com.br. Dessa forma solicita-se a alteração do
gabarito da referida questão 19 de ?B? para ?D? para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo
deferimento do pedido.
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o gentílico de jequié é jequieense letra d e não letra b baiano como consta no gabarito.

19

resposta correta é a letra (d) a questão pede o gentílico dos nascidos em jequié e não na bahia.
O GABARITO cita como resposta a alternativa (B) QUE DIZ SER BAIANO OS NASCIDOS EM JEQUIÉ.
CONTUDO ESSA REPOSTA ESTÁ ERRADO POIS DE ACORDO O SITE DO IBGE O GENTÍLICO DE
QUEM NASCE EM JEQUIÉ É JEQUIEENSE. PODENDO SER COMPROVADO NA REFERÊNCIA ABAIXO :
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
QUESTAO COM POSSIVEIS DUAS RESPOSTAS: GENTILICO SE REFERE AO LOCAL DE NASCIMENTO
PODENDO SER PAIS ESTADO OU MUNICIPIO. NESTE CASO A MINHA RESPOSTA FOI LETRA D JEQUIEENSE NOME DADO A QUEM NASCE NO MUNICIPIO DE JEQUIÉ. NO GABARITO CONSTA
COMO LETRA B - BAIANO O QUE DE FATO TAMBÉM NÃO ESTARIA ERRADO VISTO QUE JEQUIÉ É
UM MUNICIPIO BAIANO.
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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gentílico: nome designativo da ligação de alguém relativamente ao lugar (país região estado cidade) onde
nasceu habita ou a qual pertece. logo os nascidos em jequié tÊm o gentílico de: jequieense. rever o gabarito
o nome do local do nascimento é o que determina normalmente o gentílico.os nascidos no brasil tem o
gentílico de brasileiros. e os nascidos em jequié tem o gentilico de jequieense portanto a letra (d) é a correta
e não a (b)como diz o gabarito porque a pergunta foi os que são nascidos em jequié se a pergunta fosse
feita da seguinte maneira: os nascidos na bahia certamente teria o gentilico de baiano.mais a pergunta foi
os que são nascidos em jequié então a resposta correta é jequieense.
O GENTÍLICO DE QUEM NASCE EM JEQUIÉ É JEQUIEENSE E NÃO BAIANO. CONTUDO A
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA D. eSSAS INFORMAÇÕES ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE DO
IBGE (ibge.gov.br) e no site da wikipédia (wikipedia.org).
Houve um equívoco no gabarito da questão quando diz que os nascidos em Jequié tem gentílico baiano
(letra B). Quando na verdade a resposta certa é gentílico jequieense (letra D). Segundo consta em
(HTTPS:www.geografos.com.br/gentílico).

19

O Gentílico de Jequié é Jequieense. Quem nasce ou reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense. DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php A RESPOSTA CORRETA SERIA A LETRA D. com a letra D).

19

REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO GABARITO OU ANULAÇÃO DA QUESTÃO Cargo: ATENDENTE QUESTÃO 19. ?Segundo sua
etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius? que por sua vez provém de gens que significa família
ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de uma pessoa. Portanto o nome
do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico.? (https://conceitos.com/gentilico.
Adaptado.) Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de:
a) Jequiense. b) Baiano. c) Jeremoabense. d) Jequieense.? A alternativa considerada pela Banca
Examinadora no gabarito preliminar foi a letra B (Baiano) com o que não se pode concordar. Segundo a
etimologia da palavra ?gentilitius? e o seu significado o que determina o gentílico é o local de nascimento.
No site oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) além de apresentar informações
relacionadas a política geografia meteorologia constam também informações sobre gentílicos dos
municípios baianos sendo que para os nascidos em Jequié o gentílico é Jequieense conforme link abaixo:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama Assim a alternativa correta é a letra D (Jequieense)
para o gentílico dos nascidos em Jequié. Diante dessas considerações requer-se que se promova a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
alteração do gabarito ou anulação da questão.
com a letra D).
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19

19

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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os nascidos em jequié têm gentílico de jequieense.
Os nascidos no BRasil têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em jequié tÊm o gentílico de
(jequieense) E os nascidos na bahia são baianos. a questão afirma que o gentílico dos nascidos em jequié
são chamados de baianos. gabarito errado letra (^b)! a resposta correta é a letra (d)

19

a resposta é jequieense.

19

Letra D alternativa correta

19

a reposta correta é letra d porem no gabarito esta letra b.
Segundo etimologia o termo gentílico vem do latim gentilitius que por sua vez provém de GENS que significa
família ou tribo. Em relação ao seu significado e a palavra que designa a origem de uma pessoa. Portanto o
nome do local de Nascimento e o que determina normalmente o gentílico. Os nascidos no Brasil tem o
gentílico de brasileiro. E OS NASCIDOS em Jequié tem o gentílico de:
No gabarito está marcado letra \b \ baiano mais o correto é letra \D\jequieense pois e quem nasce em Jequié
e não na Bahia

19
19
19

19

resposta correta é: d
No enunciado da QUESTÃO 19 fala que o nome do local de nascimento é o que termina o gentílico. Os
nascidos no Brasil tem gentílico brasileiro. E os nascidos em Jequié tem gentílico: jequieense. Se a pergunta
fosse nascido na Bahia aí sim seria baiano. Considero errado a alternativa \d\
A alternativa marcada por mim foi a alternativa D que seria jequieense por tanto a correta segundo o
gabarito é a C que seria Baiano. E o gentílico de quem nasce em JEQUIé é JEQUIEESE.
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php O Gentílico de Jequié é. Jequieense como pode
ser Baiano a resposta se vocês pedem o gentilico de quem nasce em jequié a cima eu deixei a fonte onde
procurei na correção da prova .
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O gentílico de Jequié é jequieense e não \Baiano\. Resposta correta é a letra d.

19

o gentílico de Jequié é Jequieense... portanto a resposta correta seria A letra D
A resposta correta para a questão é a alternativa (d) jequieense o termo utilizado para definir quem nasce
na cidade de Jequié. O termo baiano da alternativa (b) não responde corretamente a questão que se refere
apenas aos nascidos em Jequié e não em qualquer cidade do estado BAHIA.
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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Prezada Banca Eu Eliene Nascimento Souza Inscrição nº _612702 portador(a) do RG nº 1398708496
inscrito no CPF/ sob o nº 06356585501 residente e domiciliado(a) na Cidade de Jequié /BA devidamente
inscrito (a) no EDITAL nº 01/2018 PROCESSO DE REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO da
Prefeitura Municipal de Jequié Estado da Bahia realizado em 18 de novembro de 2018no Cargo de
ATENDETE venho muito respeitosamente recorrer do RESULTADO DO GABARITO PRELIMINAR DA
PROVA OBJETIVA divulgado por esta Comissão no último dia 19 conforme prazo legal pelos seguintes
motivos: 1.Venho através desta recorrer ao resultado da questão 19 do gabarito preliminar da prova
objetivapois ao analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que o gabarito publicado não condiz
com a enciclopédia livre Wikipédia onde relata que Os gentílicostambém chamadosquando
adjetivosadjetivos pátriosão uma classe de palavras que designam um indivíduo de acordo com o seu local
de nascimento ou residência .Em alguns casoso termo \gentílico\ é usado como equivalente de etnônimo
masa rigor o gentílico designa o paisa regiãoo estadoa província o condadoo municípioa cidadea povoação
ou afinsem que alguém nasceu habita ou de onde procede enquanto o etnônimo designa triboetniaraçaou
nação a que pertence o indivíduo.Por tanto conclui-se que quem nasce em Jequié é Jequieense solicito a
correção do gabarito preliminar de B para letra D. Fontehttps://pt.
wikipedia.org/wiki/lista_degentilicos_do_Brasil Ante o exposto solicito revisão do resultado do gabarito
preliminar da prova objetiva. (Jequié) 20 de novembro de 2018. Eliene Nascimento Souza
a resposta correta é a alternativa d. Quem nasce em jequié é jequieense. Apesar da cidade de jequié estar
situada no estado da bahia (o que justifica o gentílico baiano) a pessoa que nasce em jequié é jequieense.
https://www.mfrural.com.br/mobile/cidade/jequie-ba.aspx
diante desta questão eis a resposta certa ser a letra (D) pois a pergunta se refere ao local de nascimento
(naturalidade-que é jequié) e não sua a nacionalidade (estado- que nesse caso é a bahia) em que a pessoa
nasceu.

19

Segundo sua etimologia o termo gentílico vem do Latim ? gentilitius? que por sua vez provém de gens que
significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de uma pessoa.
Portanto o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico.? Os nascidos no Brasil
têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de: Resposta Correta: Jequieense
segundo dados do SEI ( Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 Portanto solicito
a mudança de gabarito da questão 19 sobre o Gentílico de Jequié. No gabarito está como a alternativa B
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Baiano quando a alternativa correta é a alternativa D Jequieense.
com a letra D).

19

19

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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19
19
19

19
19
19
19

uma vez que no enunciado do texto proposto abaixo apresentava a seguinte situação: 19. ?Segundo sua
etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius? que por sua vez provém de gens que significa família
ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de uma pessoa. Portanto o nome
do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico.? (https://conceitos.com/gentilico.
Adaptado.) Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de:
a) Jequiense. b) Baiano. c) Jeremoabense. d) Jequieense. a alternativa apresentada no gabarito preliminar
é resposta da letra ( B= baiano).´está questão é incorreta. solicito revisão da questão uma vez que OS
NASCIDOS EM JEQUIÉ TÊM O GENTÍLICO DE: jequieense. a resposta da questão é a letra ( d=
JEQUIEENSE.) segue link : https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
Após um breve enunciado a questão 19 dizia: Os nascidos no brasil tem o gentílico de brasileiros. E os
nascidos em Jequié tem o GENTÍLICO de: A) Jequiense B) BAIANO C) JEREMOABENSE D) JEQUIEENSE
Eu assinalei a alternativa d- JEQUIEENSEporém no gabarito preliminar consta que a resposta correta é a
alternativa b- Baiano. Peço por gentileza que reavaliem essa questão.
o gentílico de que nasce em jequié : jequieense
A questão se refere ao gentílico de quem nasce em jequié. Entende-se que quem nasce em jequie é
jequieense.
Boa noite gostaria que vcs responsável por esta elaboração desta prova verificasse o nome gentilico da
cidade de jequie uma vez que a banca no enuciado fez a pergunta sobre a cidade de jequie alegando
considerou a lebra B QUE ERA A RESPOSTA BAIANO POREM SEMPRE FOI JEQUIEENSE A
ALTERNATIVA D. RESPEITOSAMENTE FICO MUITO GRATO POR TER PARTICIPADO DESSE
CONCURSO E NÃO QUERO LEVAR UM MAL LEGADO DA ORGANIZADORA DISPONHO E BOA NOITE.
Se \B\ integra o conjunto \A\ obviamente o gentílico de \A\ valerá para \B\ também. Mas não estamos falando
de \A\ e sim de \B\. Portanto a resposta correta é a da alternativa D JEQUIEENSE!
Os nascido em Jequié tem o gentílico de? D)jequieense
a resposta no gabarito preliminar é a (b) a resposta correta é (d) segue a fonte:
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php.
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Quem nasce em Jequié é jequieense. opção correta é letra (d).

19

A resposta correta é a letra D (quem nasce é Jequié tem o gentílico \jequieense\)

19

O gentílico de quem nasce em Jequié é jequieense por tanto a resposta certa é a letra d

19

19
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20
20
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A questão diz : os nascidos no Brasil tem gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié tem o gentílico
de : A opção correta SERia a letra d:jequieense Mas no gabarito diz que a opção correta é a letra b:baiano
Sendo que a questão em momento algum se refere ao estado da BAHia e sim a cidade de JEQuié
Quem nasce em Jequié é Jequieense baiano TAMBÉM porém a pergunta foi feito dessa forma oS
NASCIDOS NO bRASIL TÊM O GENTÍLICO DE BRASILEIROS. E OS NASCIDOS EM JEQUIÉ TEM O
GENTÍLICO DE? RESPOSTA CORRETA SERIA (D) E NÃO (B)
A questão 20 segundo do gabarito preliminar a resposta correta é letra D porém segundo a lei REFerida da
questão diz respeito a Celebração Da Amizade entre os países Brasil-ARGentina. Logo a REsposta
CORRETA É a Letra C e não a D como diz o gabarito
Está ERRADA
A BANCA CONSIDEROU A LETRA (D) A ALTERNATIVA CORRETA. NO ENTANTO SEGUNDO as
informações contidas na lei n° 13.664 de 14 de MAIO de 2018 ESTÁ CORRETA A LETRA (c).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

O GABARITO CORRETO DA QUESTÃO 20 é a letra c.
A LEI N 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018 VAI SER CELEBRADO O DIA DA AMIZADE BRASIL-ARGENTINA
- LETRA C. E NO GABARITO DO CARGO DE ATENDENTE A QUESTÃO ESTÁ - LETRA D. SEGUE O
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
LINK: http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2018/05/presidente-sanciona-lei-sobrecom a letra C).
combate-a-violencia-nas-escolas
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Lei institui DIa da amizade com argentina . resposta correta \c\
com a letra C).
O dia da amizade Brasil Argentina que é ser celebrado anualmente em 30 de novembro a certa é letra c. E DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
não a letra d dia da amizade Brasil Paraguai . A certa é letra c.
com a letra C).
segundo o site http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2018/05/presidente-sanciona-leiDEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
sobre-combate-a-violencia-nas-escolas o presidente michel temer INSTITUIU a lei 13.664 de 14 de maio de
com a letra C).
2018 a ser celebrado em 30 de novembro o dia da amizade entre brasil e argentina.
EXELENTÍSSIMA BANCA EXAMINADORA DE ACORDO COM A LEI N 13.664 FICOU FIRMADO O DIA DA
AMIZADE ENTRE BRASIL E ARGENTINA ESTANDO CERTA A ALTERNATIVA (C). SEGUE SITE PARA
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
CONSULTA: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio-2018-786679com a letra C).
publicacaooriginal-155556-pl.html
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
RepOndir letra (C) E no gabarito tá letra (A)
com a letra C).
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O presidente TEMER INSTITUIU no dia 30 de novembro o dia da AMIZade Brasil argentina não BRASIL
Paraguai a resposta certa é C

20

a resposta correta e brasil e argentina nao brasil e paraguai esse gabarito tem muita coisa errada

20

A resposta certa seria letra c
A LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018 Institui o Dia da Amizade Brasil-Argentina (alternativa C). E não
Brasil-Paraguai (alternativa D). FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13664.htm
de acordo com o site oficial do planalto http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13664.htm a respectiva lei nº 13664/18 foi celebrada com a argentina. portanto a questão
correta é a letra c e não a letra d como divulgado no gabarito.
A lei número 13.664 de 14 de maio de 2018 instituiu o dia da amizade brasil-argentina. Não foi brasilparaguai.
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

solicito ALTERAÇÃO do gabarito da alternativa errada (letra D) para alternativa correta (letra c). de acordo
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com o site: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio-2018-786679-publicacaooriginalcom a letra C).
155556-pl.html a PRÓPRIA lei 13.664 de 14 de maio de 2018 institui o dia da amizade BRASIL-argentina.
diferente do que afirma erradamente o gabarito (dia da amizade brasil-paraguai)
a resposta correta é a letra (c) de acordo com o texto da lei citada no enunciado da pergunta Art. 1º da lei
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
13.664 de 14 de maio de 2018 ( É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente
com a letra C).
em 30 de novembro. )
Em 30 de novembro se celebra o dia da \AMIZADE BRASIL-ARGENTINA\ e não \Brasil-Paraguai\! FONTE:
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/05/15/interna_politica958844/temer-sanciona-lei-que-instituicom a letra C).
o-dia-da-amizade-brasil-argentina.shtml
justificativa: segundo a lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018 foi instituído o dia da amizade brasil - argentina DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
a ser celebrado anualmente em 30 de novembro. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14- com a letra C).
maio-2018-786679-publicacaooriginal-155556-pl.html
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
dia da amizade brasil-argentina correto.o gabarito diz brasil-paraguai
com a letra C).
A resposta correta é a letra c de acordo com a lei 13.664/2018 públicado no diário oficial
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
fonte:www2.planalto.gov.br
com a letra C).
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 20. Ocorre que a Lei 13.664 de 14 de maio de 2018 Institui o Dia da Amizade
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Brasil-Argentina. Essa informação pode ser consultada no site www2.camara.leg.br. Dessa forma solicita-se
com a letra C).
a alteração do gabarito da referida questão 20 de ?D? para ?C? para que não haja prejuízo aos candidatos.
Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 20. Ocorre que a Lei 13.664 de 14 de maio de 2018 Institui o Dia da Amizade
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Brasil-Argentina. Essa informação pode ser consultada no site www2.camara.leg.br. Dessa forma solicita-se
com a letra C).
a alteração do gabarito da referida questão 20 de ?D? para ?C? para que não haja prejuízo aos candidatos.
Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 20. Ocorre que a Lei 13.664 de 14 de maio de 2018 Institui o Dia da Amizade
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Brasil-Argentina. Essa informação pode ser consultada no site www2.camara.leg.br. Dessa forma solicita-se
com a letra C).
a alteração do gabarito da referida questão 20 de ?D? para ?C? para que não haja prejuízo aos candidatos.
Aguardo deferimento do pedido.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 20. Ocorre que a Lei 13.664 de 14 de maio de 2018 Institui o Dia da Amizade
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Brasil-Argentina. Essa informação pode ser consultada no site www2.camara.leg.br. Dessa forma solicita-se
com a letra C).
a alteração do gabarito da referida questão 20 de ?D? para ?C? para que não haja prejuízo aos candidatos.
Aguardo deferimento do pedido.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
o dia da amizade brasil e argentina é no dia 3o de novembro letra c e não letra d brasil paraguai.
com a letra C).
a resposta correta é a letra (c) Art. 1º É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
anualmente em 30 de novembro.
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018 institui o dia da amizade Brasil-argentina . rever o gabarito
com a letra C).
segundo o site da câmara legislativa (camara.leg.br) temer assinou a lei n° 13.664 no dia 14 de maio de
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
2018 instituindo o dia da amizade entre brasil e argentina para ser comemorado no dia 30 de novembro.
com a letra C).
logo a resposta correta é a letra c.
LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018 Institui o Dia da Amizade Brasil-Argentina. O PRESIDENTE DA
REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É instituído
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente em 30 de novembro. Art. 2º Esta Lei entra
com a letra C).
em vigor na data de sua publicação. Brasília 14 de maio de 2018 197º da Independência e 130º da
República. MICHEL TEMER RESPOSTA CORRETA SERIA LETRA C

20

NO GABARITO DA QUESTÃO CONSTA QUE A LEI N°13.664/2018 SANCIONADA PELO PRESIDENTE
MICHEL TEMER INSTITUIU O DIA DA AMIZADE BRASIL-PARAGUAI (LETRA D). A RESPOSTA CERTA
SERIA DIA DA AMIZADE BRASIL- ARGENTINA (LETRA C). SEGUNDO CONSTA NO ARTIGO 1° DA LEI
N°13664/2018. (WWW.PLANALTO.GOV.BR)

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

20

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
reposta correta é letra c porem no gabarito esta letra d.
com a letra C).
No gabarito está marcado letra \ D\ BRASIL x Paraguai mais o correto e letra \C\ pois Michel temer instituiu o DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
dia a ser celebrado com a argentina
com a letra C).
Assinale a ALTERNATIVA que completa a lacuna do texto a seguir:o presidente da República Michel temer DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
a SER celebrado anualmente em 30 de novembro
com a letra C).
O dia da amizade celebrado anualmente no dia 30 de novembro. É ENTRE o Brasil/Argentina. Resposta
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
correta é a letra c.
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Em 30 de Novembro é celebrado dia da amizade Brasil-Argentina ....por tanto resposta correta letra C
com a letra C).
A resposta correta é a alternativa c. a LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018 foi sancionada pelo
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
presidente michel temer para oficializar o a celebração do dia da amizade entre brasil e argentina.
com a letra C).
disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13664.htm
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a questão abaixo contem divergência no gabarito preliminarapresentado pela banca examinadora. 20.
Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto a seguir: O Presidente da República Michel Temer
através da Lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018 instituiu o _________________________ a ser celebrado
anualmente em 30 de novembro. a) Dia da Amizade Brasil-Venezuela b) Dia da Amizade Brasil-Bolívia c)
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Dia da Amizade Brasil-Argentina d) Dia da Amizade Brasil-Paraguai a alternativa apresentada como
com a letra C).
verdadeira no gabarito preliminar é a letra ( D= DIA DA AMIZADE BRASIL-PARAGUAI). solicito revisão
dessa questão uma vez que lei 13.664 de 14 de maio de 2018 instituiu o dia da amizade brasil-argentina o
qual será celebrado anualmente todo 30 de novembro. logo a alternativa correta é a letra( c= DIA DA
AMIZADE BRASIL-ARGENTINA) segue link: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio2018-786679-publicacaooriginal-155556-pl.html
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a lei 13.664 de 14 de maio de 2018 instituiu o dia da amizade Brasil-argentina.

1

OLÁ ORGANIZADORES DESTE PROCESSO SELETIVO VENHO AQUI QUESTIONAR SOBRE ESTA
QUESTÃO QUE A BANCA CONSIDEROU A LETRA [ D] SENDO QUE SEGUNDO A LEI13.664DE14 DE
MAIO DE 2018 INSTITUIU DIA DA AMIZADE ENTRE BRASIL E ARGENTINA E NÃO COM O PARAGUAI
PEÇO CARINHOSAMENTE A COMPRENÇÃO DE VCS QUE CONSIDERE A CADA ESFORÇO DE TODOS
OS ALUNOS QUE PARTICIPOU DESSA PROVA E DER A LETRA [ C ] COMO RESPOSTA FICO GRATO
PELA ATENÇÃO E ESPERO TER EXITO NO MEU FUNDAMENTO BOA NOITE.
de acordo a lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018 INSTITUÍDA pelo presidente michel temer o Dia da
Amizade é entre Brasil e Argentina. opção correta (c).
?
VENHO respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 22 de conhecimentos
específicos por conta que o medicamento morfina não é vendido com a receita amarela e sim a receita
branca.

3

a alternativa correta é a letra a

20
20
26

5
6

peço por favor REVISÃO da QUESTÃO

3

6

a alternativa correta é a letra b

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.

INDEFERIDO. O argumento não condiz com a questão 01.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa B). O correto é A), que constará
no gabarito definitivo.
ATENDENTE DE FARMÁCIA (SAÚDE)

Questão sem alternativa correta. Pois a do gabarito \\ b\\ considerada correta apresenta confusão quanto as
características e período literário correspondente como por exemplo: o condoreirismo é CARACTERÍSTICo
do ROMANTISMO e não do parnasianismo O parnasianismo por sua vez tem como característica a busca
da perfeição POÉTICA A questão não traz dentre as alternativas CARACTERÍSTICA coerente para o
simbolismo O modernismo foi representado pela \\Busca da perfeição POÉTICA\\. O que é errado já que é
de conhecimento geral que as vanguardas modernistas surgiram EXATAMENTE como uma AVERSÃO ao
academicismo brasileiro e EUROPEU.
o condoreirismo faz parte da 3° fase do romantismo . Não do parnasianismo (período literário que buscava a
perfeição poética).sendo assim a resposta correta a letre \a\
VENHO respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 5 de PORTUGUES por após
consulta na gramática entender que a frase que está incorreta é a da alternativa c.
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar a característica com o período literário e assinalar a alternativa correta. É a letra A,
conforme gabarito. Explicando: Barroco: oposições; Arcadismo: Bucolismo; Simbolismo: introspecção, mergulho nas profundezas do eu;
Romantismo:condoreismo; Parnasianismo: busca da perfeição poética; Modernismo: regionalismo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa B). O correto é A), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
no gabarito definitivo.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto ao uso correto de sinal de crase. A alternativa
correta é a letra D, conforme gabarito, ou seja, todos os itens estão corretos. O item I, "Ele se referiu àquilo". (A crase é sinalizada na
contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo). O item II, "Perguntei à senhora onde ela morava". (A
crase é sinalizada na construção a com o artigo a(s) que antecede os pronomes de tratamento senhora, senhorita, dona). O item III,"Usamos
sapatos à Luís XV". (A crase é sinalizada nas expressões à moda, à maneira de, mesmo que não estejam expressas e que antecedam nomes
masculinos). O item IV, "À noite fomos ao cinema". (A crase é sinalizada nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas
exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar etc). O item V, "Fui à Ouro Preto dos Inconfidentes". (A crase é sinalizada antes de
topônimos femininos que não admitem artigo, quando acompanhados de adjunto adnominal, que neste caso, especificam o topônimo). O item
VI, "Saí à uma hora". (A crase é sinalizada antes de numerais que indicam horas).

7

Gabarito \\a\ incorreto pois todas as palavras foram acentuadas com sinal indicativo de crase de maneira
adequada. Estando correta a alternativa \D\.
quanto ao uso do sinal de crase atribua verdadeiro (v) ou falso (f) aos itens e assinale a alternativa correta.
Resposta apresentada pela banca letra A. porém sempre ocorrerá crase Diante da palavra \moda\ com o
sentido de \à moda de\ (mesmo que a expressão moda de fique subentendida): O jogador fez um gol à
(moda de) Pelé. Usava sapatos à (moda de) Luís XV. O menino resolveu vestir-se à (moda de) Fidel Castro.
fonte: https://www.soportugues.com.br/secoes/sint/sint78.php
VENHO respeitosamente solicitar a revisão da questão 6 de PORTUGUÊS por razão de após consulta em
gramáticas entender Que a alternativa correta é a alternativa d.
Não existe a possibilidade da resposta do Gabarito está correta \c\ pois o Imperativo Negativo necessita de
um advérbio ou uma locução adverbial de negação. No entanto os verbos dique defenda e denuncie estão
no imperativo afirmativo. Resposta correta \b\

7

a alternativa correta é a letra b

7

no cartaz os verbos \disque\ \ defenda\ e \denuncie\ estão conjugado no: resposta apresentada pela banca
no gabarito letra C (imperativo negativo). porem o imperativo negativo necessita que um advérbio ou uma
locução adverbial de negação acompanhe o verbo conjugado. Aqui o objetivo do falante é levar o
interlocutor a não realizar uma ação .fonte: www.infoescola.com/portugues/imperativo-negativo/

7

todos os verbos ESTÃO no tempo imperativo afirmativo (opção B)

8

INDEFIRO. O enunciado da questão, pede para assinalar a alternativa incorreta, quanto ao não uso de sinal de crase. A alternativa correta é
a letra C, conforme gabarito. O item I, está correto,"Ele anda a pé". (A crase não ocorre antes de palavras masculinas). O item II, está correto,
"Ele vive a falar asneiras". (A crase não ocorre antes de verbo). O item III, também correto, "Não disse nada a ela". (não sinaliza a crase
antes de pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona). O item IV, está correto, "Ele venceu de ponta a ponta". (Não
ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas). O item V, ainda correto,"Não avisou a pessoa a cujos documentos encontrou".
PREZAda empresa MS concursos VENHO respeitosamente por meio deste RECURSO solicitar a revisão da (A crase não ocorre antes de pronomes relativos: onde, cujos, quem, cuja, por que etc.). O item VI, é o único incorreto, "Ele assistiu aquele
questão 8 de PORTUGUês por razão de após consulta em gramática entender Que a alternativa correta e a espetáculo". (A crase é sinalizada na contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo: Ele assistiu àquele
alternativa a.
espetáculo).
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta quanto à pontuação. Ela é a alternativa C, conforme gabarito. A alternativa
A, está correta, "Quem te ensinou, guerreiro branco, a línguagem de meus irmãos?" (José de Alencar) (Usa-se vírgula entre termos da oração
para separar vocativo. "guerreiro branco= vocativo". A alternativa B, também correta, "Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os olhos
mais negros que a asa da graúna". (José de Alencar). Usa-se a vírgula entre termos da oração para separar aposto, "A virgem dos lábios de
mel=aposto). A alternativa C, é a única incorreta, "Um dia ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta". (José de Alencar). Usa-se
vírgula entre termos da oração para separar adjuntos adverbiais de certa extensão, que aparecem no início ou no meio da oração.(Um dia, ao
Prezada empresa MS concursos venho respeitosamente solicitar a revisão da questão 10 de português por
pino do sol, ela repousava em um claro da floresta). A alternativa D, está correta, "Foi rápido como o olhar, o gesto de Iracema". (José de
consultar gramáticas e entender que nenhuma das alternativas estão INCORRETAS solicitando assim após
Alencar). Usa-se vírgula entre termos da oração para separar termos deslocados.
revisão e análise da conceituada empresa a anulação da questão.

6

6
6
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DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
no gabarito definitivo.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta quanto à pontuação. Ela é a alternativa C, conforme gabarito. A alternativa
A, está correta, "Quem te ensinou, guerreiro branco, a línguagem de meus irmãos?" (José de Alencar) (Usa-se vírgula entre termos da oração
para separar vocativo. "guerreiro branco= vocativo". A alternativa B, também correta, "Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os olhos
mais negros que a asa da graúna". (José de Alencar). Usa-se a vírgula entre termos da oração para separar aposto, "A virgem dos lábios de
mel=aposto). A alternativa C, é a única incorreta, "Um dia ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta". (José de Alencar). Usa-se
vírgula entre termos da oração para separar adjuntos adverbiais de certa extensão, que aparecem no início ou no meio da oração.(Um dia, ao
pino do sol, ela repousava em um claro da floresta). A alternativa D, está correta, "Foi rápido como o olhar, o gesto de Iracema". (José de
Alencar). Usa-se vírgula entre termos da oração para separar termos deslocados.
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letra c) tem um erro faltou a vírgula em \ um dia\ ao pino do sol
Venho RESPEITOSAMENTE por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 11 de matemática por
razão que após CÁUCULOS entender que a alternativa correta é a alternativa d.

INDEFERIDO. Observe que para calcular f(2) devemos tomar x = 0, logo f(2) = -1. Agora, para calcular f(1) devemos tomar x = -1, logo f(1) = 4. Assim, 3f(2)-f(1) = 3.(-1) - (-4) = -3 + 4 = 1. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.

11

antes de substituir os números da função deve-se igualá-la a x+2 fazendo que ela fique sendo f(x)=2x-3. e
realizando a expressão numérica 3.f(2)-f(1).obtem-se o resultado 3. sendo o gabarito correto a letra \d\

INDEFERIDO. Observe que para calcular f(2) devemos tomar x = 0, logo f(2) = -1. Agora, para calcular f(1) devemos tomar x = -1, logo f(1) = 4. Assim, 3f(2)-f(1) = 3.(-1) - (-4) = -3 + 4 = 1. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.

14

A resposta do gabarito \c\ está errado pois A questão pede o número de raízes da função modular do 2º
grau sendo IMPOSSÍVEL existir 3 raízes. desse modo o número de raízes em uma função de 2º grau só
poderá ser 2 ( resposta correta b) Resolvendo a questão 3 será apenas uma das raízes possíveis.

INDEFERIDO. Observe que a expressão x^2 – 6x + 5 é positiva se x < 1 ou x > 5 e negativa se 1 < x < 5. Logo, a função f(x) = |x^2 – 6x + 5| –
4 = x^2 – 6x + 1 se x < 1 ou x > 5, possui duas raízes x = 3 - 2√2 e x = 3 + 2√2; ainda f(x) = |x^2 – 6x + 5| – 4 = -x^2 + 6x – 9 se 1 < x < 5,
possui uma raiz x = 3. Ou seja, f(x) possui três raízes. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.

14

a alternativa correta é a letra a

INDEFERIDO. Observe que a expressão x^2 – 6x + 5 é positiva se x < 1 ou x > 5 e negativa se 1 < x < 5. Logo, a função f(x) = |x^2 – 6x + 5| –
4 = x^2 – 6x + 1 se x < 1 ou x > 5, possui duas raízes x = 3 - 2√2 e x = 3 + 2√2; ainda f(x) = |x^2 – 6x + 5| – 4 = -x^2 + 6x – 9 se 1 < x < 5,
possui uma raiz x = 3. Ou seja, f(x) possui três raízes. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.

14

Venho respeitosamente Por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 14 de matemática por após
CÁUCULOS entender Que a alternativa correta é a d

INDEFERIDO. Observe que a expressão x^2 – 6x + 5 é positiva se x < 1 ou x > 5 e negativa se 1 < x < 5. Logo, a função f(x) = |x^2 – 6x + 5| –
4 = x^2 – 6x + 1 se x < 1 ou x > 5, possui duas raízes x = 3 - 2√2 e x = 3 + 2√2; ainda f(x) = |x^2 – 6x + 5| – 4 = -x^2 + 6x – 9 se 1 < x < 5,
possui uma raiz x = 3. Ou seja, f(x) possui três raízes. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.

14

a questão apresenta um polinômio do segundo grau . logo é de certo afirma que independente das
circuntâncias ele terá obrigatorimante duas raízes . sendo o gabarito correto a letra \B\

INDEFERIDO. Observe que a expressão x^2 – 6x + 5 é positiva se x < 1 ou x > 5 e negativa se 1 < x < 5. Logo, a função f(x) = |x^2 – 6x + 5| –
4 = x^2 – 6x + 1 se x < 1 ou x > 5, possui duas raízes x = 3 - 2√2 e x = 3 + 2√2; ainda f(x) = |x^2 – 6x + 5| – 4 = -x^2 + 6x – 9 se 1 < x < 5,
possui uma raiz x = 3. Ou seja, f(x) possui três raízes. Portanto, a alternativa correta é C e o gabarito permanece inalterado.
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entre a estrada da av1 passam perpendicularmente a rua 1 e a rua 2 . sendo assim a formação angular é a
mesma(segundo a lei da semelhança de thales de milleto) .fazendo que o angulo incógnita \x\ fique em um
quadrilátero com Ângulos 80° 60° e outro desconhecido que claramente tem mais de 90° . o enunciado
afirma que o angulo \x\ é o menor . sendo assim ´so lhe resta o possibilidade de ser a letra \a\(50°)

22

Venho respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 22 de conhecimentos
específicos pelo motivo Que o medicamento morfina é vendido com receita branca e não azul.

22

a opção \d\ apresenta os medicamentos do tipo a na categoria dos entorpecentes(morfina melatonina e
alprazolam) e dos psicotrópicos (escitalopram). sendo assim a opção \d\ a mais correta .

23

Venho respeitosamente solicitar a revisão da questão 23 por razão que por pesquisa feita indicando que a
alternativa b que é a correta

25

a questão não tem gabarito correto . pois não há o termo \razão\ nos cinco certos . assim tal vocábulo
desformula a alternativa

26
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1
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16
17
18
18
18
18

18
18
18
18
18

INDEFERIDO. Observe que, no triângulo formado pela Avenida Brasil, Avenida 1 e Rua 2, o ângulo formado pela Avenida Brasil e Rua 2 é 40
graus. Como as ruas 1 e 2 são paralelas, o ângulo entre a Avenida Brasil e a Rua 1 também é 40 graus. Logo, o ângulo x é 80 graus.
Portanto, a alternativa correta é D e o gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. O objeto de avaliação da questão se refere à cor do receituário em que as substâncias presentes nas alternativas estão
sujeitas ao controle especial, para tanto as substâncias constantes na alternativa C, de acordo com a PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE
1998, que correspondem à Morfina, Oxicodona, Metilfenidato e Metadona, são passíveis de retenção do receituário conforme mostra a
ilustração da questão e na alternativa gabarito, na cor amarela, sujeitas a notificação de Receita "A". Portanto, indefere-se o pedido e
mantém o gabarito na alternativa C.
INDEFERIDO. O objeto de avaliação da questão se refere à cor do receituário em que as substâncias presentes nas alternativas estão
sujeitas ao controle especial, para tanto as substâncias constantes na alternativa C, de acordo com a PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE
1998, que correspondem à Morfina, Oxicodona, Metilfenidato e Metadona, são passíveis de retenção do receituário conforme mostra a
ilustração da questão e na alternativa gabarito, na cor amarela, sujeitas a notificação de Receita "A". Portanto, indefere-se o pedido e
mantém o gabarito na alternativa C.
INDEFERIDO. Conforme PORTARIA Nº 344, DE 12 DE MAIO DE 1998, os medicamentos que são passíveis de notificação especial, mais
especificamente, da lista C2, os quais são abordados na alternativa C. Portanto indefere-se o pedido e mantém o gabarito na alternativa C.
INDEFERIDO. Em consonância com o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, a alternativa que
configura a resposta correta é a de letra "A", Paciente certo, Medicamento certo, Via certa, Hora certa, Dose certa, Documentação certa e
Razão. Portanto, indefere-se o pedido e mantém o gabarito na alternativa A.

VENHO RESPEITOSAMENTE por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 26 de conhecimentos
ESPECÍFICOS por razão que o medicamento hipoglicemiantes orais faz parte da lista de medicamentos
potencialmente perigosos de uso ambulatorial.
os anti-hipertensivos quando mal administrados causam danos quase sempre irreversíveis como quedas
bruscas de pressão que podem causar a morte . já os antivirais causam apenas problemas a longo prazo(se
mal utilizados) problemas esses que refletem ao tratamento de outras doenças virais . dessa forma o
gabarito correto é a letra \a\
VENHO respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 27 de conhecimento
especifico por conta que tendo certeza que a questão correta é a alternativa b e não a alternativa d.

INDEFERIDO. A candidata afirma o que está na questão. É solicitado que seja assinalada a alternativa que conste o medicamento que não
faz parte dessa lista, sendo a alternativa B a correta, conforme gabarito. Dessa forma, subentendese que os hipoglicemiantes fazem parte da
lista de medicamentos potencialmente perigosos de uso ambulatorial. Não há argumentação a ser analisada, indefere-se o recurso.
INDEFERIDO. Conforme boletim publicado pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (http://www.ismp-brasil.org/site/wpcontent/uploads/2015/12/V4N3.pdf), os anti-hipertensivos não configuram a lista de medicamentos potencialmente perigosos de uso
ambulatorial. São relatadas algumas classes dos anti-hipertensivos como medicamento potencialmente perigoso no uso hospitalar, e quando
administrados por via endovenosa. Dessa forma, indefere-se o recurso.

o correto é afirmar que a administração ocorre de formula persolanizada/individualizada. e não por dose
unitário porque tanto a dose como o numero de pacientes muda . sendo a distribuição feita de forma
uniforme contudo personalizda . dessa maneira o gabrito correto é a letra \b\
Preciso passar estou parada tenho filhos eu e meu esposo
Resultado
A
B
B
D
A
c
d
a questão possue dois gabaritos . a letra \b\ e a letra \c\.haja vista que a cidade tem seu ano de fundação
dado como oficial pela prefeitura em 1897 e não em 1880 como dito na opção \c\. configurando que esta
está incorreta sendo passível de marcação

INDEFERIDO. A questão afirma que os medicamentos são distribuidos com forma e dosagens prontas para adminitração de acordo com a
prescrição de cada paciente, o que é uma característica de sistema de dose unitária. No sistema individualizado, os medicamentos não são
dispensados prontos para uso, há uma etapa de preparação pela equipe de enfermagem. Dessa forma, indefere-se o recurso.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
O resultado da prova objetiva será divulgado conforme data do cronograma.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFERIDO. A alternativa c) está correta, conforme site oficial do https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/historico e acessada em
07/08/2018. Distrito criado com a denominação de Jequié, pela Lei Provincial ou Resolução Provincial n.º 2.078, de 13-08-1880, subordinado
ao município de Maracás.
INDEFERIDO. A alternativa c) está correta, conforme site oficial do https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/historico e acessada em
07/08/2018. Distrito criado com a denominação de Jequié, pela Lei Provincial ou Resolução Provincial n.º 2.078, de 13-08-1880, subordinado
ao município de Maracás.
INDEFERIDO. A questão 17 é sobre a banceira do estado da Bahia.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

A questão pede para que assinale a alternativa incorreta no entanto apresenta duas alternativas incorretas
as alternativas b e c.
A Bahia faz divisa com Alagoas sim.
todos os estados fazem divisa com a Bahia
peço por favor REVISÃO da resposta pois todos os estados listados na QUESTÃO fazem divisa com a bahia
portanto solicito a ANULAÇÃO da QUESTÃO
Não existe resposta correta para essa questão pois todos os estados apresentados fazem divisa com o
estado da Bahia. Pernambuco e Alagoas ao norte espirito santos ao sul e tocantins ao oeste.
O estado da bahia faz divisa com todos os estados que estão como alternativa na questão
O Estado da bahia não faz divisa com qual dos estados a seguir? resposta apontado no gabarito preliminar
letra A (Alagoas). porém TODOS OS ESTADOS INDICADOS NA QUESTÃO FAZEM DIVISA COM O
ESTADO DA BAHIA de acordo com o site: www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/: A Bahia é o
estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região e faz divisa com oito estados:
Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás e Tocantins a
Oeste.
VENHO respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 18 de conhecimentos gerais
por razão que os quatro estados fazem divisa com o estado da Bahia.
todas as alternativas estão erradas porque todos estados citados fazem divisão com a bahia.
Na qUestao o estado da bahia faz divisa com todas as alternativas propostas deVendo a questao ser
anulada.
A QUESTÃO é sobre qual estado não faz divisa com o estado da bahia e todas as alternativas de resposta
apresentadas fazem divisa com o estado da bahia.

INDEFERIDO. Não há argumentação para ser analisada.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
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2
11

13
13
13

13
13
15
15
15

Solicito a anulação da questão tendo em vista que a mesma não possui uma resposta correta a ser
assinalada. A questão solicita que o CANDIDATO assinale a opção do estado que não faz divisa com a
bahia. de acordo com o gabarito divulgado a resposta correta é a letra a) alagoas. porém segundo estudos e
pesquisas feitas para correção da prova pude comprovar que Alagoas está entre os 8 (oito) estados que faz
divisa com bahia. são eles: alagoas sergipe pernambuco piauí minas gerais tocantins goiás e espirito santo.
A questão não contém gabrito correto . haja vista que os estados do alagoas pernambucotocantins e espirito
santo fazem divisa com a bahia
Venho respeitosamente por meio deste recurso solicitar a revisão da questão 19 de conhecimentos gerais
por razão que todos os fatos aconteceram.
a referida questão apresenta enunciado pequeno e questionamento muito vago não deixando de forma
explicita o que a questão pede.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
INDEFERIDO. O candidato não apresenta argumento que justifique a anulação da questão.
INDEFERIDO. O candidato não apresenta argumento que justifique a anulação da questão.

a lei promulgada em 13 de julho de 1990 não traz em nenhum de seus trechos a parte exposta na questão
\...quando esgotados os meios convencionais por meio da prevenção ou da repressão de ameaça.\ este
trecho a mais faz com que a afirmativa esteja falsa . sendo assim o gabarito correto a letra \a\
INDEFERIDO. A questão não é sobre a lei mencionada pelo candidato, e sim sobre o Decreto nº 9.371.
BIOMÉDICO (SAÚDE)

Conforme será demonstrado com PUBLICAÇÕES oficiais esta questão não possui alternativas incorretas.
com isso solicitamos a anulação da questão cujo enunciado e alternativas estão a seguir: 32. Os vários tipos
de amostras tais como sangue urina fezes líquor que são coletados dos pacientes e usados para
diagnóstico ou acompanhamento do curso da doença infecciosa são referidos como amostras clínicas.
Sobre as amostras clínicas enviadas ao laboratório de microbiologia clínica assinale a alternativa incorreta.
a) Através do pus de ferida ou abscesso pode-se realizar um diagnóstico bacteriológico. b) Através da urina
pode-se realizar um diagnóstico viral. c) Através do escarro pode-se realizar um diagnóstico parasitológico.
d) Através de uma fita adesiva com amostras oriundas do ânus pode-se realizar um exame parasitológico. A
banca considerou a alternativa (b) como incorreta no entanto todas as alternativas estão corretas conforme
as referencias oficiais abaixo. Sabemos que VÍRUS como citomegalovirus e até recentemente o zika vírus
estão presentes em TÍTULOS elevados na urina principalmente na infecção congênita sintomática por CMV
e as culturas são comumente positivas. Para saber se a infecção é congênita ou perinatal faz-se um
isolamento do vírus de um tecido de biópsia ou fluido corporal principalmente urina. Portanto reforçamos
nosso pedido no sentido da anulação da questão tendo em vista que todas as alternativas estão corretas.
Ref: NewsLab - edição 86 - 2008 - Citomegalovírus: Revisão dos Aspectos Epidemiológicos Clínicos
Diagnósticos e de Tratamento ref: Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - Diagnóstico de
infecção congênita e perinatal por citomegalovírus utilizando a reação em cadeia da polimerase Fontes:
http://www.luzimarteixeira.com.br/wp-content/uploads/2010/03/citomegalovirus-revisao.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marisa_MussiPinhata/publication/13752839_Diagnosis_of_congenital_and_perinatal_infection_by_cytomegalovirus_using
_polymerase_chain_reaction/links/56e5a95a08ae65dd4cc0c6b0/Diagnosis-of-congenital-and-perinatalinfection-by-cytomegalovirus-using-polymerase-chain-reaction.pdf
DEFERIDO. A questão constará como anulada em gabarito definitivo.
CONDUTOR SOCORRISTA (SAÚDE)
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
O que é Cacofonia: Cacofonia é um vício de linguagem comum na língua portuguesa quando uma palavra
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
ou sílaba em união com outras formam expressões com sons desagradáveis ou ambíguas com duplo
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
significado normalmente termos de baixo calão. Significado de Cacofonia - O que é Conceito e Definição
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
https://www.significados.com.br/cacofonia/ pode ser tanto letra a como letra d
tia).
area total da regiao destada e letra b 35cm2. no gabarito esta letra c.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
o calculo para 425g pela manha é ! 4x (recipieente menor) porcoes de 75g mais 1x (recipiente maior)porcao
de 125g. o calculo para 475g pela tarde é ! 3x (RECIPIEENTE MENOR) PORCOES DE 75G MAIS 2x
(RECIPIENTE MAIOR)PORCAO DE 125G.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Segundo os cálculos feitos a resposta correta é a alternativa (a) pois não a possibilidade do recipiente
menor caber mais ração do que o recipiente maior.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
A resposta correta é 75 ( 3x75 =225+2x125=250 a soma desses = 475 sendo que o recipientpe menor é 75 !
Portanto a resposta correta é a letra A!
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
segundo os CÁLCULOS efetuados não ha possibilidade do recipiente menor ter a capacidade de conter
100g de ração logo o mesmo teria maior capacidade em gramas do que o maior. sendo a unica resposta
POSSÍVEL a alternativa (a) = 75
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
425= 1x +4y 475= 2x+3y ---------------------- -850= -2x-8y 475= 2x+3y -375= -5y y=75 letra correta a
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
sao 14 gols marcados pela franca em 7 partidas que fica uma media de 2 gols por patida
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A questão solicita a média de gols \marcados\ pela seleção da França Durante a copa do mundo logo foram
marcados 14 gols em 7 jogos que resulta em 14 ÷ 7 = 2. Resposta = alternativa (b)
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A LETRA B E A OPCAO CORRETA POIS SOMANDO-SE TODOS OS GOLS MARCADOS PELA FRANCA E
DIVIDINDO PELO NUMERO DE PARTIDAS ENCONTRAM-SE A MEDIA DE 2 GOLS.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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15
15

24

26

na questão é solicitado pela banca a media de gols \marcados\ pela frança na copa de 2018 durante a
referida copa a seleção francesa fez sete jogos marcando exatos 14 gols logo a media por jogo é calculada
dividindo a quantidade de gols marcados pelo numero de jogos sendo assim o calculo seria: 14:2=2. a
resposta correta seria a alternativa (b) 2.
a media de gols marcados 2+1+0+4+2+1+4= 14/7 resposta correta letra b no gabarito esta letra d
Foram 14 gols em 7 jogos que dá a média de 2 gol por partida resposta correta é a letra b.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
De acordo com o artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro: Inciso X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificarse de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito
que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de
braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto
convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.
Portanto a pergunta refere-se ao inciso X que descreve a ação a qual o condutor terá de executar "antes de ultrapassar" e as demais
a resposta para esta questao. e a letra (b) de indicar com antecedencia a manobra preetendida acionando a respostas(b,c e d) são as ações que o condutor deve executar ao efetuar a passagem, descritas no inciso XI. Por isso seu recurso foi
luz indicadora de direcao do veiculo ou por meio de gesto convencional de braço. e nao a letra (a).
indeferido.
INDEFIRO, a legislação especifica e o CTB no proprio art 145 diz categoria B Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher
os seguintes requisitos:
I - ser maior de vinte e um anos;
Considerando o disposto no artigo 145 do vigente Código de Trânsito Brasileiro possuo posição semelhante
à sua. para melhor visualização da questão vale trazer aqui o texto legal referido: Art. 145. Para habilitar-se II - estar habilitado:
nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros de escolares de
emergência ou de produto perigoso o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
INDEFIRO, a legislação especifica e o CTB no proprio art 145 diz categoria B Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher
os seguintes requisitos:
I - ser maior de vinte e um anos;
II - estar habilitado:
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de acordo com o código de transito brasileiro artigo 26 inciso x xi todas as alternativas estao corretas
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
Essa questão deve ser anulada pois existe um veículo que se chama motolancia que também é de pequeno
porte então ela está incorreto em afirma que é a categoria B
INDEFIRO, conforme a legislação a motolancia não é considerada ambulancia de pequeno porte
teste
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
o brazao do municipio esta a direita da bandeira nao na parte superior da bandeira
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
A DEPENDER DO ANGULO EM QUE ESTA O OBSERVADOR A RESPOSTA a ESTA CORRETA.
com a letra a).
segundo o gabarito preliminar o brasão do MUNICÍPIO de jequié fica localizado na parte superior da
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
bandeiraonde na verdade ele fica localizado na parte esquerdada mesma.
com a letra a).
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/

18

Lista de municípios da Bahia por mesorregiões e microrregiões 1 Mesorregião do Centro-Norte Baiano. 2
Mesorregião do Centro-Sul Baiano. ... 3 Mesorregião do Extremo Oeste Baiano. ... 4 Mesorregião
Metropolitana de Salvador. ... 5 Mesorregião do Nordeste Baiano. ... 6 Mesorregião do Sul Baiano. ... 7
Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia. por tanto a resposta correta e leetra (B)
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

o estado da bahia e composto por 7 mesorregiao e 32 microregiao. fonte: site do ibge resposta correta letra
b no gabarito esta letra a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

19

segundo os dados do IBGE de 2017 a Bahia é composta por 7mesorregioes geográfica e 32 microrregiões
geográfica gabarito b
Gentílico de Jequié. Quem Nasce em Jequié é Chamado de ...
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php O Gentílico de Jequié é. Jequieense. O
município Jequié está localizado no Estado Brasileiro Bahia A questão pede o gentílico dos nascidos em Jequié. Logo a resposta é jequieense. E não baiano como está
no gabarito preliminar.
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Quem nasceu em Jequié têm o gentílico de : Jequieense. Portanto a resposta correta é a letra D.
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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DE ACORDO COM O SITE: https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php. QUEM NASCE OU DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
RESIDE NA CIDADE DE JEQUIE É CHAMADO JEQUIEENSE
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
nascidos em jequié são jequiense é nao baiano
com a letra D).
a questão pede o GENTÍLICO dos nascidos em jequié e não dos nascidos no estado da bahia logo a
resposta certa seria jequieensse e não baiano como consta no gabarito.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
com a letra D).
Segundo o site do senado (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/17/aprovada-criacao-doDEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
dia-de-celebracao-da-amizade-brasil-argentina) no dia 30 de novembro e celebrado o dia da amizade brasilcom a letra C).
argentina. No gabarito preliminar está como seria o dia brasil-paraguai.
Michel temer através da lei n 13664 de 14 de maio de 2018 instituiu o dia da amizade brasil-argentina
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
resposta letra c
com a letra C).
segundo o site do senado federal (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/17/aprovadacriacao-do-dia-de-celebracao-da-amizade-brasil-argentina) no dia 30 de novembro é celebrado o dia da
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
amizade brasil-argentina e não brasil-paraguai conforme o gabarito preliminar da prova de condutor
com a letra C).
socorrista
O gabarito da referida questão indica como alternativa correta \D\ no entanto a mesma incorre em erro pois
de acordo com a Lei n 13.664 de 14 de maio de 2018 institui o dia da amizade entre brasil-agertina não
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
havendo possibilidade prosperará a resposta apontada no gabarito. Requer a revisão da resposta indicando com a letra C).
a resposta correta a alternativa \c\ ou anulação da mesma.
EDUCADOR FÍSICO PARA NASF (SAÚDE)
A alternativa que não está correta é a letra d pois para indicar a relação de conjunto e subconjunto
INDEFERIDO. Observe que os símbolos Ω, Δ e {Δ} são elementos do conjunto A, logo Ω ϵ A (alternativa A) e {Δ} ϵ A (alternativa D). Agora, o
usaremos os símbolos referentes a ( está contido contém) ou (não está contido não contém). Não podemos conjunto {Δ} C A (alternativa C), já que o elemento Δ é comum aos dois conjuntos. Por fim, Ω C A (alternativa B) não está correto, já que a
utilizar a relação de pertinência como indica a letra da questão. referência do livro: matemática fundamental relação de inclusão refere-se a dois conjuntos e, neste caso, temos o elemento Ω relacionado com o conjunto A. Portanto, a questão é válida
e o gabarito permanece inalterado.
2° grau: volume único/josé ruy giovanni josé roberto bonjorno josé ruy giovanni jr. - sao paulo: ftd 1994
ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO EM REGULAÇÃO (SAÚDE)
SÃO PRINCÍPIOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS: I- FORNECER ALÍVIO PARA DOR... II- REAFIRMAR A
VIDA... III-INTEGRAR OS... IV- OFERECER UM SISTEMA... NÃO EXISTE A OPÇÃO DE NÚMERO V EM
ROMANOS POR TANTO A QUESTÃO NÃO TÁ COMPLETA. DESTA FORMA SOLICITO A ANULAÇÃO DA INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
QUESTÃO. VI- ... VII- ... VIII- ...
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
a questão se encontra com um erro de digitação que INFLUENCIA E LEVA o candidato ao erro. a
numeração da sequência de princípios dos cuidados paliativos PRESENTE NA QUESTÃO está errada
tendo sido pulado o número V passando direto DO NÚMERO IV para o número VI FICANDO A QUESTÃO
COM A SEGUINTE SEQUÊNCIA: I II III IV VI VII VIII ONDE NÃO CONSTA O NÚMERO v TORNANDO A
SEQUÊNCIA ERRADA. O NÚMERO V ESTÁ PRESENTE EM UMA DAS ALTERNATIVAS DE RESPOSTA E
COMO A QUESTÃO SE REFERIA A ESCOLHER A RESPOSTA INCORRETA O CANDIDATO PODERIA
FICAR NA DÚVIDA ENTRE O GABARITO SER A ALTERNATIVA DE LETRA A POR ESTA CONTER O
NÚMERO V O QUAL NÃO ESTA PRESENTE NA RELAÇÃO DE PRINCÍPIOS OU A ALTERNATIVA DE
LETRA D. POR CONTA DISSO PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO LÓGICA FALTANDO UM ELEMENTO COESIVO PARA ENTENDIMENTO PLENO DA
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
QUESTÃO.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
A questão se encontra com um erro de digitação que influencia e leva o candidato ao erro. A numeração da
sequência de princípios dos cuidados paliativos presentes na questão está errada tendo sido pulado o
número V passando direto do número IV para o número VI ficando a questão com a seguinte sequência: I II
III IV VI VII VIII onde não consta o número V tornando a sequência errada. O número V está presente em
uma das alternativas de resposta e como a questão se refere a escolher a resposta incorreta o candidato
poderia ficar na dúvida entre o gabarito ser a alternativa de letra a por esta conter o número V o qual não
está presente na relação de princípios ou a alternativa de letra d. Por conta disso peço a anulação da
questão por erro quanto a dispersão ação de digitação e organização lógica faltando um elemento coesivo INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
para entendimento pleno da questão.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
A questão está incompleta.não consta o item(V) no enunciado e consta nas OPÇÕES de resposta.Isso
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
compromete a RESOLUÇÃO. Portantopede-se anulação da QUESTÃO .
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
Solicito anulação da questão 35 pois existe um erro no enunciado onde na sequência que deveria possuir
os números i ii iii iv v vi vii e viii está faltando a opção \v\ ficando o candidato impossibilitado de entender
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
esta questão.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
ENFERMEIRO PARA ATUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL (SAÚDE)
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordocom o período literário, a alternativa correta é a letra C,
conforme gabarito. Justificando: Simbolismo foi um movimento de reação às teorias positivistas e deterministas, promoviam na literatura e
nas artes uma visão mecanicista do homem e do universo. Ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo procuravam afirmar a
primazia do mistério e da trsncendência sobre o mundo objetivo. Resgatando a subjetividade romântica se voltavam para o mundo interior e
para o acesso a níveis mais profundos da mente humana, dos quais fazem parte os sonhos, os devaneios e a loucura. Romantismo: À razão,
sr. examinador na questão 10 da prova que trata dos períodos literários considerou a letra c apesar da
opôs o sentimento; à mente o coração; à ciência a arte e a poesia; ao materialismo o espiritualismo; à objetividade a subjetividade; à filosofia
compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora requer ponderação pois Simbolismo é ilustrada o cristianismo; ao corpo e à matéria o espírito; ao dia a noite; ao preciso o impreciso; à vida social ampla a comunhão restrita de
gêneros e eleitos; aos valores universais os particulares e exóticos; ao estático o permanente movimento; ao estável o instável. Barroco: é
um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França no final do século XIX como
oposição ao realismo ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos estendendo uma corrente artística que vigorou no Século XVII e se manifestou na pintura, na arquitetura, na literatura e em outras artes. Algumas
suas raízes à literatura aos palcos teatrais às artes plásticas Simbolismo é um movimento literário da poesia características: gosto pelas antíteses, como mundo espiritual e mundo material, vida e morte, etc; preocupação com a passagem do tempo e
e das outras artes que surgiu na França no final do século XIX como oposição ao realismo ao naturalismo e com o sentido da vida; temas religiosos; rebuscamento e ornamentação exagerados. Realismo: pensadores e diversas áreas do
conhecimento foram influenciados , na segunda metade do Século XIX, pelo progresso da ciência. Princípios e métodos das ciências,
ao positivismo da época. Movido pelos ideais românticos estendendo suas raízes à literatura aos palcos
teatrais às artes plásticas assim requer ponderações apresentadas de modo a promover anulação do
baseados na razão, na objetividade e na experimentação, passaram a ser referências também para outros campos do saber, como a filosofia,
gabarito da questão.
a história, a geologia e a literatura.
a questao foi elaborada de forma dubia pois não traz claro o que se espera da questao. logo a expressao
\classificam\ pressupõe ordem logo a questao deveria ser respondida como arranjo simples e não
INDEFERIDO. Esta questão deveria ter sido resolvida por combinação simples, já que os 4 classificados não precisam ser ordenados. Assim,
combinação como traz o gabarito preliminar. logo vou requerer anulação da questão pois desta forma
podemos ter C10,4 = 210 maneiras de classificar 4 equipes dentre as 10 equipes participantes do torneio. Portanto, a questão é válida e o
existem duas possiveis respostas.
gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. O argumento do candidato não justifica anulação. A notícia foi retirada do site oficial www.secom.ba.gov.br . Ressalta-se que a
notícia estava disponível na data de elaboração da questão, conforme mencionado no enunciado mesma. O fato da notícia não estar mais
Veio requerer anulação da questao pois a referida noticia não se encontra disponivel no endereço
disponível no referido site não invalida a questão.
mencionado no corpo da questão.
Nesta questão ao meu entendimento temos duas alternativas corretas que é a: \a e b\. Pois os usuários tem
DEFERIDO. A questão será anulada.
sim o direito DE RECEbimento dos medicamentos que compõe a farmácia básica.
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veio requerer a anulação da questao pois todas as alternativas estão presentes na lista de competencias d
INDEFERIDO. Conforme exposto na próprio recurso, o inciso V do art 18 nos traz a "execução no âmbito munipal à política de insumos e
direção municipal do SUS: ART 18 LEI 8080/90 III - participar da execução controle e avaliação das ações
equipamentos para a saúde". A alternativa "b" posta à questão traz ao fim o termo "para a alimentação", motivo pelo qual se mostra o único
referentes às condições e aos ambientes de trabalho V - dar execução no âmbito municipal à política de
conteúdo incorreto, e por isso a alternativa correta. Assim, questão válida e permanece como no gabarito.
insumos e equipamentos para a saúde VII - formar consórcios administrativos intermunicipais XI - controlar e
fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde
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De acordo com o fluxograma do material Residência Pediátrica 20166(3):155-163. Diretrizes da
ressuscitação cardiopulmonar pediátrica ? 2015. Autores: Paulo Roberto Antonacci Carvalho1 Alexandre
Rodrigues Ferreira2 Valéria Bezerra da Silva3 Luiz Fernando Loch. Na pagina 158 consta que na RCP com
1 socorrista: inicie ciclos de 30 compressões e 2 ventilações. Use a relação de 15:2 se o segundo socorrista
chegar. Use o DEA assim que disponível. Asim 15:2 é quando tiver dois socorristas e 30:2 se estiver
sozinho. De acordo com o protocolo de suporte avançado de vida Na pagina 10 resumo dos componentes
de um RCP de alta qualidade para profissionais do SBV refere que em bebês com menos de 1 ano
excluindo recém-nascido as compressões devem ser 30 e duas ventilações com (30:2 ) com 1 socorrista.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vida.pdf Assim o gabarito não
poderia ser a letra D como foi considerado pela banca examinadora estando em desacordo com ambas
literaturas aqui citadas. a alternativa correta é a letra C pois de acordo com o protocolo de suporte avançado
de vida da american heart association durante a rcp manual os socorristas devem aplicar compressões
TORÁCICAS até uma profundidade de pelo menos 2 polegadas (5 cm) para um adulto médio EVITANDO
excesso na profundidade das compressões toracicas superiores a 24. já na criança de um ano e
adolescentes pelo menos um terço do DIÂMETRO AP do TÓRAX cerca de 2 polegadas (5cm). Já no bebe
PELO MENOS UM TERÇO DO DIÂMETRO AP DO TÓRAX CERCA DE 1 ¹\\² polegadas 4 cm. assim a
QUESTÃO contemplou na alternativa c que as profundidades das polegadas das compressões varia entre
as fases ( O que conferi) e que é entre 2 e 24 o que vai de acordo com o protocolo pois na maioria dos
INDIVÍDUOS adultos a profundidades é essa variando em crianças e adolescentes.
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui 2 alternativas incorretas, C) e D)
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Segundo as referências do Manual de atendimento pré hospitalar-SIATT/CBPR S América Heart
Assossiscion - Guidelinrs CPR Suporte Básico de vida em Pediatria (sbv) Ressuscitação Cardiopulmonar e
cuidados Cardiovasculares de emergência da sociedade brasileira de CardiologiaDizem que as
compressões torácicas devem ser feitas a uma frequência mínima de 100 compressões torácicas sem
limites máximos de compressões!!!!!\em todas as fases da vida\Não se faz RCP em clientes em vida!!!

10

16

23

32

32

O candidato não faz nenhuma requisição.

na QUESTÃO 32 tem 3 alternativas incorretas o que invalida a QUESTÃO: alternativa a .a AFIRMAÇÃO que
pa maioria dos bebês entram em parada cardiorrespiratória por asfixia durante o aleitamento. isso não é
verdade pode ocorrer mas não é a maioria alternativa c A profundidade das polegadas das compressões
variando entre as fases de vida é entre 2 e 24 polegadas. neo natal se utiliza 1.5 polegadas o que seria
outra alternativa incorreta alternativa d d) Ao reanimar um bebê de 6 meses sozinho você deve realizar
ciclos de 15 compressões e 2 ventilações. incorreta tb ou seja 3 alternativas incorretas
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui 2 alternativas incorretas, C) e D).
VEIO RERQUERER ANULACAO DAS QUESTÃO POIS A MESMA POSSUI DUAS LETRAS INCORRETAS.
DE ACORDO COM AHA 2015 A FREQUENCIA DE 100-120 DEVE SER REALIZADA EM ADULTOS E NAO
EM TODAS AS FASES DA VIDA COMO TRATA A QUESTAO
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui 2 alternativas incorretas, C) e D).
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Solicito anulação da questãopois a banca considerou a alternativa a errada e as demais certas porém a
alternativa c encontra-se incompleta de acordo com as Diretrizes de 2015 da American Heart Association
(aha)para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE). É
aconselhável evitar e corrigir imediatamente PA sistólica menor que 90 mmHg e PAM menor que 65 mmHg
durante os cuidados pós parada pois a hipotensão está associada ao aumento da mortalidade e à redução
da recuperação funcional. assim neste manual é destacado a pam menor que 65 que também deve ser
considerada para intervenção imediata. Esta informação encontra-se na pagina 15 Referencia
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf
Como a letra a esta incorreta e a letra c não contempla a informação completa de acordo com as diretrizes INDEFERIDO. A alternativa traz uma intervenção correta, o complemento descrito nas Diretrizes da AHA 2015, e ausente na alternativa, não
da aha a questão deve ser anulada.
transformam a mesma em incorreta.
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
A questão apresenta a enumeração com algarismos romanos incorretamente: i ii iii iv vi vii viii.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
o enunciado da questão sobre cuidados paliativos apresenta opções afirmativas enumeradas de I A viii
porém o item v não existe no enunciado. entretanto nas opções de a b c e d aparece a opção V. o que
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
acarreta na suspeita de erro de digitação sugerindo a anulaçao da questão
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
SOLICITO ANULAÇÃO DA QUESTÃO 35 De acordo com o site do INCA
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos aCERCA DO
CUIDADO PALIATIVO: O tratamento do câncer tem por finalidade a cura ou alívio dos sintomas da doença.
Os tratamentos com medicamentos (quimioterapia terapia alvo hormonioterapia) cirúrgicos e radioterápicos
podem provocar efeitos colaterais que variam de paciente para paciente dependendo de múltiplos fatores
podendo ser diferentes quanto a intensidade e duração. Diarréia é a eliminação frequente das fezes que
podem ter características semi-sólidas ou líquidas. A quimioterapia e a radioterapia da região pélvica podem
provocar diarréia por atuar sobre as células sadias que recobrem internamente o intestino delgado e o
intestino grosso fazendo com que a eliminação das fezes seja mais rápida. A diarréia também pode ser
causado por reação antígeno hospedeiro em pessoas que receberam um transplante de medula óssea
aSSIM O CUIDADO DIRECIONADO PARA PACIENTES COM DIARREIA TAMBÉM ´DEVE SER
CONTEMPLADO DENTRO DOS CUIDADOS PALIATIVOS POIS TEM PACIENTES QUE APRESENTAM. dE
ACORDO COM O SITE DO HOSPITAL DO CANCER DE BARRETOS ENDEREÇO
https://www.hcancerbarretos.com.br/cancer-de-rim/76-paciente/opcoes-detratamento/quimioterapia/quimioterapia-e-os-efeitos-colaterais/113-efeitos-colaterais-diarreia Ao afetar as
células sadias que alinham o seu trato intestinal a quimioterapia pode causar diarréia. Ela pode ser causada
por infecções ou devido às drogas que causam constipação. Para conter a diarréia: Proteínas e Minerais
Seu corpo pode perder sais quando você tiver diarréia e é importante substituí-las. Pergunte ao seu médico
quais são os alimentos com alto índice de sal sódio e potássio que você pode ingerir. Bananas laranjas
pêssegos néctar de damascos e batatas (amassadas ou cozinhadas) por exemplo são alimentos com altos
índices de sódio e potássio. Líquidos Tome bastante líquido por dia: cerca de 8 a 12 copos de líquido como
chás água ou repositores energéticos. Beba devagar e escolha bebidas que estão em temperatura
ambiente. Deixe as bebidas gaseificadas perderem seus gases antes de você bebê-las e adicione água
caso você ainda se sinta com sede ou com náusea. Pequenas refeições Coma 5 ou 6 pequenas refeições
ou petiscos no lugar de 3 grandes refeições com excesso de alimentos. Fibras Escolha bebidas e comidas
com baixos índices de fibras como bananas arroz branco torradas brancas e iogurte. aSSIM NA QUESTÃO
35 CONSIDEROU QUE A LERA D É A INCORRETA POREM SOMENTE A ALTERNATIVA VIII ENCONTRASE INCORRETA PORQUE OS PACIENTES COM CANCER PODEM APRESENTAR DIARREIA DURANTE
OS TRATAMENTOS ASSIM A ALTERNATIVA I ENCONTRA-SE CORRETA POIS ALÉM DOS SINTOMAS
DESTACADOS NESSA ALTERNATIVA A DIARREIA TAMBEM PODE ESTA PRESENTE DE ACORDO COM
O INCA QUE É UM INSTITUTO RENOMADO E O HOSPITAL DE BARRETOS. cOMO A QUESTÃO 35 NÃO DEFERIDO. Por equívoco do elaborador a questão ficou sem alternativa correta.
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
a questão trás as afirmativas de i ao viii no entanto pula a de numero v o que a torna incompleta.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
A questão está incompletafaltando uma alternativa para termos conclusão das resposta correta!
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
Simplesmente para mostrar a minha indignação quanto a péssima elaboração não só dessa questão mas de
várias outras do \caderno de questões\. E outra é uma prova de seleção para atuação em saúde mental as
questões de conhecimentos específicos não deveriam ser focado na área pretendida? Extremamente
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
indignada..
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
a questão apresenta uma alternativa a menos na sequência de i a viii a opção v não se encontra na
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
descrição do texto. impossibilitando de escolher à alternativa correta no gabarito.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
NA questão 35 a pergunta apresenta os itens I II III IV VI VII VIII porém as respostas apresenta-se com 4
opções (abcd) com os itens I II III IV V VI vii viii ou seja faltou o número V nos itens da pergunta
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
impossibilitando responder a questão.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
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A questão se encontra com um erro de digitação que influencia e leva o candidato ao erro. A numeração da
sequência de princípios dos cuidados paliativos presentes na questão está errada tendo sido pulado o
número V passando direto do número IV para o número VI ficando a questão com a seguinte sequência: I II
III IV VI VII VIII onde não consta o número V tornando a sequência errada. O número V está presente em
uma das alternativas de resposta e como a questão se refere a escolher a resposta incorreta o candidato
poderia ficar na dúvida entre o gabarito ser a alternativa de letra a por esta conter o número V o qual não
está presente na relação de princípios ou a alternativa de letra d. Por conta disso peço a anulação da
questão por erro quanto a dispersão ação de digitação e organização lógica faltando um elemento coesivo INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
para entendimento pleno da questão.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
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faltou a alternativa V I II III IV faltou a alternativa v Vi Vii Viii Segue a questao abaixo 35. São princípios dos
cuidados paliativos: I- Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia anorexia
diarreia e outras emergências oncológicas. II- Reafirmar a vida e a morte como processos naturais. IIIIntegrar os aspectos psicológicos sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente. IV- Não
apressar ou adiar a morte. VI- Oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do
paciente em seu próprio ambiente. VII- Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem
o mais ativamente possível até sua morte. VIII- Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar
necessidades clínicas e psicossociais somente dos pacientes incluindo aconselhamento e suporte ao luto.
Está incorreto o que se afirma nos itens: a) II IV V e VII somente. b) II IV e VI somente. c) I II e III somente.
d) I e VIII somente.
Nesta questão tanto a alternativa b quanto a c estão corretas. Ambas Constam na políticia nacional de
saúde mental do ministério da saúde. Portanto a QUestão deve ser anulada.
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a politica de atenção psicossocial. Art. 4º São objetivos específicos da Rede de Atenção Psicossocial: I promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (criança adolescente jovens
pessoas em situação de rua e populações indígenas) II - prevenir o consumo e a dependência de crack
álcool e outras drogas III - reduzir danos provocados pelo consumo de crack álcool e outras drogas IV promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack álcool e outras drogas na sociedade por meio do acesso ao trabalho renda e moradia
solidária V - promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde VI - desenvolver
ações intersetoriais de prevenção e redução de danos em parceria com organizações governamentais e da
sociedade civil VII - produzir e ofertar informações sobre direitos das pessoas medidas de prevenção e
cuidado e os serviços disponíveis na rede VIII - regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais
da Rede de Atenção Psicossocial e IX - monitorar e avaliar a qualidade dos serviços por meio de
indicadores de efetividade e resolutividade da atenção. a alternativa que expõe esses objetivos é letra b.
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui duas alternativas corretas.

35

36

36
39

39

17

INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui duas alternativas corretas.

Solicito alteração do gabarito para letra d justificativa logo abaixo: PORTARIA Nº 3.088 DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2011(*) Institui a Rede de Atenção Psicossocial Essa portaria Institui a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). a banca considerou a alternativa
c correta atendimento de pacientes que apresentam transtornos mentais no ÂMBITO do sus porém essa
portaria NÃO contempla somente pacientes com transtornos mentais mas também pacientes com
necessidades decorrentes do uso de crack álcool e outras drogas assim a alternativa certa não poderia ser
a letra c pois a questão não contemplou os USUÁRIOS que estão DESTACADOS logo no iniciou dessa
portariaou seja aqueles com necessidades decorrentes de crack ÁLCOOL e outras drogas. Ainda de acordo
com a portaria no artigo 1 a rede de atenção psicossocial busca: Art. 1º Fica instituída a Rede de Atenção
Psicossocial cuja finalidade é a criação ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas
com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack álcool e outras
drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Política Nacional de Saúde Mental
Álcool e Outras Drogas Um dos pontos da nova política nacional de saúde mental é a expansão dos
serviços residenciais terapêuticos (SRTs) equipamentos voltados à REINSERÇÃO social dos pacientes e
fundamentais para a desinstitucionalização dos que moram em hospitais psiquiátricos. assim a unica
alternativa que encontra-se em conformidade com a referida POLÍTICA é a letra d pois abordou da mesma
forma que a POLÍTICA descreve os serviços residenciais TERAPÊUTICOS acerca da IMPORTÂNCIA da
expansão que é um dos objetivos que as redes de atenção PSICOSSOCIAL busca justamente para garantir
o acesso e promover a integração social destes USUÁRIOS. INFORMAÇÃO tirada do site que contempla a
portaria PORTARIA Nº 3.088 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html e site do MINISTÉRIO da
SAÚDE http://portalms.saude.gov.br/politica-nacional-de-saude-mental-alcool-e-outras-drogas
INDEFERIDO. Porém a questão será anulada por conter duas respostas corretas.
Na pergunta referente a raps diz: \em relação à rede de atenção psicossocial essa politica busca:\ A
resposta correta é a letra b: promover uma maior integração social fortalecer a autonomia o protagonismo e
a participação social do indivíduo que apresenta transtorno mental. E a resposta considerada no gabarito foi
c que no caso está incorreta.
INDEFERIDO. Porém a questão será anulada por conter duas respostas corretas.
Conforme pesquisa informações da Psique web.med.nettodas as alternativas estão corretasou seja todas
INDEFERIDO. O candidato não faz nenhuma solicitação, mas segue link para consulta:
alternativas refere se a episódios depressivos!
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm
Nessa questão fala-se sobre as classificações dos episódios depressivos onde a resposta deveria ser a
incorreta que no caso a letra D: \Não especificado\ quando se lê sobre as classificações dos episódios
depressivos em nenhum momento ele é classificado como não especificado. Já a questão considerada pelo
gabarito que é a letra a: \recorrente episódio atual leve\ está consideravelmente correta pois tem a
classificação de leve e a depressão pode sim por muitas vezes ser recorrente.
INDEFERIDO. Segue link para consulta, que ratifica a resposta. http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f30_f39.htm
ENFERMEIRO SAMU (SAÚDE)
INDEFERIDO. De acordo com as leis da Lógica Matemática, a negação de uma proposição composta (p ^ q ) é ( ~p ˅ ~q ), ou seja, a
NO GABARITO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA (B) NO ENTANTO ESTA DIZ RESPEITO A UMA negação do conetivo e é o conetivo ou , ou seja, negar a frase "Griezmann é francês e Modric é croata" é o mesmo que "Griezmann não é
francês ou Modric não é croata". Portanto, a questão é válida e o gabarito permanece inalterado.
CONDICIONAL ONDE EXISTE PROPOSIÇÃO DISJUNÇÃO (OU).
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na REFERIDA QUESTÃO SOBRE A REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR ONDE ESTÁ SOLICITANDO
AFIRMAR A ALTERNATIVA INCORRETA. EXISTEM DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS: A LETRA C)
ONDE SE LÊ QUE A PROFUNDIDADE DAS POLEGADAS DAS COMPRESSÕES QUE VARIAM ENTRE AS
FASES DA VIDA É ENTRE 2 E 24 POLEGADAS VISTO QUE NAS DIRETRIZES 2015 DO ATENDIMENTO
PRÉ HOSPITALAR AS POLEGADAS VARIAM ENTRE 2 E 5 NÃO ULTRAPASSANDO 6 POLEGADAS. A
OUTRA QUESTÃO É A LETRA D) A QUAL ESTÁ CONSIDERADA NO GABARITO ONDE DE ACORDO A
REFERIDA DIRETRIZ UM INDIVIDUO SOZINHO DEVE REALIZAR 30 COMPRESSÕES E 2
VENTILAÇÕES EM NEONATOS.
DEFERIDO, por equivoco do elaborador a questão possui 2 alternativas incorretas, C) e D).
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
ESTÁ FALTANDO O ITEM 5 (V) NA QUESTÃO NÃO PODENDO ASSIM OBTER A OPÇÃO DE RESPOSTA somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
a QUESTÃO tem como pergunta : SÃO PRINCÍPIOS dos cuidados paliativos temos as sequencias as
OPÇÕES i.iiiiiivviviiviii NÃO contendo a v impossibilitando assim a resposta sendo que a mesma esta
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
inserida nas alternativas.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/cancer/site/tratamento/cuidados_paliativos sEGUNDO O inca oS
cuidados paliativos refere-se as afirmações contidas nas respostas da referida questão e não apenas da da
resposta (d) CONTIDA NO GABARITO PRELIMINAR SENDO ASSIM SOLICITO CORREÇÃO OU
INDEFERIDO. Mesmo havendo equivoco de digitação o mesmo não implica em anulação da questão, pois as alternativas incorretas são
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
somente duas e estão descritas isoladamente, tornando possível a resolução da mesma.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (SAÚDE)
INDEFERIDO. Observe que os símbolos Ω, Δ e {Δ} são elementos do conjunto A, logo Ω ϵ A (alternativa A) e {Δ} ϵ A (alternativa D). Agora, o
conjunto {Δ} C A (alternativa C), já que o elemento Δ é comum aos dois conjuntos. Por fim, Ω C A (alternativa B) não está correto, já que a
A relação de pertinência relaciona um elemento a um conjunto e a relação de inclusão refere-se sempre a
relação de inclusão refere-se a dois conjuntos e, neste caso, temos o elemento Ω relacionado com o conjunto A. Portanto, a questão é válida
e o gabarito permanece inalterado.
dois conjuntos.
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A afirmaÇÃO III ESTÁ EM DESACORDO COM A NORMA REGULAMENTADORA 6 QUE TRATA SOBRE
EPI. DE ACORDO COM A NORMA A VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DO EPI É COMPETÊNCIA DO USUÁRIO
E DO EMPREGADOR. SEGUE O QUE DIZ A NORMA: 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao EPI: a) adquirir
o adequado ao risco de cada atividade b) exigir seu uso c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho d) orientar e treinar o trabalhador
sobre o uso adequado guarda e conservação e) substituir imediatamente quando danificado ou extraviado f)
responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica e g) comunicar ao MTE qualquer
irregularidade observada. h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador podendo ser adotados livros fichas
ou sistema eletrônico 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao EPI: a) usar utilizando-o apenas para a
finalidade a que se destina b) responsabilizar-se pela guarda e conservação c) comunicar ao empregador
qualquer alteração que o torne impróprio para uso e d) cumprir as determinações do empregador sobre o
uso adequado. a QUESTÃO DEVE SER REVISTA.
DEFERIDO. Não há entre as alternativas, uma resposta correta. A questão deve ser anulada.
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nORMA rEGULAMENTADORA Nº 6 - MINISTÉRIO DO TRABALHO: 6.6.1 Cabe ao empregador quanto ao
EPI : f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica 6.7.1 Cabe ao empregado quanto ao
EPI: b) responsabilizar-se pela guarda e conservação ITEM I DA QUESTÃO 34 DIZ: OS EPIS DEVEM SER
LIMPOS E HIGIENIZADOS PELOS SEUS USUÁRIOS CONTRADIZENDO O QUE TRAZ A NR 6.
DEFERIDO. Não há entre as alternativas, uma resposta correta. A questão deve ser anulada.
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Prezada banca examinadora solicito a revisão geral e anulação da questão. A questão tem como tema os
epi -equipamento de proteção individual onde dispõe de alternativas para avaliações. O gabarito preliminar
considerou a alternativa \d\ como certa. no entanto conforme a NR 6 podemos avaliar os itens abaixo: Iconforme o iten 6.6.1 (f) da nr 6 onde traz que a \responsabilidade pela higienização e manutenção
periódica do epi\ é responsabilidade do empregador. E não dos usuários (empregados) como afirma o item.
o que torna o item falso. bem como confome o aurélio limpeza e higienização são atos iguais de torna se
limpo ou higienizo. o que preconiza no item reafirmando que o mesmo é falso. contudo a norma deixa claro
que a higinização é responsabilidade do empregador. item Falso! II- conforme o item 6.7.1-b traz que a
responsabilidade pela conservação do epi é responsbilidade do trabalhador. no entanto quando afirma que
os epi protegem contra acidentes durante a jornada de trabalho torna o item falso. visto que conforme a nr 6
no item 6.1 traz que os epi são destinados à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a
saúde no trabalho não a proteção contra acidentes como afirma a questão. vale lembrar que no âmbito da
segurança do trabalho riscos e acidentes são conceitos distintos. tornando então a alternativa falsa. item
falso! iii- A nr 6- epi não menciona em nenhum item a verifição da limpeza do epi nem que a mesma deve
ser realizada por profissional habilitado o que torna a alternativa falsa. item falso. sendo assim ao analisar
os itens onde todos são falsos. a questão não traz alternativas coerentes devendo ser anulada por falta de
alternativas.
DEFERIDO. Não há entre as alternativas, uma resposta correta. A questão deve ser anulada.
A questão deve ser anulada ou de pontuação a todos de específicas pois no item I-Os epis devem ser
limpos e higienizados pelos seus usuários. Está sendo considerada como certa pela prova tendo a resposta
do gabarito a questão d. Acontece com isso que não está correta está afirmação pois a responsabilidade de
higienizar epis de funcionários é da empresa.
DEFERIDO. Não há entre as alternativas, uma resposta correta. A questão deve ser anulada.
INDEFERIDO. O termo APR é comum no meio da segurança do trabalho de forma que a falta da descrição da sigla não compromete a
a descrição da sigla apr não consta na questão. deixando a questão confusa.
questão.
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A Análise Preliminar de Risco é uma ferramenta que tem como principal objetivo identificar e eliminar
antecipadamente possíveis riscos de acidentes durante a execução das tarefas diárias. Os principais
objetivos da Análise Preliminar de Risco são: 1. Identificar os riscos 2. Orientar os colaboradores dos riscos
existentes em suas atividades no trabalho 3. Organizar a execução da atividade 4. Estabelecer
procedimentos seguros 5. Trabalhar de maneira planejada e segura 6. Prevenção dos acidentes de trabalho
7. Sensibilizar e instruir os trabalhadores sobre os riscos evolvidos na execução do trabalho. A elaboração e
implementação da APR deverá ocorrer antes mesmo do início das atividades vez que ela servirá o propósito
de garantir a segurança dos trabalhadores na execução destes atividades. logo é possível afirmar que ela é
utilizada para o controle direto dos riscos uma vez que um dos seus objetivos é eliminar antecipadamente os
riscos estabelecendo procedimentos seguros. O PROFISSIONAL COMPETENTE DEVE Assegurar que os
serviços somente serão inicializados depois de concluída a elaboração da APR e adotado todas as medidas
de controle e segurança do trabalho para a execução da atividade.
INDEFERIDO. A solicitação não deixa claro o motivo da anulação/alteração da questão.
FARMACÊUTICO (SAÚDE)

A banca considerou que a letra C da questão 8 é verdadeira. Apesar da compreensão inicialmente
estabelecida por esta banca examinadora requer a ponderação de que a letra b com a afirmação: no interior
de uma palavra se houver duas consoantes seguidas cada letra deve ficar em uma sílaba também estar
verdadeira pois na divisão silábica guando a segunda consoante é r ou l não se separam. Assim requer a
avaliação das ponderações de modo a promover a anulação da questão pois dar margem a interpretação
ambígua. referência: a gramática para concursos públicos - fernando pestana.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta, quanto às regras básicas de divisão silábica. É a alternativa C, conforme
gabarito. Justificando: A letra A, "Em uma palavra iniciada por consoante, seguida de outra consoante, as duas consoantes ficam na mesma
sílaba, junto com a vogal que vem depois delas". Está correto, veja o exemplo que dou, para o candidato entender melhor: (psi - co - lo - gi a). A letra B, "No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar com uma sílaba". Está correto. Veja os
exemplos: ap - to / ac - ne. A letra C, "Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos". Está incorreto, pois quando duas
vogais se encontram, temos um hiato,( neste caso), as vogais ficam em sílabas distintas. Exemplos: sa - ú - de / ra - i - nha /. A letra D, "Não
se separam as letras dos ditongos e dos tritongos", está correto. Exemplos: (mau, á- gua, ditongo); Pa - ra -guai, tritongo).

INDEFERIDO. Observe que a proposição composta (p ˅ q) → ( ~p ˄ r) possui 3 proposições simples, a saber p, q e r. Assim o número de
linhas da tabela verdade é 2 elevado a 3 que resulta em 8. Portanto, a questão é válida e o gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. Observe que José será o vencedor do jogo se for sorteado um número de 1 a 19 (19 possibilidades), Leandro será o vencedor
se for sorteado um número de 20 a 31 (12 possibilidades), Maicon será o vencedor se for sorteado um número de 32 a 44 (13 possibilidades)
e Nilson será o vencedor se for sorteado um número de 45 a 50 (6 possibilidades). O jogador que possui a maior probabilidade de ganhar o
jogo é aquele que possui mais possibilidades de acerto, ou seja, José com 19 possibilidades. Portanto, a questão é válida e o gabarito
maior PROBABILIDADE de ganhar o jogo é de Nilson pois ele escolheu o maior número
permanece inalterado.
INDEFERIDO. No conteúdo consta o tópico "Diretrizes e bases da implantação do SUS". A Constituição Federal é considerada o marco
jurídico inicial do SUS, trazendo em seu artigo 198 as Diretrizes e alguns dos princípios do SUS. Portanto, questão válida e permanece como
cargo: Farmacêutico No edital na consta constituição federal de 1988 como coneúdo da prova.
no gabarito.
INDEFERIDO. Ocorre que à direção municipal do SUS compete "executar SERVIÇOS de alimentação e nutrição" (art. 18, inciso IV, alínea C),
bem como "dar execução à POLÍTICA DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS para a saúde" (art. 18, inciso V). Ou seja, há diferença substancial
entre executar serviços de alimentação e executar políticas públicas referentes e insumos e equipamentos para a saúde. Assim, a questão
De acordo com alei nº 8080/90 sessão ii do capitulo iv artigo 18: a direção municipal também é responsável cobrava o conhecimento no rigor dos termos legais, bem como a diferença entre as prestações à que a direção municipal do SUS se
por dar a execução À política de insumos e equipamentos para alimentação.
submete. Por isso, questão válida e permanece como no gabarito.
FISIOTERAPEUTA NASF (SAÚDE)
2 elevado a 4 = 16 linhas. alternativa correta D)

De acordo com o manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos de Joseph j. Cipriano o teste de
Feagin tem como fundamento testar a integridade do ligamento glenoumeral inferior da cápsula anterior dos
tendões do manguito rotador e do lábio glenoidal. Portanto a questão encontra-se errada. O mesmo autor
classifica sinal positivo ao teste de Neer quando há expressão de dor na face do paciente o que sugere
LESÃO por uso excessivo do músculo supraespinhal ou às vezes do tendão do bíceps braquial.
DEFERIDO. Errei ao passar gabarito. Resposta correta letra C.
FISIOTERAPEUTA NUPREJ (SAÚDE)
INDEFERIDO. Cada uma das 24 vértbras (7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares) apresentam a capacidade de se movimentar em quatro
planos de referência. Cada um desses movimentos são considerados rotações ao redor do eixo ortogonal. Portanto a flexão anterior do
tronco do tronco e a extensão são rotações em torno do eixo X, inclinação lateral direta e esquerda são rotações em torno do eixo Z e
rotação axial ocorre em torno do eixo Y. Importante salientar a diferença entre eixo e vetor, onde o eixo é o movimento que ocorre sobre o
vetor, e vetor é a direção do eixo. No enunciado foi claro ao mencionar eixo como referência e não o vetor.
DEFERIDO. Errei ao passar gabarito. Resposta correta letra C.
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resposta A. Esta incorreta. Já que o texto pede que responda baseado no conceito respectivamente os
movimentos vestebrais de flexão e extensão inclinação lateral direita e esquerda e rotação AXIAL. Então a
resposta D é a correta (Z) - plano sagital realiza flexão e extensão (X) - Plano frontal realiza inclinação
lateral direita e esquerda (Y) - Plano transverso - realiza a rotação AXIAL Resposta D - Z X e Y
De acordo com a descrição do enunciado seria o teste de NEER ou sinal do impacto. resposta C
O teste que tem por finalidade pinçar a cabeça longa do bíceps ou o tendão do supraespinhoso entre a
cabeça do úmero e o ACRÔMIO não É o de Feagin. Para CABEÇA longa do BÍCEPS É o speed

DEFERIDO. Errei ao passar gabarito. Resposta correta letra C.
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a resposta correta da questão é a letra B pois dentre as alternativas a única que apresenta a área que a
fisioterapia pode atuar no sus é a de saúde da mulher pois não são oferecidos serviços de acupuntura
quiropraxia ou estética pelo sus. e como no enunciado da questão ele cita que dentre as áreas que não
podem atuar no sus encontram-se listadas nas alternativas com exceção da fisioterapia em saúde da mulher
que é uma área que acolhe a mulher principalmente durante a gravidez. Saúde da Mulher: quanto à saúde
da mulher o fisioterapeuta atua na prevenção de câncer papanicolau e auto-exames das mamas orientando
quanto ao diagnóstico precoce realiza também procedimentos ou técnicas fisioterápicas a fim de evitar
complicações da histerectomia e da mastectomia incluindo drenagem linfática como forma de tratamento e
realiza técnicas de relaxamento prevenção e analgesia para diminuir e/ou alívio da dor já na presença de
patologias ginecológicas (SOUZA 2007). portanto alternativa correta letra b.

INDEFERIDO. Consultar como referência http://www.crefito3.org.br/dsn/pdfs/Cartilha%20-%20fisioterapeuta.pdf que cita todas as opções
menos fisioterapia em estética. No começo de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a inclusão de 14 novos procedimentos, como
musicoterapia, meditação, quiropraxia e reiki. Agora, a Tabela de Procedimentos do SUS conta com 19 tipos de práticas integrativas. São
elas: homeopatia, medicina tradicional chinesa/acupuntura, medicina antroposófica, plantas medicinais/fitoterapia, termalismo
social/crenoterapia, arteterapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia,
reflexoterapia, reiki, shantala, terapia comunitária integrativa e ioga.
Em 2016, segundo dados do SUS, foram registrados mais de 2 milhões de atendimentos nas práticas integrativas. Acessar DOU de
28/03/2017 (nº 60, Seção 1, pág. 68).
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A questão apresenta duas alternativas incorretas letra a e letra d portanto deve ser anulada. a letra d afirma
que a largura da base de sustentação é influenciada pela velocidade do movimento durante a marcha isto é
uma inverdade. Uma base de sustentação pode estar aumentada ou diminuída devido problemas tais como: --Equilíbrio ruim ---Perda de sensibilidade (neuropatia periférica) --- Alteração musculoesquelética
INDEFERIDO. Resposta incorreta é a letra A, O comprimento do passo é definido como a distância linear entre o toque do calcanhar de um
(contratura dos adutores) esses fatores levam a uma alteração na velocidade do movimento ( aumentando pé e o próximo toque do pé oposto, e não do antepé como esta no enunciado. O argumento do candidato não procede pois o enunciado não
elucida nenhuma patologia ou condição fisica.
ou diminuindo) e não o contrário.
FONOAUDIÓLOGO (SAÚDE)
Existe mais de um alternativa para a questão. Letra \C\ pela conjunção apresentada ser classificada de
maneira incorreta letra \d\ em \o carro pegava ora morria\ - a alternativa não EXPÕE o par de conectivos
\ora...ora\ e sim \o...ora\ TORNANDO A ALTERNATIVA INCORRETA TAMBÉM POIS segundo sACCONI
(2010) NO LIVRO NOSSA GRAMÁTICA COMPLETA (p. 398) os conectivos utilizados na Orações
coordenadas alternativas são: ou e os pares: ou...ou ora...ora. Lopes (2010) ainda acrescenta as
conjunções quer...quer já...já seja...seja agora...agora nem...nem. pORTANTO O PAR \O...ORA\ NÃO FAZ
PARTE DAS CONJUNÇÕES ALTERNATIVAS. (Manual de redação gramática & literatura 2010 p. 265)

INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta sobre orações coordenadas, ela é a letra "A", conforme gabarito. A letra A,
"Ela chorou, porque brigou com o namorado", é oração coordenada sindética explicativa. (Exprime motivo, razão; é iniciada pelas conjunções
que, porque, pois). A letra B, "Pedro acabou de jogar, logo está cansado", é oração coordenada sindética conclusiva. (Exprime uma
conclusão, é iniciada pelas conjunções logo, portanto). A letra C, é a única errada, "Não dou nem peço carona", não é oração coordenada
sindética adversativa, (como consta) e sim, oração coordenada sindética aditiva. (Exprime adição, soma de pensamentos; é iniciada pelas
conjunções e, nem. A letra D, " O carro pegava, ora morria", é oração coordenada sindética alternativa. (Exprime exclusão, alternância; é
introduzida pelas conjunções ou, ou...ou, ora...ora.

A QUESTÃO REFERIDA TRAZ O TERMO \SOMENTE\ DENTRE AS ALTERNATIVAS DESSE MODO
RESTRINGE ITENS QUE TAMBÉM ESTÃO CORRETOS NÃO CONSTANDO DENTRE ELAS A OPÇÃO
QUE ENGLOBE TODOS OS ITENS CORRETAMENTE. A EXEMPLO O ITEM 3- \CONSCIENTIZAÇÃO DE
FATORES QUE LEVEM O INDIVÍDUO A REALIZAR MUDANÇAS VOCAIS\- É IMPRESCINDÍVEL QUE A
CONSCIENTIZAÇÃO DE FATORES QUE VENHAM INTERFERIR NA VOZ SEJAM EXPOSTOS AO
PACIENTE PARA QUE O TRABALHO FONOAUDIOLÓGICO SEJA EFETIVO. CASO CONTRÁRIO AS
MUDANÇAS DECORRENTES DESSES FATORES NÃO CONSCIENTIZADOS PODEM OCASIONAR
LESÕES SIGNIFICANTES NAS ESTRUTURAS RESPONSÁVEIS PELA FONAÇÃO. DE ACORDO COM AS
AUTORAS UEDA ZAMBUZE DOS SANTOS BITTANTE DE OLIVEIRA NO ARTIGO \25 ANOS DE
CUIDADOS COM A VOZ PROFISSIONAL: AVALIANDO AÇÕES\ PUBLICADO NA REVISTA CEFAC ( V. 10
N. 4 2008) ?Dependendo da atividade profissional exercida carga horária excessiva condições de trabalho
adversas grande interferência em nível biológico emocional e ambiental como ruído poluição e temperatura
a voz muitas vezes prejudica-se pelo mau uso e/ou abuso do aparelho fonador podendo apresentar
alterações e patologias mesmo em não profissionais da voz. Assim recomendações de higiene vocal são
importantes por referirem-se à prevenção de problemas que podem afetar a voz. Não se limitando somente
aos cuidados com o aparato vocal mas também com outros órgãos e funções que podem intervir
indiretamente no trato vocal. Muitos profissionais da voz não observam certos princípios básicos desse tipo
de higiene. Esses indivíduos deveriam ter em mente uma série de preocupações para evitar irritações e
desgaste inútil das pregas vocais. Estudo com operadores de telemarketing revela que mudanças em
fatores de risco como fumo uso excessivo de medicamentos problemas respiratórios e sedentarismo são
necessárias não apenas a diminuição da demanda vocal. Dentre os cuidados de higiene vocal mais citados
pela literatura estão: evitar chocolate cafeína ar condicionado mudança brusca de temperatura poluição
abuso vocal pigarrear tossir alguns medicamentos fumo álcool drogas ilícitas falar durante exercícios físicos
discussões frequentes roupas apertadas falar em ambientes ruidosos falar excessivamente durante quadros
gripais ou crises alérgicas falar ou cantar abusivamente em período pré-menstrual cantar inadequadamente
ou abusivamente e fazer parte de corais sem fazer preparo vocal e riso em alta intensidade. São
aconselhados: a ingestão de maçã salsão frutas cítricas e hidratação cuidar da saúde em geral (sono
alimentação etc.) controlar o estresse. Cabe à Fonoaudiologia realizar atividades preventivas de saúde
vocal por meio de campanhas como ?Dia Mundial da Voz? realizar assessorias cursos e palestras com
INDEFERIDO. FERREIRA, L.P; LOPES D.M.B.; LIMONGI, S.C.O.- Tratado de
Fonoaudiologia. Editora Roca, 2004. Marchesan IQ, Silva HJ da, Tomé MC. (Org.). Tratado das Especialidades em
intuito de alertar pessoas que utilizam a voz para os sinais e sintomas de alterações vocais e fornecer
Fonoaudiologia. 1ª edição. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014
informações sobre higiene vocal.?
MOTORISTA (A/B) - (D. SOCIAL)
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
A expressão: \ e como ela não crescesse...\ Trata-se de solecismo e não de cacofonia. Portanto a resposta anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
correta seria letra b e não letra a como está no gabarito preliminar.
tia).
BASEADO NO CALCULO DA QUESTÃO A RESPOSTA CORRETA É A LETRA (B) POIS A SOMA DOS
QUADRADOS CORRESPONDE A 35 CM²
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Não possui 36cm na vERDADE NAO POSSUI NEM 35CM.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Resposta correta letra b de acordo com o gráfico não existe possibilidade de valor maior que 35 cm2
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito letra c =36cm2 Resposta correta letra b = 35cm2
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
questão 11 - matematica - motorista o correto e a letra \b\ gabarito esta fornecenco letra c incorretamente.
Fiz a prova para motorista a/b e a resposta da questão 13 está errada no gabarito. Não somente a 13 como
a 15 a 16 e a 19 também! Peço por gentileza que revejam isso para que não haja injustiça. Atenciosamente
Edilson juviniano da silva filho.
A resposta correta seria a de letra a e não b como diz o gabarito preliminar.
A RESPOSTA CORRETA SERIA 75 E NAO 100.. GOSTARIA DE CONFERENCIA

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

Para colocar a ração diária de Catfundo Ana Paula utiliza dois recipientes de tamanhos diferentes . Pela
manha ele come 425 g de ração... Resposta do gabarito b resposta correta : a Pois Pela manhã recipiente
menor =75 * 4 =300 recipiente maior=125 * 1=125 soma=300+125=425 PELA tarde RECIPIENTE MENOR
=75 * 3 =225 RECIPIENTE MAIOR=125 * 2=250 SOMA=225+250=475

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13
13

Resposta correta alternativa a. Não sendo possível a alternativa b correta pois os valores não coincidem
gabarito letra b = 100 resposta correta letra a = 75

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

questão 13 - matematica - motorista o correto é letra a 75 o gabarito esta informando letra b incorretamente. Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
A resposta correta é 75 Gr 4 x 75 = 300 + 125 = 425 Gr (manhã) 3 x 75 = 225 2 x 125 = 250 225 + 250 = 475
gr (tarde)
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

13
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15

15

24

pela manhã lele come 425g de ração que é colocada em seu pacote utilizando 4 * o recipiente menor =(300)
e 1 vez o recipiente maior é = (125). total 300+125= 425 já a tarde ele come mais 475 G de ração. que é
colocada em seu pacote 3* o recipiente o recipiente menor = (225) e 2* o recipiente maior = 250 total
225+250= 475 concluo que o valor do recipiente menor é de 75 e a resposta é letra a e não letra b
A questão diz que houve 7 jogos nos quais a França marcou 14 gols. Ou seja uma média de 2 gols por
partida. Porém o gabarito diz que a média é de 3 gols. Como isso?
A resposta correta é letra b.
Se o time fez 14 gols em 7 partidas a média É de 2 gols e não 3 gols na copa.
na pergunta sobre a média de gols. a resposta é a letra (b) 2 gols.
RESPOSTA CORRETA SERIA B UMA MEDIA DE 2 GOLS MARCADOS POR JOGO
Resposta do gabarito: d resposta correta: b A frança marcou no total 14 gols na Copa do mundo de 2018.
dividindo 14 por 7 para obter a média chegamos ao resultado de 2.
Resposta correta letra b pois calculando a média dos gols da frança (2104214) Encontra-se o resultado de
2.
gabarito letra d = 3 correto letra b = 2
BOA TARDE VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A CORREÇÃO DA PROVA DO REDA EDITAL- Nº
01/2018 DA CIDADE DE JEQUIÉ BAHIA. NO ÚLTIMO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018. CARGO DE
MOTORISTA A/B. QUESTÃO 15 a seleção da frança marcou 14 gols na copa do mundo de futebol em 7
partidas tendo uma médio de 2 gols por partida. POR TANTO A RESPOSTA CERTO É LETRA (b) E NÃO
(d) COMO DIZ O GABARITO.
questao 15 - matematica - motorista o correto e letra b \2\ o gabarito esta informando letra d \3\
incorretamente
Resposta correta é 2 gols FORAM 7 jogos Resultados em gols DE 2+1+0+4+2+1+4 = 14 gols 14 ÷ 7 = 2
média por partida
a resposta do gabarito confirma a letra d que diz que a medi de gols é de 3 gols por partidas sendo que teve
um total de gols de 14 sendo que foram 7 partidas dividindo por partidas teremos o total de 2 gols por
partidas que é a letra b

A questão de número 24 possui várias alternativas corretas porém o candidato só pode escolher uma das
alternativas. Portanto essa questão precisa ser anulada.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
De acordo com o artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro: Inciso X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificarse de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito
que venha em sentido contrário;
XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de
braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto
convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.
Portanto a pergunta refere-se ao inciso X que descreve a ação a qual o condutor terá de executar "antes de ultrapassar" e as demais
respostas(b,c e d) são as ações que o condutor deve executar ao efetuar a passagem, descritas no inciso XI. Por isso seu recurso foi o
indeferido.

De acordo com o artigo 29, do Código de Trânsito Brasileiro: Inciso X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificarse de que:
a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;
b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;
c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito
que venha em sentido contrário;
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16

todas as alternativas estão corretas .
Quero resultado da prova qual minha pontuação ?
Discordo da resposta gostaria q fosse reanalisada .
O brasão da bandeira de Jequié está localizado no lado esquerdo da bandeira. Portanto a resposta seria
letra (A). O gabarito diz que é b! ???
dependendo na posição do observador pode ocorrer variação na posição da imagem. portanto a resposta
correta pode ser (a) lado esquerdo ou (c) lado direito.

16

ONDE QUE O BRASÃO DE JEQUIE ESTA NA PARTE SUPERIOR MAS QUE GABARITO É ESSE?????

16

De acordo com a bandeira da cidade o brasão se encontra no lado esquerdo sendo correta alternativa A

16

16

gabarito letra d: o brasão esta localizado na faixa vermelha inferior da bandeira do municipio de jequié-ba
resposta correta letra a: o brasão esta localizado no lado esquerdo da bandeira do municipio de jequié
BOA TARDE VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR A anulação DA questão citada DO REDA EDITAL- Nº
01/2018 DA CIDADE DE JEQUIÉ BAHIA. NO ÚLTIMO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2018. CARGO DE
MOTORISTA A/B. QUESTÃO 16. o Brasão da bandeira de jequié está no lado esquerdo POR TANTO A
RESPOSTA CERTO É LETRA (a) E NÃO (B) COMO DIZ O GABARITO.
questão 16 - conhecimento gerais - motorista o correto e questão \a\ lado esquerdo da bandeira o gabarito
esta informando letra b parte superior incorretamente

16

O brasão está localizado do lado direito da Bandeira e esquerdo de quem vê!

16

16

16

18

18

18

18

18

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:
a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de
braço;
b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;
c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto
convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou.
Portanto a pergunta refere-se ao inciso X que descreve a ação a qual o condutor terá de executar "antes de ultrapassar" e as demais
respostas(b,c e d) são as ações que o condutor deve executar ao efetuar a passagem, descritas no inciso XI. Por isso seu recurso foi
indeferido.
O resultado da prova objetiva será divulgado conforme data do cronograma.
INDEFERIDO. O candidato não fundamentou seu recurso, nem apontou as divergências encontradas por ele na questão.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPqtDEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
XseTeAhUBFZAKHQ9AAzYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr
com a letra a).
bOevo3WaqM&psig=AOvVaw3cBN2W9b1g_j7vK8bswhQ6&ust=1542851742320498 o brasão da bandeira
esta localizado no lado esquerdo da bandeira e não na parte superior da bandeira concluindo que é a letra a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Segundo a regionalização utilizada pelo ibge a bahia é dividida em 7 mesorregiões e 32 microrregiões.
Portanto a resposta correta da questão 18 é letra b.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
DE ACORCO COM O SITE MENCIONADO NA PROVA o estado da bahia é composto por 7 mesoregiões e com a letra B).
32 microrregiões sendo assim a alternativa correta é aletra b. segue o link para possiveis esclarecimento:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
PELO AMOR DE DEUS. EU DESISTE DE CONFERIR O RESTANTE DA MINHA PROVA DEPOIS DE
TANTOS ERROS NESTE MEU GABARITO. IGUAL A ESTA QUESTA. A BAHIA TEM 7 MESOREGIOES
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Resposta do gabarito : a resposta correta : b Segundo o próprio link disponibilizado na prova o estado da
Bahia possui 7 Mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Livros de geografia do ensino médio e fontes como Wikipédia demonstram que o estado da Bahia dispõe de
7 mesorregiões e 32 Microrregiões sendo a alternativa b Correta.
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19

REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO GABARITO OU ANULAÇÃO DA QUESTÃO CARGO: MOTORISTA (A/B) \QUESTÃO18. ?AS
MESORREGIÕES E MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS COMPÕEM A REGIONALIZAÇÃO UTILIZADA
PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) PARA TODO O TERRITÓRIO
NACIONAL CRIADA A PARTIR DO ESTUDO DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL EM MESORREGIÕES E
MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS DO ANO DE 1990 DO REFERIDO INSTITUTO. O ESTADO DA BAHIA
É COMPOSTO POR:\ A) 2 MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E 22 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. B)
7 MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E 32 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. C) 1 MESORREGIÃO
GEOGRÁFICA E 5 MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. D) 15 MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS E 35
MICRORREGIÕES GEOGRÁFICAS. Segundo a literatura descrita a Bahia é composta de 7 mesorregiões e
32 microrregiões sendo elas: Mesorregião do Centro-Norte Baiano Mesorregião do Centro-Sul Baiano
Mesorregião do Extremo Oeste Baiano Mesorregião Metropolitana de Salvador Mesorregião do Nordeste
Baiano Mesorregião do Sul Baiano Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia Microrregião de Irecê
Microrregião de Senhor do Bonfim Microrregião de Jacobina Microrregião de Itaberaba Microrregião de
Feira de SANTANA Microrregião de Itapetinga Microrregião de Vitória da Conquista Microrregião de
Brumado Microrregião de Guanambi Microrregião de Livramento do Brumado Microrregião de Boquira
Microrregião de Seabra Microrregião de JEQUIÉ Microrregião de Barreiras Microrregião de Santa Maria da
Vitória Microrregião de COTEGIPE Microrregião de Catu Microrregião de Santo Antônio de Jesus
Microrregião de SALVADOR Microrregião de Jeremoabo Microrregião de Euclides da Cunha Microrregião
de Ribeira do Pombal Microrregião de Serrinha Microrregião de Alagoinhas Microrregião de Entre RIOS
Microrregião de Porto Seguro Microrregião de Ilhéus-Itabuna Microrregião de VALENÇA Microrregião de
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Bom Jesus da Lapa Microrregião de Barra Microrregião de Juazeiro Microrregião de Paulo AFONSO A
ALTERNATIVA CONSIDERADA PELA BANCA EXAMINADORA NO GABARITO PRELIMINAR FOI A LETRA com a letra B).
A. NO ENTANTO a questão correta é A ALTERNATIVA de LETRA B. Deste modo requer-se que se
promova a alteração do gabarito ou anulação da questão.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Segundo dados do IBGE do ano de 1990 o estado da Bahia é composto por 7 mesorregiões geográficas e
32 microrregiões geográficas!
O termo gentílico para quem nasce em Jequié é jequieense. Portanto a resposta Seria letra (D). Espero que DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
sejam sanados os problemas!
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
O gentílico de quem nasce em jequié é jequieense. Portanto a alternativa correta é a de letra d.
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
O gentílico de quem nasce em Jequié é jequieense e não baiano.
com a letra D).
\ segundo sua etimologia o termo gentílico vem do latim \ gentíilitius\ que por sua vez provém de gens que
significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é é a palavra que designa a origem uma pessoa.
Portanto o nome do local de nascimento é que determina normalmente o gentílico\. Os NASCIDOS no
BRASIL têm o gentílico de brasileiro. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de : A) jequieense. B)
BAIANO C) jeremoabense. D) jequieense A alternativa a qual marquei no gabarito da prova considero está
correta que é a letra D ( jequieense ) MAS no gabarito estava a letra B ( baiano ) que considero está errada. DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Para essa minha confirmação pesquisei no site: HTTPS:// www.geografos.com.br
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
segundo o estudo quem nasce em jequié é jequieense. resposta certa letra (d).
com a letra D).
o GENTÍLICO de jequié é jequieense. para maior esclarecimento segue o link abaixo:
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
com a letra D).
resposta do gabarito: b resposta correta: d Quem nasce em Jequié tem o gentílico de jequieense segundo
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
fonte do próprio site do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
com a letra D).
Resposta correta letra D. Pois de acordo com o gabarito a resposta correta seria baiano porém esse
gentilico é usado para quem nasce na Bahia mas a questão pergunta \e os nascidos em Jequié tem o
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
gentilico de:\ Sendo assim jequieense. Letra d
com a letra D).
pesquisei pela a internet e o gentilico de quem nasci em jequie é JEQUIEENSe. e no gabarito veio
marcando que a resposta certa e BAiano. a pergunta da prova nO foi feita o gentilico da BAHia e sim de
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
jequie tem que analisar essa questao da resposta do gabarito e a numero 18 tambem. obrigado
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Gabarito letra b: baiano Resposta correta letra d: jequieense
com a letra D).
boa Tarde venho através deste solicitar a correção da prova do reda edital- nº 01/2018 da cidade de jequié
bahia. no último dia 18 de novembro de 2018. cargo de motorista a/b. questão 19. Gentílico de quem é de
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
jequié é jequieense por tanto a resposta certo é letra (d) e não (b) como diz o gabarito.
com a letra D).
questão 19 conhecimento gerais - motorista a questão correta e a letra \D\ jequieense o gabaristo esta
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
informando letra \b\ baiano incorretamente
com a letra D).
Quem nasce em Jequié é JEQUIEENSE. E não só bahiano! É o mesmo que afirmar que quem nasce na
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Bahia e só brasileiro!
com a letra D).
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de acordo a LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o É instituído o Dia da Amizade BrasilDEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Argentina a ser celebrado anualmente em 30 de novembro.14 de mai de 2018 Lei nº 13.664 de 14.5.2018 - com a letra C).
Planalto
Lei 13664/18 | Lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018. Salvar ? 0 comentários ? Imprimir ? Reportar Publicado
por Presidência da Republica - 6 meses atrás 0 Ver artigo: número Ir Institui o Dia da Amizade BrasilArgentina. Ver tópico (8 documentos) O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser com a letra C).
celebrado anualmente em 30 de novembro. Ver tópico Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de e a
resposta do gabarito esta brasil e paraguai
MOTORISTA (D) - (SAÚDE)
SEGUE ABAIXO CORREÇÃO DO GABARITO. PLEITEIO UM REVISÃO PARA ANULAÇÃO DO PRIMEIRO
GABARITO E A CONFIRMAÇÃO DE TAIS QUESTÕES. GRATO LUIZ FERNANDO. QUESTÕES 15 LETRA \B\ MÉDIA 2 (DOIS) GOLS POR PARTIDA. (SOMA TODAS OS GOLS FEITOS PELA A FRANÇA E
DIVIDE PELA A QUANTIDADE DE JOGOS. NO CASO 14/7=2). QUESTÕES 19 - LETRA \d\ NASCIDO EM
JEQUIÉ-BAHIA = JEQUIEENSE RESPOSTA CORRETA QUESTÕES 20 - LETRA \C\ DIA DA AMIZADE
BRASIL-ARGENTINA QUESTÕES 26 - LETRA \D\ II E III ESTÃO CORRETAS. QUESTÕES 27 - LETRA \B\
CLASSIFICAÇÃO DE TRAÇÃO / 1- REBOQUE E SEMI- REBOQUE 2- DE TRAÇÃO 3- DE PROPULSÃO
HUMANA ESTÃO CORRETAS. JEQUIÉ 19 DE NOVEMBRO DE 2018.
INDEFERIDO. O candidato argumenta várias questões em mesmo formulário, o que está em desacordo com o Edital.

A questão deve ser anulada pois de acordo com o Wikipédia Graciliano Ramos de Oliveira foi um
romancista cronista contista jornalista político e memorialista brasileiro do século XX mais conhecido por
sua obra Vidas Secas. E questão diz que ele foi do modernismo e da como correta o que não e.
São 35cm letra b.
Como temos 28 quadradinho de 1 cm2 e a soma dos quadrados restAntes em destaque é de 7 cm2 logo
teremos 35 cm2. Portanto a resposta é letra \b\ e nao letra\c\.
a área da região destacada não pode ser 36 quadrinhos pois temos aproximadamente 33 em destaque o
mais próximo concluímos ser a letra a 32 quadrinhos.
A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 11. SABENDO QUE CADA QUADRADINHO DA FIGURA ABAIXO TEM 1 CM² DE
ÁREA QUAL É A ÁREA DA REGIÃO DESTACADA? A) 32 CM² B) 35 CM² C) 36 CM² D) 38 CM² A
ALTERNATIVA APRESENTADA COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( C=
36CM²). SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE FORAM CALCULADOS REVISADOS E
ENCONTRADOS OS SEGUINTES VALORES: 35CM² LOGO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA (
B=35CM²)
Resposta correta é 75g letra a. Não tem possibilidade ser um numero maior que esse.
Na questão 13: Qual é a capacidade do recipiente menor em gramas que é utilizado para colocar a ração de
catfundo? sendo: X (recipiente Menor) y (recipiente maior) 4X + 1y = 425g 3x + 2y = 475g por meio de
substituição x=75 gramas y= 125g 4.(75) + 1.(125) = 425 300 + 125 = 425 3.(75) + 2.(125) = 475 225 + 250
= 475 Resposta correta: Alternativa A assim sendo houve erro no gabarito onde a resposta colocada pela
banca foi a letra b alegando que o recipiente menor teria 100 gramas!
O gabarito da questão 13 e a letra Á.Pois se calculamos: 75×4=300+125=475 E 75×3=225+125×2= 475. Ou
seja só o 75 da letra a que bate correto com a questão.
na referida questão pede que se encontre a capacidade do recepiente menor em gramas. são apresentadas
duas funções considerando (x) o recipiente menor e (y) o recipiente maior conforme proposição
apresentada: 4x + y = 425 (I) 3x + 2y = 475 (II) resolvendo a questão a resposta para o recipiente menor (X)
é 75 gramas e o recipiente maior (Y) 125g. Assim a resposta correta é a letra (A). divergindo do gabarito
preliminar que define como resposta a letra (B) 100 gramas. solicito a correção.
A resposta certa dessa questão seria letra \a\ por que pelos cálculos o recipiente menor tem a capacidade
de 75 gramas.
Resposta certa é 2 letra b. A frança teve 7 jogos e marcou 14 gols. Logo a média de gols é: 14 gols dividido
por 7 jogos da a média de 2 gols.
Qual foi a Media de gols marcados pela frança em toda a copa do mundo 2018? JOGO 1: a França marcou
2 JOGO 2: A FRANÇA MARCOU 1 JOGO 3: A frança não Marcou JOGO 4: A FRANÇA MARCOU 4 JOGO
5: A FRANÇA MARCOU 2 JOGO 6: A FRANÇA MARCOU 1 JOGO 7: A FRANÇA MARCOU 4 Em 7 jogos a
frança marcou um total de 14 gols fazendo com que sua media seja 14/7 simplificando fica 2 opção correta:
Alternativa B
Pelo enunciado da questao sao 14 gools em sete jogos portanto a media de gools seria de 2 gools e nao 3
como esta no gabarito. Portanto a resposta correta seria letra \b\ e nao \d\.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar V (Verdadeiro) ou F (Falso), autor e escola literária. É a alternativa D, conforme
gabarito. A alternativa A, está incorreta, Tomás Antônio Gonzaga, pertence ao Arcadismo e Gregório de Matos Guerra, ao Barroco. A
alternativa B, também incorreta, Cruz e Sousa, pertence ao Simbolismo e Euclides da Cunha é pré-modernista. A alternativa C, está
incorreta, Gregório de Matos Guerra é do Barroco, Álvares de Azevedo é do Romantismo, Cruz e Sousa é do Simbolismo, Graciliano Ramos
é do Modernismo. A alternativa D, é a única correta,ou seja, todos os autores pertencem às respectivas escolas literárias.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 15. A FRANÇA FOI CAMPEÃ MUNDIAL DE FUTEBOL EM 2018 COM A
SEGUINTE CAMPANHA: NA PRIMEIRA FASE GANHOU DA AUSTRÁLIA POR 2 A 1 GANHOU DO PERU
POR 1 A 0 E EMPATOU EM 0 A 0 COM A DINAMARCA NAS OITAVAS DE FINAL GANHOU DA
ARGENTINA POR 4 A 3 NAS QUARTAS DE FINAL GANHOU DO URUGUAI POR 2 A 0 NA SEMIFINAL
GANHOU DA BÉLGICA POR 1 A 0 E NA FINAL GANHOU DA CROÁCIA POR 4 A 2. QUAL FOI A MÉDIA
DE GOLS MARCADOS PELA FRANÇA EM TODA A COPA DO MUNDO 2018? A) 185. B) 2. C) 285. D) 3. A
ALTERNATIVA APRESENTADA COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( D= 3).
SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE FORAM CALCULADOS E ENCONTRADOS OS
SEGUINTES VALORES: FRANÇA 2 X 1 AUSTRÁLIA FRANÇA 1 X 0 PERU FRANÇA 0 X 0 DINAMARCA
FRANÇA 4 X 3 ARGENTINA FRANÇA 2 X 0 URUGUAI FRANÇA 1 X 0 BÉLGICA FRANÇA 4 X 2 CROÁCIA
GOLS DA FRANÇA: 2+1+0+4+2+1+4=14 JOGOS DA FRANÇA:7 LOGO: 14/7= 2 LOGO A ALTERNATIVA
CORRETA É A LETRA ( B=2)
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
no âmbito de sua circunscrição:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença
de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;
III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o
Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;
IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código,
excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;
VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional
de Habilitação;
IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;
X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do
CONTRAN;
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XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
A resposta correta para essa QUESTÃO é a letra (a) e não a letra (c) porque os orgaos executivos de
trânsito dos estados e distrito federal nao tem a competência de arrecadar valores provenientes de estadas XII - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
e remoçao de veiculos e objetos.
CONTRAN;
INDEFERIDO. Conforme Edital, só era permitido enviar títulos durante o período de inscrição. Para os candidatos que procederam a troca de
cargo, foi permitido enviar títulos durante os dias 31/10/2018 e 14/11/2018, nos termos do item X, do EDITAL Nº 01/2018 - PROCESSO DE
Eu quero enviar meus títulos e não to conseguindo enviar
REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO; publicado em 30/10/2018.
Resposta
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
O meu número do CPF estava faltando o zero E o RG também
O cartão-resposta é lido pelo código de barra e no código de barra consta seu CPF completo.
Resposta
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
Resposta certa é letra c. O brasão está localizado no meio da bandeira do lado direito. E não na parte
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
superior.
com a letra a).
bom dia estou olhando a bandeira da cidade de jequié e o brasão fica localizado na esquerda da bandeira
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
revisa isso ai.
com a letra a).
a questão se refere ao brasão do município de jequié - ba. a resposta correta é: o brasão está localizado no
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
lado esquerdo da bandeira do município de jequié ba. gabarito correto é a letra (A) e não letra b conforme
com a letra a).
gabarito preliminar! Solicito correção!
O brasao na bandeira do MUNICÍPIO de Jequié está localizado no lado esquerdo da bandeira portanto a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
resposta correta seria letra \a\ e não \b\ como esta no gabarito.
com a letra a).

16

18

18

A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 16. Observe o Brasão do Município de Jequié BA e aponte a alternativa que faz a
afirmação correta. a) O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA. b)
O Brasão está localizado na parte superior da Bandeira do Município de Jequié BA. c) O Brasão está
localizado no lado direito da Bandeira do Município de Jequié BA. d) O Brasão está localizado na faixa
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
vermelha inferior da Bandeira do Município de Jequié BA. A ALTERNATIVA APRESENTADA COMO
com a letra a).
VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( b= O Brasão está localizado na parte superior da
Bandeira do Município de Jequié BA. ). SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE O Brasão
está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA LOGO A ALTERNATIVA
CORRETA É A LETRA( a=O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié
BA segue link: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
Resposta correta letra b. A bahia tem 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas.
com base em texto EXTRAÍDO do link
(http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option_content&view=article&id=2599&ltemid=703) Que consta no
enunciado da questão. texto (As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização
utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a
partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990
do referido Instituto. O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões
Geográficas.) A resposta correta é a Alternativa b

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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pesquisei na internet e esta lá que a bahia é composta por 7 mesorregiões e 32 microrregiões ou seja
questão correta letra b
As mesorregiões e microrregiões geográficas do estado da bahia é composto por 7 mesorregiões e 32
microrregiões. Os dados podem ser conferidos pelo próprio site oficial:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 Na prova
objetiva de Motorista (d) o gabarito correto é a letra (b) e não a letra (A) como informado no gabarito
preliminar!
Resposta certa é jequieense letra d. Os nascidos em jequié tem o gentílico de: jequieense.
O Gentílico de Jequié é Jequieense (https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php) a
alternativa (jequieense) encontra-se no caderno de questões na alternativa D Diferente do gabarito que foi a
alternativa b
De acordo com o SITE WWW.GEOGRAFOS.COM.Br quem nasce ou reside em jequie tem o gentílico de
jequieense. Ou seja o gabarito da questão deve ser alterado para a letra \d\. Pois o preliminar indica letra b.
E questão pergunta quem nasce em JEQUIÉ e não na Bahia.
a questão 19 trata sobre a origem de uma pessoa o termo gentílico de que nasce em jequié é jequieense
gabarito correto para a questão da prova objetiva de motorista é a (D) e não a letra (B) - baiano como esta
no gabarito preliminar. Solicito a correção!
Seguindo os conceitos da etimologia quem nasce em Jequié o gentilicio é jequieense portanto a resposta
correta é Letra \d\ e não letra \B\ como está no gabarito.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
esta errado no gabarito essa QUESTÃO a resposta certa e a letra D.
com a letra D).
todos nascidos na bahia o gentílico é Baiano e nascidos em Jequié o gentílico é Jequieense. o correto então DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
não é a letra b.
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Resposta correta é letra c. Dia da amizade brasil-argentina.
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
a resposta certa é a questão c revisa isso ai
com a letra C).
O dia 30 de novembro é comemorado o dia da amizade brasil-argentina portanto a resposta correta seria
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
letra c.
com a letra C).
14 de mai de 2018 - Publicação de Lei Ordinária: Institui o Dia da Amizade Brasil-Argentina. .. No gabarito
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
esta ( D ) a resposta certa e letra ( C )
com a letra C).
A QUESTÃO ABAIXO CONTEM DIVERGÊNCIA NO GABARITO PRELIMINARAPRESENTADO PELA
BANCA EXAMINADORA. 20. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE COMPLETA A LACUNA DO TEXTO A
SEGUIR: O PRESIDENTE DA REPÚBLICA MICHEL TEMER ATRAVÉS DA LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO
DE 2018 INSTITUIU O _________________________ A SER CELEBRADO ANUALMENTE EM 30 DE
NOVEMBRO. A) DIA DA AMIZADE BRASIL-VENEZUELA B) DIA DA AMIZADE BRASIL-BOLÍVIA C) DIA DA
AMIZADE BRASIL-ARGENTINA D) DIA DA AMIZADE BRASIL-PARAGUAI A ALTERNATIVA
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
APRESENTADA COMO VERDADEIRA NO GABARITO PRELIMINAR É A LETRA ( D= DIA DA AMIZADE
com a letra C).
BRASIL-PARAGUAI). SOLICITO REVISÃO DESSA QUESTÃO UMA VEZ QUE LEI 13.664 DE 14 DE MAIO
DE 2018 INSTITUIU O DIA DA AMIZADE BRASIL-ARGENTINA O QUAL SERÁ CELEBRADO
ANUALMENTE TODO 30 DE NOVEMBRO. LOGO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA( C= DIA DA
AMIZADE BRASIL-ARGENTINA) SEGUE LINK:
HTTP://WWW2.CAMARA.LEG.BR/LEGIN/FED/LEI/2018/LEI-13664-14-MAIO-2018-786679PUBLICACAOORIGINAL-155556-PL.HTML

1

NUTRICIONISTA (SAÚDE)
Em meu cartão de respostas os números do meu CPF estavam errados invés de ESTARem 057.769.955-58
estavam 577.699.555-8 faltando o 0 inicial.
O cartão-resposta é lido pelo código de barra e no código de barra consta seu CPF completo.
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa correta sobre a acentuação das palavras (sabiá, gramática, ninguém, só, áspero). É a
letra "D", conforme gabarito. Justificando: Sabiá: (acentuam-se com o acento adequado as palavras oxítonas terminadas em a, seguidas ou
não de s). Gramática: (todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na vogal tônica). Ninguém: (acentuam-se as palavras oxítonas
o item ii está errado pois a palavra fonética é proparoxítona é vogal aberta e é acentuada com acento agudo terminadas em em, nas palavras de duas ou mais sílabas). Só: (acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em o, seguidos ou não de
na vogal e. e na questão aparece que todas proparóxitonas são acentuadas com acento agudo em a i o u.
s). Áspero: (todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tõnica). Portanto, todos os itens estão corretos.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta sobre orações coordenadas, ela é a letra "A", conforme gabarito. A letra A,
"Ela chorou, porque brigou com o namorado", é oração coordenada sindética explicativa. (Exprime motivo, razão; é iniciada pelas conjunções
que, porque, pois). A letra B, "Pedro acabou de jogar, logo está cansado", é oração coordenada sindética conclusiva. (Exprime uma
conclusão, é iniciada pelas conjunções logo, portanto). A letra C, é a única errada, "Não dou nem peço carona", não é oração coordenada
sindética adversativa, (como consta) e sim, oração coordenada sindética aditiva. (Exprime adição, soma de pensamentos; é iniciada pelas
a letra b também está correta neste caso o porquê indica motivo razão causa. ou seja: quero explicar o
conjunções e, nem. A letra D, " O carro pegava, ora morria", é oração coordenada sindética alternativa. (Exprime exclusão, alternância; é
motivo de estar doente.
introduzida pelas conjunções ou, ou...ou, ora...ora.
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa correta, quanto ao uso dos porquês. Ela é a letra "C", conforme gabarito. A letra A,
"Entendo o porque de seu nervosismo", está grafado incorretamente, deveria ser (porquê), tem sentido de motivo, razão.É precedido de
artigo. A letra B, "Quero explicar porquê estou doente", está grafado incorretamente, deveria ser (por que), tem sentido de motivo pelo qual. A
letra C, "Você não veio por quê?", é a única correta, pois é um pronome interrogativo usado em final de frase. A letra D, "Fomos sozinhos
sim. Por que?" Se é um pronome interrogativo em final de frase, deveria ser grafado ( Por quê), então, está também incorreta.

3

a letra b também está correta neste caso o porquê indica motivo razão causa. ou seja: quero explicar o
motivo de estar doente.
A negação de \griezmann é francês e modric é croata\ é o que diz na alternativa a \GRiEZMANN não É
FRANCÊS E MODRIC não É CROATA\ e não a alternativa b \GRiEZMANN NÃO É FRANCÊS ou MODRIC
NÃO É CROATA\ como está no gabarito preliminar pois o fato de um deles terem a negação de sua origem
não muda a origem do outro. Então a conjunção dessa frase na negação deve ser \e\ e não \ou\ como está
na alternativa b

2

INDEFERIDO. De acordo com as leis da Lógica Matemática, a negação de uma proposição composta (p ^ q ) é ( ~p ˅ ~q ), ou seja, a
negação do conetivo e é o conetivo ou , ou seja, negar a frase "Griezmann é francês e Modric é croata" é o mesmo que "Griezmann não é
francês ou Modric não é croata". Portanto, a questão é válida e o gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. Observe que José será o vencedor do jogo se for sorteado um número de 1 a 19 (19 possibilidades), Leandro será o vencedor
Nessa questão ganharia quem tivesse o número sorteado e em critério de desempate quem tivesse o
se for sorteado um número de 20 a 31 (12 possibilidades), Maicon será o vencedor se for sorteado um número de 32 a 44 (13 possibilidades)
número mais alto portanto existe duas alternativas possíveis nessa questão tanto a alternativa a \José\ como e Nilson será o vencedor se for sorteado um número de 45 a 50 (6 possibilidades). O jogador que possui a maior probabilidade de ganhar o
a alternativa c \Maicon\ possuem a mesma chance de serem sorteados quê é de 15 em 50. Logo essa
jogo é aquele que possui mais possibilidades de acerto, ou seja, José com 19 possibilidades. Portanto, a questão é válida e o gabarito
questão deveria ser anulada
permanece inalterado.
INDEFERIDO. De acordo com o artigo 7º da Lei 8080/90, em seu inciso I, a "universalidade" se refere ao "acesso" aos serviços de saúde.
a alternativa c está correta no entanto alternativa a também está correta e mais completa então existem
Por outro lado, como vemos no inciso II do mesmo artigo, a "integralidade" está disposta à "assistência". A questão cobrava conhecimento no
duas alternativas corretas na mesma questão.
rigor dos termos dispostos na carta legal, portanto a questão é válida e permanece como no gabarito.
Esta questão está com erro por QUE A base do cálculo foi partindo dos 290kg de carne levando apenas em
consideração a fator de cocção e NÃO levando em consideração o fator de correção dos 10kg perdido pelo INDEFERIDO. A alternativa está correta conforme a bibliografia atualizada escolhida e de referencia na área, para elaboração do certame.
restaurante com a limpeza da carne. Logo a base do cálculo deve ser 300kg sendo a resposta correta para A pergunta foi clara em solicitar o rendimento da preparação, para tanto usa-se a seguinte fórmula
Rendimento = peso final x 100 / peso
a questão a alternativa c. Pois se 300kg representa 100% DA carne adquirida 250 representa x logo X=
inicial (limpo) da preparação, ou seja, 250x100 / 290 carne limpa = 86,2%
OLIVEIRA & SILVA. Tatiana Coura, Daniela Alves. Administração de unidades produtoras de refeições. Rio de Janeiro: Rubio, 2016
25.000÷300 então x=833
INDEFERIDO. A alternativa está correta conforme a bibliografia atualizada escolhida e de referencia na área, para elaboração do certame.
MEZOMO, Iracema de Barros. Os serviços de alimentação: planejamento e administração. 6.ed. Barueri, SP: Manole. 2015, pag 126.
esta questão possue mais de uma resposta e confunde o candidato pois lactobacillus também aumentam a
viscosidade (ex: leite). e tanto os coccus quantos os bacillus formam ácidos.
OFICINEIRO (SAÚDE)
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
resposta certa letra - c cacofonia é quando a frase soa desagradável deixando assim a frase com um
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
sentido ridículo já o barbarismo é a grafia feita de uma forma inculta como é o caso
tia).
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INDEFIRO. O proferido na questão, solicita na interpretação do texto, a alternativa incorreta. É a letra D, conforme gabarito. Explanando: A
soLICITAR TROCA DE GABARItO DA LETRA \B\ PARA A LETRA \C\ POIS NO MOMENTO DA NARRAÇÃO alternativa A, está correta, pois o texto é uma mistura de real e fantástico. A alternativa B, é a incorreta, pois o texto mostra a dificuldade de
(\HOUVE UMA ÁRVORE QUE PENSAVA.\) A ÁRVORE JÁ EXISTIA TENDO QUE CONSIDERAR COMO
agradar as pessoas (é o contrário do que está escrito na alternativa).A alternativa C, está correta, pois no momento da narração, a árvore já
INCORRETA A LETRA c.
não existia mais. A alternativa D, também correta, o advérbio aí, no texto, mostra circunstância de tempo e não de lugar.

17

19

27

35

36
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A resposta correta é a opção B. Pois ortoepia é o que está relacionado com a opção 2 da coluna 2.

6

dE ACORDO COM OS \CONCEITOS DAS PALAVRAS\ E SUA ASSOCIAÇÃO COM A COLUNA 2 A
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \b\ A INVÉS DA LETRA \a\.

7

O gabarito se encontra errôneo de acordo com a norma padrão da língua portuguesa pois a mesma pede
para assinalar a alternativa que não possue um aposto portanto o gabarito como letra \c\ não possue
fundamento porque na alternativa pode-se perceber um aposto vocativo. solicito anulação da questão.
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11
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13
13
13

13

13
13

tanto a alternativa a quanto a alternativa b apresentam orações subordinadas objetivas indiretas pois o
verbo das orações exige uma preposição.
cALCULANDO A ÁREA DA REGIÃO DESTACADA O VALOR É 35CM² E NÃO 36CM² PORTANTO
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \b\.
O correto é 35 cm e não 36 como esta no gabarito.
ao usarmos a fórmula de área de um quadrado: lado x lado ou contarmos os quadrados chegamos na
resposta 35 alternativa b
o gabarito da questão se encontra ERRÔNEO pois não ha possibilidade do recipiente menor ser igual a 100
e o maior ser igual a 25 na primeira colocação porque seria contraditório na segunda ser igual a 872. o
correto seria letra \a\ que é igual a 75 pois 75 MULTIPLICADO para 4 recipientes menores dar um total de
300 ou seja para chegar no valor total de 425 o recipiente maior deve ser 125. dessa forma na segunda
colocação utilizamos 3 vezes o menor que dar 225 e 2 vezes o maior que dar 250 e somando-os temos o
valor de 475. dessa forma o gabarito correto é letra \a\.
A resposta é a letra a. Não tem como o menor pode ter uma capacidade de 100 gramas sendo que foi usado
4X pela manhã em um total de 425 Gramas. Só sobraria 25GRamas para o pote maior.
A resposta dessa questão é a alternativa (a)
A resposta correta é a letra (A) pois se o total é 425 g 475 gramas é para colocar a ração eram necessários
colocar 4 vezes no recipiente maio e uma vez no recipiente maior ou 3 vezes no recipiente menor e 2 vezes
no recipiente maior então a resposta correta é 75 gramas e não 100 pois os valores finais serão sempre
maior do que o valor total.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordo com a significação das palavras. A alternativa correta é a
letra A, conforme gabarito. Explicando: Antonímia: palavras de significados opostos (são antônimos). Exemplo: O aluno foi bem na prova. O
aluno foi mal na prova. Paronímia: palavras de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes (são os parônimos). Exemplo: Meus
primos emigraram para os Estados Unidos. (emigraram = mudaram-se de seu país de origem). No começo do Século XX , muitos italianos
imigraram para o Brasil. (imigraram = entraram em um país para nele viver). Polissemia: é uma mesma palavra que passa a ter significados
diferentes de acordo com a evolução da língua. . Exemplo: A criança estava com a mão machucada (parte do corpo). A escultura
demonstrava mão de mestre.(habilidade). Prosódia: trata da pronúncia correta das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ao erro
prosódico dá-se o nome de silabada. Veja a pronúncia correta de algumas palavras, segundo o padrão culto da língua: condor (oxítona),
aziago (paroxítona), álibi (proparoxítona).Sinonímia: palavras de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes, são os sinônimos.
Exemplo: Os insetos invadiram a plantação de arroz. Os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Ortoépia ou ortoepia: trata da
pronúncia normal e correta das palavras, segundo o padrão culto da língua. Exemplo: (pronunciar corretamente os grupos vocálicos : rouba,
aleija, estoura, pousa).
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordo com a significação das palavras. A alternativa correta é a
letra A, conforme gabarito. Explicando: Antonímia: palavras de significados opostos (são antônimos). Exemplo: O aluno foi bem na prova. O
aluno foi mal na prova. Paronímia: palavras de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes (são os parônimos). Exemplo: Meus
primos emigraram para os Estados Unidos. (emigraram = mudaram-se de seu país de origem). No começo do Século XX , muitos italianos
imigraram para o Brasil. (imigraram = entraram em um país para nele viver). Polissemia: é uma mesma palavra que passa a ter significados
diferentes de acordo com a evolução da língua. . Exemplo: A criança estava com a mão machucada (parte do corpo). A escultura
demonstrava mão de mestre.(habilidade). Prosódia: trata da pronúncia correta das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ao erro
prosódico dá-se o nome de silabada. Veja a pronúncia correta de algumas palavras, segundo o padrão culto da língua: condor (oxítona),
aziago (paroxítona), álibi (proparoxítona).Sinonímia: palavras de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes, são os sinônimos.
Exemplo: Os insetos invadiram a plantação de arroz. Os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Ortoépia ou ortoepia: trata da
pronúncia normal e correta das palavras, segundo o padrão culto da língua. Exemplo: (pronunciar corretamente os grupos vocálicos : rouba,
aleija, estoura, pousa).
INDEFIRO. O enunciado exposto na questão pede a alternativa onde não temos um aposto. É a alternativa C, conforme gabarito. Lembrando:
aposto é um termo que retoma outro termo da oração para explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. A alternativa A, está correta,
"Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura". (poeta modernista= aposto no sujeito, dando informações sobre
ele). A alternativa B, também correta, "Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. (lápis, caderno, livro e borracha=
aposto no objeto direto, enumerando os itens do material). A alternativa C, é a única incorreta, "Crianças, vocês vão para o banho agora!
(Crianças= vocativo, trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala). A
alternativa D, está correta, "Minha namorada Margarete, é muito divertida". (Margarete=aposto no sujeito, especificando a namorada com seu
nome próprio).
INDEFIRO. O emitido na questão pede a alternativa onde haja uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a alternativa B,
conforme gabarito. A alternativa A, está incorreta,"Tenho necessidade de que você chegue", é oração subordinada substantiva completiva
nominal=funciona como complemento do substantivo necessidade. A alternativa B, é a única correta, "Necessito de que você volte", é oração
subordinada substantiva objetiva indireta= funciona como objeto indireto do verbo necessito da oração principal. A alternativa C, está
incorreta, "Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito", é oração subordinada adjetiva restritiva= caracteriza o
termo antecedente, tornando o seu sentido de modo restrito, limitado. A alternativa D, também incorreta, "Uma vez que aceite as condições,
pode levar o carro", é oração subordinada adverbial condicional=exprime ideia de condição, informa aquilo de que depende a realização do
fato expresso na oração principal.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

MINHA PROVA MANHÃ: 4 Recipiente menor de 75g = 300g 1 Recipiente maior 125g = 125g 5 Recipiente =
425g TARDE: 3 Recipiente menor de 75g = 225g 2 Recipiente maior 125g = 250g 5 Recipiente = 475g
Valores feitos com base no recipiente menor de 75g. todas as quantias somadas entre os potes menores
75g os maiores 125G bate igualmente com valores proposto no ENUNCIADO da questão. GABARITO
MANHÃ: 4 Recipiente de 100g = 400g 1 Recipiente de 25g = 25g 5 Recipiente = 425g TARDE: 3 Recipiente
menor de 100g = 300g 2 Recipiente maior 25g = 50g 5 Recipiente = 350g AQUI CONSTATAMOS QUE SE
USARMOS O VALOR PROPOSTO PELO GABARITO TEREMOS UMA RESPOSTA NÃO FIDEDIGNA.
determinados valores em grama não farão jus com os propostos na quantia que é de 475g da ração posta a
tarde e o cálculo feito pelo indicado ficará em 350g 125 gramas menor.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
mUDANÇA DE gAbARITO PARA A LETRA \a\ POIS A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É DE 75
GRAMAS.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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O correto é a letra a 75g e não a letra b como ta no cabarito. 4 vezes 75 é 300 - 425= 125 3 vezes 75 = 225475= 250 / 2 = 125 Ou seja o menor é 75g e o maior seria 125.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Prezada Banca Venho através desta recorrer ao resultado da questão 13 do gabarito preliminar da prova
objetiva pois ao analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que o gabarito afirma como
verdadeira a letra \a\ onde é cobrado respeito à capacidade do recipiente menor em gramasque é utilizado
para colocar a ração do Cattfundo. Levando-se em consideração a divisão proporcional da quantidade de
ração e as vezes que a ração é colocada no recipiente menor e no maior A resolução da questão será da
seguinte forma: 425 gramas em 4 vezescoloca-se quatro porções se 75 gramas no menor
recipientetotalizando 300 gramas ( 75x4=300 ) restando 125 gramas para o maior recipiente totalizando 425
(300 +125= 425). Isso pela parte do dia. Na parte da tarde475 gramas em 3 vezescoloca-se 3 porções de 75
gramas no menor recipientetotalizando 225 gramas( 75x3= 225 ) restando duas porções de 125 gramas
para o recipiente maior totalizando 475( 225+250=475). Dessa forma percebe-se que a capacidade do
recipiente menor em gramas é de 75.Logo a opção dA alternativa \a\ condiz com a resolução mostrada
acima e o que foi proposto na questão 13. solicito revisão do resultado do gabarito preliminar da prova
objetiva a alteração do gabarito de ?b? para ?a? de acordo com os CÁLCULOS matemáticos .
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
resposta alternativa a não é possível o recipiente menor caber 100 gramas pois assim ao somarmos o
menor com o maior ultrapassaria o numero de gramas que a questão cita. então a resposta certa é 75
gramas o recipiente menor e o maior 125
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
o VALOR MÍNIMO DA EQUAÇÃO ENCONTRADa (1/2X² -5X+8) É O CALCULO DO yVÉRTICE DA
FUNÇÃO QUARÁTICA QUE EQUIVALE À -9/2 PORTANTO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \d\.
o gabarito da questão está errado pois a média de gols é igual a 2. se fizermos o cálculo da média que é a
soma de todos os gols igual a 14 e dividirmos pela quantidade de partidas que são 7 o resultado encontrado
é igual a 2 e não igual a 3 como informa o gabarito. solicito a anulação da questão ou a mudança do
gabarito.
A resposta certa dessa questão é a de alternativa (b)
14 gols em 7 jogos. 14÷7=2. A resposta correta é a alternativa B.
A resposta do gabarito não corresponde com a questão correta. Média de gols por partida é calculado da
seguinte maneira: Total de gols marcados em todas as partidas dividido pelo número de partidas disputadas
ou seja foram 14 gols marcados em 7 partidas. O que daria uma média de 2 gols por partida e não três como
indica o gabarito.
A resposta correta é a letra (B) 14/7 = 2 para o resultado ser a letra (d) 21/7 = 3 então a pergunta deveria
ser a média de gol das partidas e não dos gols marcados pela frança .
SE O CÁLCULO DE GOLS DEU 14 E FORAM REALIZADAS 7 PARTIDAS DENTRE ELES APENAS UM
EMPATE DE 0x0. Logo a média de gols será -2
Jogos 1 2 x 1 2 + 1 + 0 + 2 + 4 + 1 + 4 = 14 = 2 2 1 x 0 1 2 3 4 5 6 7 7 3 0 x 0 4 2 x 3 5 4 x 0 6 1 x 0 7 4 x 2
14 6 A FRANÇA FEZ 7 JOGOS TOTAL DE JOGOS DA SELEÇÃO QUE CHEGA ATÉ A FINA. REALIZADO
7 JOGOS O TIME MARCOU 14 GOLS E SOFREU 6 NOS SETE JOGOS. A MÉDIA DE GOLS DA SELEÇÃO
FRANCESA É DE: 14/7 = 2 E NÃO 285 PROPOSTO PELO GABARITO.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 15. Ocorre que verificando o número de gols feitos pela seleção da França (14)
e o número de partidas realizadas (7) percebe-se que a média de gols por partida é 2. Dessa forma solicitase a alteração do gabarito da referida questão 15 de ?D? para ?B? para que não haja prejuízo aos
candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
a MÉDiA DE GOLS DA FRANÇA É O SOMATÓRIO DE GOLS DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE
PARTIDAS QUE É IGUAL A 2 PORTANTO A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \B\.
boa tarde! gostaria que a COORDENAÇÃO do concurso observasse tal QUESTÃO pois no meu
entendimento a resposta é a letra b.Desde ja agradeço.... sandro roberto dos santos TAMBÉM perco que
der uma corrigida no meu rg esta na prova 0778866728 o certo é 07784667/28

Gabarito alterrado para "D", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Prezada Banca Venho através desta recorrer ao resultado da questão 15 do gabarito preliminar da prova
objetiva pois ao analisar a questão motivo deste recurso que diz respeito à média de gols marcados pela
França em toda a Copa do Mundo de 2018. 1.Seguindo os critérios básicos de divisão pode-se constatar a
média de gols obtidos pela operação matemática 14 divido por 6 ( sendo 14 o total de gols e 6 a quantidade
de jogos em toda a Copa onde foram marcados os gols. Fazendo-se a divisão 14 divido por 6 obten-se o
resultado 233 que é a média de gols marcados pela França durante toda a copa de 2018. Dessa forma
solicito a anulação da questão 15 pelo motivo que nenhuma satisfaz o que foi proposto na questão 15.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
resposta certa alternativa b ao somarmos o numero de gols feitos pela frança temos 14 e a mesma seleção
fez 7 jogos então para tirarmos a média de gols fazemos 14/7 que dá uma média igual á 2
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

a questão está incorreta porque pede para assinarmos a alternativa que a modalidade de luta possue
contato direto e nos dar as alternativas de: judô kung fu esgrima e boxe então nos fornece o gabarito
preliminar como letra \a\ mas na verdade a exceção de esgrima todos os outros possuem o contato direto
não podendo ser nenhuma das alternativas o gabarito correto. dessa forma solicito a anulação da questão
Segunda modalidade mais praticada no Brasil é o volei e não o tênis de mesa. Alternativa correta é a letra
B.

INDEFERIDO.(1)As lutas de distância curta são as de domínio, cujo objetivo dessa modalidade é agarrar ou puxar, derrubar ou imobilizar o
adversário para vencer o combate, podemos citar o Judô, Jiu Jitsu e Sumo como exemplo.(2) Na distância média, as lutas são de percussão,
cujo objetivo da modalidade é tocar o adversário para conseguir pontos e vencer o combate. Exemplos de lutas de percussão: Boxe,
Taekwondo, Caratê, MuayThai. (3)O por fim as lutas de longa distância, nesta modalidade os competidores manuseiam algum objeto durante
o combate, como espadas. Podemos citar como exemplo a Esgrima, o Kendo e o Kung Fu.
INDEFERIDO. No gabarito a resposta correta é realmente a letra B
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NÃO TEM RESPOSTA CORRETA
gabarito correto deveria ser letra \a\ pois o brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira do
município de jequié e não na parte superior da bandeira como informa a alternativa \b\ . está localizado na
faixa branca ao meio da bandeira.
cargo: oficineiro Ilustríssima banca examinadora o gabarito preliminar da questão objeto deste recurso deve
ser alterado para: ?O Brasão está localizado no lado esquerdo da Bandeira do Município de Jequié BA.?
letra ?A? e não letra ?B? como consta no gabarito. Pois a assertiva dada como correta colide com o
entendimento de vários sites inclusive com o da prefeitura de Jequié. Por conseguinte desmerece o
candidato atualizado e bem preparado para o certame.
a resposta correta é a letra (a) pois o brasão da bandeira de Jequié está localizado no lado esquerdo.
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
cidade de jequié em sua bandeira o brasão ENCONTRA-SE no lado direito na faixa branca e não na parte
superior como está no gabarito.
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 16. Ocorre que verificando a bandeira de Jequié facilmente percebe-se a
localização do Brasão qual seja: do lado esquerdo. Essa constatação pode ser feita acessando o site:
pt.m.wikipedia.org Dessa forma solicita-se a alteração do gabarito da referida questão 16 de ?B? para ?A?
para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo deferimento do pedido.
Prezada Banca Venho através desta recorrer ao resultado da questão 16 do gabarito preliminar da prova
objetiva pois ao analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que deverá ser anulada pela razão
que a mesma apresenta duas respostas corretas em duas alternativas tornando possíveis como respostas
as letras ?a? e ?b? que consequentemente invalida a questão. Na alternativa da letra A da questão diz que
o Brasão está localizado do lado esquerdo da bandeira e a letra B diz que está no lado superior sendo que
as duas informações são verdadeiras. Por essa questão solicito a anulação da mesma.
o BRASÃo DA BANDEIRA DA CIDADE DE JEQUIÉ SE LOCALIZA À ESQUERDA SEGUNDO A IMAGEM
CONTIDA NO SITE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jequi%C3%A9 pORTANTO A ALTERNATIVA CORRETA É
A LETRA \a\.
boa tarde!! gostaria que a COORDENAÇÃO observasse essa questão pois no meu entendimento tem duas
INTERPRETAÇÃO... muito obrigado aguardo resposta.

INDEFERIDO. Segundo a IAAF - International Association of Athletics Federations(Associação Internacional de Federações de Atletismo) a
prova mais curta é os 100 metros rasos e a mais longa é a marcha atlética com 50km.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

O brasão está sim localizado na parte esquerda da bandeira e esta correta a minha resposta que é letra A.
ao olharmos a bandeira da cidade de jequié podemos observar que o brasão se localiza no lado esquerdo
resposta certa alternativa a
o gabarito está errado alternativa correta é a \b\. de acordo com os sites: wikipédia geografia na rede mapas
para colorir a bahia possui 7 mesorregiões e 32 microrregiões . segue abaixo o link dos sites para melhor
esclareimentos:
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Bahia_por_mesorregi%C3%B5es_e_microrre com a letra B).
gi%C3%B5es http://geonaweb.blogspot.com/2008/07/as-meso-e-microrregies-do-estado-da.html
http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-estado-bahia.php
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
A resposta dessa questão é a alternativa (b) 7 mesorregiões geográficas e 32 microrregiões geográficas
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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18

A Bahia é composta por 7 mesorregiões e 32 microrregiões. PORTANTO a resposta é letra B.
a resposta correta é a alternativa (b) pois o site que consta no enunciado da questão consta a informação a
seguir: Sobre - Mesorregiões e Microrregiões Geográficas As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas
compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões
com a letra B).
Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões
Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas.

18

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 As
Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional do
Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas.
DE ACORDO COM O SITE:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_da_Bahia_por_mesorregi%C3%B5es_e_microrre
gi%C3%B5es hÁ 7 MESORREGIÕES NA bAHIA E 32 mICROREGIÕES PORTANTO ÚNICA ALTERNATIVA
CORRETA É A LETRA \B\.

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
São 7 mesorregioes e nao 2 como no gabarito. E são elas 1° sul baiano 2° centro sul baiano 3° centro norte com a letra B).
baiano 4° extremo oeste baiano 5° nordeste baiano 6° metropolitana de salvador 7° vale são-fransciscano
da bahia.

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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o gabarito como alternativa \b\ se encontra incorreto pois o gentílico para quem nasce em jequié é
jequieense e não bahiano como informa o gabarito preliminar. segue a baixo sites que esclarecem o meu
argumento solicito a mudança de gabarito ou anulação da questão. 1°
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php 2° https://pt.wikipedia.org/wiki/Jequi%C3%A9 3°
https://applocal.com.br/cidade/jequie/ba
CARGO: OFICINEIRO ILUSTRÍSSIMA BANCA EXAMINADORA O GABARITO PRELIMINAR DA QUESTÃO
OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER ALTERADO PARA: ? letra d) jequieense? E NÃO LETRA ?b)
baiano? COMO CONSTA NO GABARITO. POIS A ASSERTIVA DADA COMO CORRETA COLIDE COM O
ENTENDIMENTO do ibge ao dizer que os nascidos em jequié tem gentílico de baiano. contradizendo com o
que consta no ibge e na doutrina municipal. de modo que quem nasce em jequié é jequieense e quem nasce
na bahia é baiano. POR CONSEGUINTE DESMERECE O CANDIDATO ATUALIZADO E BEM PREPARADO
PARA O CERTAME.
A RESPOSTA dessa questão é a alternativa (d) jequieense
Sua população no ano de 2010 era de 151.895 habitantes. Quem nasce ou reside na cidade de Jequié é
chamado de Jequieense. O estado Bahia possuí uma área total de 564.94518 Km² e está localizado na
Região Nordeste do Brasil. Quem nasce ou mora no Estado Bahia é chamado de Baiano. A questão
apresenta duas alternativas corretas. Letra B e letra d.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).

19

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Nascidos em jequié tem o gentílico de: jequieense OU SEJA OPÇÃO -d VOCÊS MARCARAM OPÇÃO -B
com a letra D).
A alternativa correta é a letra (d) pois o uso do termo gentílico depende do contexto da comunicação quando DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
eu pergunto o gentílico dos nascidos em jequié responder jequieense não está incorreto.
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
No gabarito consta alternativa c mas a correta é D) jequieense.
com a letra D).
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?B? da questão 19. Ocorre que para os nascidos em Jequié o gentílico adequado é Jequieense.
Essa informação pode ser consultada no site www.geografos.com.br. Dessa forma solicita-se a alteração do
gabarito da referida questão 19 de ?B? para ?D? para que não haja prejuízo aos candidatos. Aguardo
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
deferimento do pedido.
com a letra D).

19

https://conceitos.com/gentilico/ Segundo sua etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius? que por
sua vez provém de gens que significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que
designa a origem de uma pessoa. Portanto o nome do local de nascimento é o que determina normalmente
o gentílico. Assim os nascidos em Madrid têm o gentílico de madrilenho os de Lima são limenhos e os de
Caracas são caraquenhos. Define a nacionalidade o lugar de origem(nascimento) do sujeito. Quem nasce
no Brasil é brasileiro. Quem nasce no Estado de São Paulo é paulista. Quem nasce em São Paulo/capital é
paulistano. Logo: Brasileiro Paulista e Paulistano é o que chamamos de gentílico. Note-se que pode referir- DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
se tanto a país quanto a estado ou cidade.
com a letra D).
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Prezada Banca Venho através desta recorrer ao resultado da questão 19 do gabarito preliminar da prova
objetiva pois ao analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que deverá ser anulada pela razão
que a mesma apresenta duas respostas corretas em duas alternativas tornando possíveis como respostas
as letras ?a? e ?b? que consequentemente invalida a questão. Na alternativa da letra A da questão diz que
o Brasão está localizado do lado esquerdo da bandeira e a letra B diz que está no lado superior sendo que
as duas informações são verdadeiras. Por essa questão solicito a anulação da mesma.
quEM NASCE EM JEQUIÉ É JEQUIEENSE PORTANTO DEVE HAVER MUDANÇA DE GABARITO DA
LETRA \B\ PARA LETRA \d\.
boa tarde! gostaria que a COORDENAÇÃO dessa questão pois no meu ENTENDIMENTO a resposta é a
letra d. Muito obrigado.

19

Os nascido em Jequié é jequieense letra d e nao baiano como esta no gabarito.

19
19

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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Prezada Banca Venho através desta recorrer ao resultado da questão 19 do gabarito preliminar da prova
objetiva pois ao analisar a questão motivo deste recurso pude verificar que o gabarito publicado não condiz
com a enciclopédia livre Wikipédia onde relata que Os gentílicos também chamados quando adjetivos
adjetivos pátrios são uma classe de palavras que designam um indivíduo de acordo com o seu local de
nascimento ou residência .Em alguns casos o termo \gentílico\ é usado como equivalente de etnônimo. Mas
a rigor o gentílico designa o país a região o estado a província o condado o município a cidade a povoação
ou afins em que alguém nasceu habita ou de onde procede enquanto o etnônimo designa tribo etnia raça ou
nação a que pertence o indivíduo. Por tanto conclui-se que quem nasce em Jequié é Jequieense solicito a DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
correção do gabarito preliminar para de B letra D
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
resposta certa alternativa b quem nasce em jequié é jequieense
com a letra D).

20

o gabarito está incorreto pois a lei INSTITUÍDA pelo presidente michel temer (lei n° 13.664 de maio de 2018)
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
trata-se do dia da amizade brasil-argentina e não brasil-paraguai como informa o gabarito letra \d\. pose-se
com a letra C).
confirmar o gabarito como sendo letra \c\ no site do planalto: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20152018/2018/Lei/L13664.htm solicito a anulação da questão.
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20
20

20
20
26
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CARGO: OFICINEIRO ILUSTRÍSSIMA BANCA EXAMINADORA O GABARITO PRELIMINAR DA QUESTÃO
OBJETO DESTE RECURSO DEVE SER anulado. pois a assertiva dada como CORRETA COLIDE COM O DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
que é constado na lei n°13.664 de 14 de maio de 2018 que consta sobre o dia de comemoração da amizade com a letra C).
brasil-argentina e não brasil-paraguai. POR CONSEGUINTE DESMERECE O CANDIDATO ATUALIZADO E
BEM PREPARADO PARA O CERTAME.
De acordo com pesquisa feita oficial do planalto a resposta correta é questão C) dia da amizade BrasilDEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
argentina.
com a letra C).
A respeitosa banca divulgou o gabarito preliminar para o cargo de Oficineiro considerando correta a
alternativa ?D? da questão 20. Ocorre que a Lei 13.664 de 14 de maio de 2018 Institui o Dia da Amizade
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Brasil-Argentina. Essa informação pode ser consultada no site www2.camara.leg.br. Dessa forma solicita-se
com a letra C).
a alteração do gabarito da referida questão 20 de ?D? para ?C? para que não haja prejuízo aos candidatos.
Aguardo deferimento do pedido.
sEGUNDO O SITE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13664.htm a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \c\.
com a letra C).
Infelizmente não tive como corrigir e acrescentar na questão 19. por isso venho até esta questão para
acrescentar e informar que quem nasce na cidade de jequié é jequieense letra d
INDEFERIDO. O argumento do recurso não condiz com a questão 26.
ORIENTADOR SOCIAL (D. SOCIAL)
A resposta correta seria a letra A pois uma das principais características do barroco são as contradições e o
dualismo. No Arcadismo é o bucolismo. No simbolismo seria a introspecção mergulho nas profundezas do
eu ou seja a questão da subjetividade do ser. No romantismo o condoreirismo por fazer parte da terceira
geração romântica desse período literário.No parnasianismo seria a perfeição-formal em seus sonetos por
justamente buscar pela perfeição poética. E no modernismo seria o Regionalismo ou melhor fase
regionalista na prosa que se inspirou no regionalismo nordestino.
A questão está como correta a letra (D) mas a (C) também está incorreta pois o o pronome lhe deve vim
depois do verbo.

6

A resposta correta é a alternativa c.
oi bom dia estou envergonhado com o erro gritante de VOCÊS no gabarito no gabarito de VOCÊS NÃO se
usa crase na frase usamos sapatos à luis xv o que na verdade usa a crase isso e um erro gritante de
VOCÊS estou min sentindo lesado.

6

A resposta correta seria a letra b Uso da crase -Ele se refere àquilo (verdadeiro) O verbo \Referir\ de acordo
com sua regência verbal é constituído de preposição + Artigo logo haverá a utilização da crase. - Perguntei
à senhora onde ela morava (Verdadeiro) Há crase pois ao substituir o termo feminino pelo masculino
\senhor\ aparece a forma \ao\ indicando o uso da crase. - Usamos sapatos à luis XV (verdadeiro) Usa-se a
crase com palavras \moda\ou \maneira\ ainda que estejam ocultas. Portanto a frase ficaria assim: Usamos
sapatos à moda de Luís XV. - à noite fomos ao cinema(verdadeiro) o verbo \ir\ é verbo transitivo indireto
logo seu objeto será indireto com auxilio de preposição. - Fui à ouro preto dos inconfidentes (falso) Com
nomes próprios substituímos \A\ por \Para A\ para indicar a existência da crase. Caso o \A\ substitua apenas
por \para\ não haverá crase. POrtanto a frase ficaria assim: fui para ouro preto dos inconfidentes logo não
há crase. - Saí à uma hora(Falso) Neste caso utilizaria o \há\ que equivale dizer que \Faz uma hora\ e não o
\À\ logo : Saí há uma hora. - Retornamos à mesma estrada (verdadeiro) Neste caso teria crase porque
\quem retorna retorna de algum lugar\.

6
6

6

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar a característica com o período literário e assinalar a alternativa correta. É a letra A,
conforme gabarito. Explicando: Barroco: oposições; Arcadismo: Bucolismo; Simbolismo: introspecção, mergulho nas profundezas do eu;
Romantismo:condoreismo; Parnasianismo: busca da perfeição poética; Modernismo: regionalismo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
no gabarito definitivo.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto ao uso correto de sinal de crase. A alternativa
correta é a letra D, conforme gabarito, ou seja, todos os itens estão corretos. O item I, "Ele se referiu àquilo". (A crase é sinalizada na
contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo). O item II, "Perguntei à senhora onde ela morava". (A
crase é sinalizada na construção a com o artigo a(s) que antecede os pronomes de tratamento senhora, senhorita, dona). O item III,"Usamos
sapatos à Luís XV". (A crase é sinalizada nas expressões à moda, à maneira de, mesmo que não estejam expressas e que antecedam nomes
masculinos). O item IV, "À noite fomos ao cinema". (A crase é sinalizada nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas
exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar etc). O item V, "Fui à Ouro Preto dos Inconfidentes". (A crase é sinalizada antes de
topônimos femininos que não admitem artigo, quando acompanhados de adjunto adnominal, que neste caso, especificam o topônimo). O item
VI, "Saí à uma hora". (A crase é sinalizada antes de numerais que indicam horas).

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordo com a significação das palavras. A alternativa correta é a
letra A, conforme gabarito. Explicando: Antonímia: palavras de significados opostos (são antônimos). Exemplo: O aluno foi bem na prova. O
aluno foi mal na prova. Paronímia: palavras de som e grafia bem parecidos e de significados diferentes (são os parônimos). Exemplo: Meus
primos emigraram para os Estados Unidos. (emigraram = mudaram-se de seu país de origem). No começo do Século XX , muitos italianos
imigraram para o Brasil. (imigraram = entraram em um país para nele viver). Polissemia: é uma mesma palavra que passa a ter significados
diferentes de acordo com a evolução da língua. . Exemplo: A criança estava com a mão machucada (parte do corpo). A escultura
demonstrava mão de mestre.(habilidade). Prosódia: trata da pronúncia correta das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Ao erro
conforme será demonstrado a questão não possui nenhuma alternativa correta com isso solicitamos a sua
prosódico dá-se o nome de silabada. Veja a pronúncia correta de algumas palavras, segundo o padrão culto da língua: condor (oxítona),
anulação. a principio a banca em seu gabarito preliminar colocou a a alternativa \a\ como correta mas em
aziago (paroxítona), álibi (proparoxítona).Sinonímia: palavras de som e grafia diferentes, mas de significados semelhantes, são os sinônimos.
um dos seus itens \ usamos sapatos à Luiz xv colocou com falsa essa frase alegando não ter crase o que é Exemplo: Os insetos invadiram a plantação de arroz. Os insetos alastraram-se pela plantação de arroz. Ortoépia ou ortoepia: trata da
um equivoco. pois \à luiz xv\ está implícita a palavra a moda. e não um substantivo masculino sendo então a pronúncia normal e correta das palavras, segundo o padrão culto da língua. Exemplo: (pronunciar corretamente os grupos vocálicos : rouba,
crase OBRIGATÓRIA.
aleija, estoura, pousa).
Prezada empresa msconcursos venho respeitosamente solicitar uma revisão desta questão de número 6
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
mudando a alternativa para a alternativa D pois todas as alternativas são verdadeiras.
no gabarito definitivo.

A resposta correta é a alternativa b

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto ao uso correto de sinal de crase. A alternativa
correta é a letra D, conforme gabarito, ou seja, todos os itens estão corretos. O item I, "Ele se referiu àquilo". (A crase é sinalizada na
contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo). O item II, "Perguntei à senhora onde ela morava". (A
crase é sinalizada na construção a com o artigo a(s) que antecede os pronomes de tratamento senhora, senhorita, dona). O item III,"Usamos
sapatos à Luís XV". (A crase é sinalizada nas expressões à moda, à maneira de, mesmo que não estejam expressas e que antecedam nomes
masculinos). O item IV, "À noite fomos ao cinema". (A crase é sinalizada nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas
exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar etc). O item V, "Fui à Ouro Preto dos Inconfidentes". (A crase é sinalizada antes de
topônimos femininos que não admitem artigo, quando acompanhados de adjunto adnominal, que neste caso, especificam o topônimo). O item
VI, "Saí à uma hora". (A crase é sinalizada antes de numerais que indicam horas).
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7
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar Verdadeiro (V) ou Falso (F) quanto ao uso correto de sinal de crase. A alternativa
correta é a letra D, conforme gabarito, ou seja, todos os itens estão corretos. O item I, "Ele se referiu àquilo". (A crase é sinalizada na
contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo). O item II, "Perguntei à senhora onde ela morava". (A
crase é sinalizada na construção a com o artigo a(s) que antecede os pronomes de tratamento senhora, senhorita, dona). O item III,"Usamos
sapatos à Luís XV". (A crase é sinalizada nas expressões à moda, à maneira de, mesmo que não estejam expressas e que antecedam nomes
masculinos). O item IV, "À noite fomos ao cinema". (A crase é sinalizada nas expressões adverbiais formadas por palavras femininas
exprimindo circunstâncias de tempo, modo, lugar etc). O item V, "Fui à Ouro Preto dos Inconfidentes". (A crase é sinalizada antes de
O gabarito preliminar (A) não esta de acordo com a questão pois na oração: Usamos sapatos à Luís XV esta
topônimos femininos que não admitem artigo, quando acompanhados de adjunto adnominal, que neste caso, especificam o topônimo). O item
subentendido a expressão à moda de e à maneira de nesse sentido a crase esta correta portanto a
VI, "Saí à uma hora". (A crase é sinalizada antes de numerais que indicam horas).
alternativa correta é a (C)
oi bom dia no gabarito de orientador social na QUESTÃO 7 VOCÊS falaram que os verbos disque defenda e
DENUNCIE SÃO verbos que ESTÃO no imperativo negativo coisa que NÃO existe pois NÃO tem nenhuma
NEGAÇÃO nesse verbos min sentindo lesado mais uma vez a DIVULGAÇÃO RÁPIDA do gabarito fizeram DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
esse ERROS GROSEIRO de VOCÊS ?
no gabarito definitivo.
A resposta correta seria a letra b pois geralmente em textos publicitários utilizam-se de verbos do imperativo
. E nesse caso esses estão no afirmativo devido a persuadir aos leitores que eles devem sim defender a
vida denunciar a homofobia\ e discar 100. para relatos os casos de violência doméstica.
A questão está como correta a letra (c) mas sabemos que a correta é a letra (B) pois a frase cobrada esta
expressando uma ordem um pedido. E não está negando.

7

A questão pede para escolher A conjugação das palavras \disque\ \DEFENDA\ E \DENUNCIE\ A
ALTERNATIVA MARCADA COMO CORRETA NO GABARIA FOI A \C\ OU SEJA VERBO NO IMPERATIVO
NEGATIVO SÓ QUE A GRAMATICA DETERMINA QUE PARA QUE UM VERBO VENHA SER
CONJUGADO NO IMPERATIVO NEGATIVO ELE TERÁ QUE SER PRECEDIDO DE UM ADVERBIO OU
UMA LOCUÇÃO ADVERBIAL DE NEGAÇÃO NÃO EXISTINDO NO CARTAS APRESENTADO NA PROVA.
o Imperativo Negativo necessita que um advérbio ou uma locução adverbial de negação acompanhe o verbo
conjugado. Aqui o objetivo do falante é levar o interlocutor a não realizar uma ação. Exemplo: a) Não vá
embora! Nesse caso seria imperativo afirmativo por não haver nem advérbio nem locução de negação na
questão.
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os verbos disque defenda e denuncie está afirmando por isso a resposta correta é a letra b e NÃO a letra c
pois não nega afirma.

7

7

7

7

7

A resposta correta é a alternativa b
O gabarito da referida questão informa como resposta correta alternativa ?C? (Imperativo Negativo). Tal
resposta é impossível visto que o Imperativo Negativo necessita de um advérbio ou uma locução adverbial
de negação acompanhando o verbo conjugado e tais marcadores não constam no corpo do texto. A
resposta correta da questão é alternativa ?B?. Solicita-se revisão da questão indicando como correta a
alternativa ?B?
07 - O gabarito preliminar ( C ) não condiz com a realidade da questão. A questão (B) deve ser a correta
visto que o imperativo afirmativo consiste em um modo verbal no qual o verbo expressa ordem convite
conselho pedido ou súplica. Aqui o falante tem o objetivo de levar o interlocutor a realizar a ação sugerida
ou ordenada por ele.
a resposta da questão 07 (C) nao corresponde com a realidade da questão. a questão (B) deve ser a correta
uma vez que o imperativo afirmativo consiste em um modo verbal no qual o verbo expressa ordem conselho
convite pedido ou súplica. aqui o orador tem a finalidade de levar o interlocutor a realizar a ação
determinada ou ordenada por ele.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
no gabarito definitivo.
INDEFIRO. O enunciado da questão, pede para assinalar a alternativa incorreta, quanto ao não uso de sinal de crase. A alternativa correta é
a letra C, conforme gabarito. O item I, está correto,"Ele anda a pé". (A crase não ocorre antes de palavras masculinas). O item II, está correto,
"Ele vive a falar asneiras". (A crase não ocorre antes de verbo). O item III, também correto, "Não disse nada a ela". (não sinaliza a crase
antes de pronomes de tratamento, com exceção de senhora, senhorita e dona). O item IV, está correto, "Ele venceu de ponta a ponta". (Não
ocorre crase em expressões formadas por palavras repetidas). O item V, ainda correto,"Não avisou a pessoa a cujos documentos encontrou".
(A crase não ocorre antes de pronomes relativos: onde, cujos, quem, cuja, por que etc.). O item VI, é o único incorreto, "Ele assistiu aquele
espetáculo". (A crase é sinalizada na contração da preposição a com os pronomes demonstrativos aquele, aquela, aquilo: Ele assistiu àquele
espetáculo).
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A resposta correta seria a letra a visto que as demais alternativas inserem o item V como sendo correto.
Todavia o referido item não está de acordo as normas gramaticais. item v - Não avisou a pessoa a cujos
documentos encontrou: Nesse item o verbo \encontrar\ é um verbo transitivo direto logo não pede o uso da
preposição \a\ Desse modo a frase seria: Não avisou a pessoa cujos documentos encontrou.

8

A Alternativa (iv) diz: ´ele assistiu aquele espetáculo´ neste caso a frase necessariamente deve conter a
crase na palavra aquele assim estão corretos as alternativa I II III IV E V. O GABARITO PRELIMINAR DIZ
QUE A ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA (D) SENDO QUE A CORRETA É A (C). REGRA PRÁTICA Os
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
pronomes demonstrativos aquele (s) aquela (s) e aquilo podem apresentar crase quando puderem ser
no gabarito definitivo.
substituídos por a este (s) a esta (s) e a isto respectivamente. É POSSÍVEL SUBSTITUIR A PALAVRA
(AQUELE) POR (A ESTE). VEJAMOS: ELE ASSISTIU AQUELE ESPETÁCULO ELE ASSISTIU A ESTE
ESPETÁCULO LOGO CONCLUÍMOS QUE FALTOU A CRASE NA ALTERNATIVA na prova deveria está...
(ele assistiu àquele espetáculo). grato!

8

conforme será demonstrado está questão possui o gabarito errado com isso solicitamos a mudança do
gabarito da questão. A banca considerou a letra (D) como correta no gabarito preliminar. no entanto o
correto seria letra (C). pois no item \ele assistiu aquele espetáculo a banca considerou não haver crase
dando o item como correto. mas baseado nas regras gramaticais. sempre que o termo antecedente exigir a
preposição a e vier seguido de pronomes demonstrativo: aquele aqueles aquela aqueles aquilo haverá
crase. então o correto na frase seria: ele assistiu àquele espetáculo\. mais especificamente no caso do
\àquele\ há o encontro da preposição \a com a letra \a\ inicial do pronome demonstrativo \aquele\. note que
a presença do verbo \assistir\ necessita de acompanhamento da preposição (a) pois que assiste assiste
algo ou alguém.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
no gabarito definitivo.

8

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
Prezada empresa msconcursos venho solicitar a revisão da questão 8 relatando que a alternativa correta é
no gabarito definitivo.
a c pois a única alternativa errada questão é o vi. Então a única alternativa correta seria a letra c e não a d.
08 -O Gabarito preliminar ( D ) não está de acordo com a questão. No item VI o verbo assistir estabelece
regência com a preposição a atuando como um verbo transitivo indireto com o sentido de ver e estar
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa D). O correto é C), que constará
presente sendo sinônimo de presenciar ver observar testemunhar portanto deveria constar a sinalização da no gabarito definitivo.
crase. Gabarito correto (C)

9

no gabarito de orientador social outro erro gritante e VOCÊS na QUESTÃO 9 a ORAÇÃO SUBORDINA
subjetiva restritiva e a LETRA a VOCÊS falaram que seria a LETRA b sendo que a LETRA b e uma
ORAÇÃO subordinada adjetiva EXPLICATIVA infelizmente outro erro GRITANTE de VOCÊS.
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13

22

27

29

29
1

16

16
17

A RESPOSTA CORRETA É A ALTERNATIVA a
09 -O gabarito preliminar (B) não está de acordo com o comando da questão. A questão (A) é a correta pois
a oração restringe ou especifica o sentido do termo a que se refere individualizando-o. Nessas orações não
há marcação de pausa sendo chamadas subordinadas adjetivas restritivas.
Prezada empresa msconcursos venho atenciosamente solicitar a correção desta questão 13. os motivos são
que o valor desse triângulo deveria ser usado a fórmula da lei dos cossenos pois Ela nos permite trabalhar
com a medida de dois segmentos e a medida de um ângulo. a fórmula seria: a² = b² + c² - 2 * b * c * cos A.
Portanto a resposta correta seria ?279. No gabarito preliminar consta que a alternativa correta seria a letra
b. Então por vias dos fatos não haveria alternativa correta pois nenhuma apresenta o valor correto que é
?279 e não 33+?279.
A pergunta está mal formulada pois ao utilizar No comando da questão : \ sobre os itens É Correto Afirmar
que\ logo pode ser entendido que nas alternativas Deveria ESTAR LISTADA Apenas as Que são corretas
ou seja Ii e Iii. No entanto a resposta dada como certa é a letra A -I. no Entanto para ser essa resposta no
comando da questão deveria solicitar o que estaria incorreto e Não Correto. Por essa razão uma alternativa
viável seria a anulação da referida questão.
A pergunta está mal formulada pois ao utilizar No comando da questão : \ É correto afirmar que\ logo pode
ser entendido que nas alternativas Deveria ESTAR LISTADA Apenas as Que são corretas ou seja I Ii e III.
No entanto a resposta dada como certa é a letra D-IV. no Entanto para ser essa resposta no comando da
questão deveria solicitar o que estaria incorreto Ao invés De Correto. Por essa razão uma alternativa viável
seria a anulação da referida questão.

DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa B). O correto é A), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa B). O correto é A), que constará
no gabarito definitivo.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa B). O correto é A), que constará
no gabarito definitivo.

INDEFERIDO. Observe que o muro deve ser construido para cercar todo o terreno que possui 3 lados medindo 15 m, 18 m e √279 m. Logo, o
muro deve cercar 15 + 18 + √279 = 33 + √279 metros de comprimento. Portanto, a alternativa correta é B e o gabarito permanece inalterado.

INDEFERIDO. As afirmativas são a), b), c) e d). O enunciado pede para que seja assinalada a alternativa CORRETA, não há prejuízo de
entendimento em saber que a alternativa que é correta é aquela que menciona que "Apenas I está incorreto", pois todas as outras não são
corretas em sua afirmação. A questão será mantida, conforme publicação.

INDEFERIDO. As afirmativas são a), b), c) e d). O enunciado pede para que seja assinalada a alternativa CORRETA, não há prejuízo de
entendimento em saber que a alternativa que é correta é aquela que menciona que "Apenas iiii está incorreto.", pois todas as outras não são
corretas em sua afirmação. A questão será mantida, conforme publicação.

Art.10 parágrafo I - faculdade de ir vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas
as restrições legais II - opinião e expressão III - crença e culto RELIGIOSO IV - prática de esportes e de
diversões V - participação na vida familiar e comunitária VI - participação na vida política na forma da lei VII faculdade de buscar refúgio auxílio e orientação. Analisando esse art. Percebe-se que essa questão
encontra-se confusa pois o correto SERIA: III - CRENÇA E CULTO RELIGIOSO e nao da forma como foi
escrita : crença livre e CULTO religioso condicional pois dessa forma percebe_se que todos incisos estão
INDEFERIDO. A questão, composta de suporte, itens e comando; foi feita de acordo com o Estatuto do Idoso (conteúdo contido em Edital) e
ao ler os itens, o candidato que estudou poderia identificar qual a alternativa correta. Não ficou claro o motivo do recurso do candidato, pois o
escritos corretamente MAS a forma como o inciso 3 foi ESCRITo na questão induziu o candidatado a
ASSINAlar a alternativa d. Que seria a resposta correta para essa questão. Gabarito d
mesmo não aponta inconsistência ou erro da questão.
pergunta está mal formulada pois ao utilizar No comando da questão : \ É correto afirmar que\ logo pode ser
entendido que nas alternativas Deveria ESTAR LISTADA Apenas as Que são corretas ou seja I Ii IV V VI e
VII. No entanto a resposta dada como certa é a letra D-III. no Entanto para ser essa resposta no comando
INDEFERIDO. As afirmativas são a), b), c) e d). O enunciado pede para que seja assinalada a alternativa CORRETA, não há prejuízo de
da questão deveria solicitar o que estaria incorreto Ao invés De Correto. Por essa razão uma alternativa
entendimento em saber que a alternativa que é correta é aquela que menciona que "Apenas III está incorreto.", pois todas as outras não são
viável seria a anulação da referida questão.
corretas em sua afirmação. A questão será mantida, conforme publicação.
Enviando meu cpf coreeto: 08434135574 pois estava errado na folha do cartao resposta
O cartão-resposta é lido pelo código de barra e no código de barra consta seu CPF completo.
INDEFERIDO. A alternativa c) está correta, conforme site oficial do https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/historico e acessada em
na QUESTÃO 16 de orientador social mais uma vez outro erro gritante da banca pois nesta QUESTÃO
07/08/2018. Distrito criado com a denominação de Jequié, pela Lei Provincial ou Resolução Provincial n.º 2.078, de 13-08-1880, subordinado
MATeRIAiS sobre a historia de JEQUE afirmam que o DISTRITO de JEQUE foi criado em 1880 subordinado ao município de Maracás.
ao MUNICÍPIO de maracas segundo o gabarito de VOCÊS NÃO esses 5 erros no gabarito de VOCÊS a
banca esta agindo de ma fe ? eu acredito que NÃO acredito na SERIEDADE da BANCA e VOCÊS VÃO
achar ESSES 5 gabaritos com erros.
INDEFERIDO. A alternativa c) está correta, conforme site oficial do https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/historico e acessada em
a questão pede para marcar a alternativa incorreta. a alternativa incorreta é a letra c. pois o distrito de jequie 07/08/2018. Distrito criado com a denominação de Jequié, pela Lei Provincial ou Resolução Provincial n.º 2.078, de 13-08-1880, subordinado
foi criado em 1860 e não em 1880 como diz a alternativa. A cidade se desenvolveu a partir de movimentada ao município de Maracás.
feira que atraía comerciantes de todos os cantos da região no final do Século XIX. Pertenceu ao município
de Maracás de 1860 a 1897. Jequié é originado da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa que
sediava a Fazenda Borda da Mata.
Questao
INDEFERIDO. O candidato não fundamentou seu recurso que permita a banca responder.
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A questão está como correta a letra (a) mas sabemos que a bahia faz divisa com todos os estados citados
na questão. A Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região e faz divisa
com oito estados: Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás
e Tocantins a Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

18

A Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região e faz divisa com oito
estados: Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás e
Tocantins a Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico. Logo a Bahia é o estado que mais faz divisa
com outras unidades da federação. Fonte: www.sogeografia.com.br A BAHIA é uma das 27 unidades
federativas do Brasil. Está situada no sul da Região Nordeste fazendo limite com outros oito estados
brasileiros - é o estado brasileiro que mais faz divisas: com Minas Gerais a sul sudoeste e sudeste com o
Espírito Santo a sul com Goiás a oeste e sudoeste com Tocantins a oeste e noroeste com o Piauí a norte e
noroeste com Pernambuco a norte e com Alagoas e Sergipe a nordeste Fonte: Wikipédia Sendo assim essa
QUESTão merece ser revisada pois todas as alternativas estão corretas.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
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a questão diz... qual dos estados NÃO faz divisa com o estado da BAHIA segundo o gabarito Preliminar
seria a alternativa (a) alagoas. vejamos: A Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao
sul dessa região e faz divisa com oito estados: Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais
e Espírito Santo ao sul Goiás e Tocantins a Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico. Logo a Bahia
é o estado que mais faz divisa com outras unidades da federação.. fonte: \Bahia\ em Só Geografia. Virtuous
Tecnologia da Informação 2007-2018. Consultado em 19/11/2018 às 15:15. Disponível na Internet em
http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/ nesse caso todos os estados do nordeste fazem
divisa com a bahia. grato!
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
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conforme sERÁ DEMONSTRADO COM PUBLICAÇÕES OFICIAIS ESTÁ QUESTÃO NÃO POSSUI
NENHUMA ALTERNATIVA CORRETA. COM ISSO SOLICITAMOS A ANULAÇÃO DA QUESTÃO CUJO O
ENUNCIADO E ALTERNATIVAS ESTÃO A SEGUIR: 18. o ESTADO DA bAHIA nÃO FAZ DIVISA COM
QUAL DOS eSTADOS A SEGUIR? a) alagoas b) Tocantins c) Espírito santo D) pernambuco A banca
considerou a letra (A) COMO ALTERNATIVA CORRETA . MAS SEGUNDO AS PRÓPRIAS PUBLICAÇÕES
DO iBgE nenhuma alternativa esta correta. pois todos os estados fazem divisa com A BAHIA SEGUNDO O
IBGE NO SITE. HTTPS: CIDADES.IBGE.GOV.BR/AL/HISTÓRICO E O WIKIPÉDIA INFORMAM QUE A
BAHIA FAZ DIVISAS COM TOCANTINS PERNAMBUCO ALAGOAS E ESPIRITO SANTO etc. O QUE É
RETIFICADO POR UMA ANALISE DO MAPA DO NORDESTE ONDE É VISÍVEL A DIVISA DA BAHIA COM
OS RESPECTIVOS ESTADOS CITADOS NA QUESTÃO.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

18

Todos os Estados citados nas alternativas da questão fazem divisa com a Bahia logo a questão entra em
CONTRADIÇÃO porque pergunta qual é dos Estados a seguir que não faz divisa com a BAHIA? A BAHIA é
uma das 27 unidades federativas do Brasil. Está situada no sul da Região Nordeste fazendo limite com
outros oito estados brasileiros - é o estado brasileiro que mais faz divisas:[12] com Minas Gerais a sul
sudoeste e sudeste com o Espírito Santo a sul com Goiás a oeste e sudoeste com Tocantins a oeste e
noroeste com o Piauí a norte e noroeste com Pernambuco a norte e com Alagoas e Sergipe a nordeste. A
leste é banhada pelo Oceano Atlântico e tem com novecentos quilômetros a mais extensa costa de todos os
estados do Brasil com acesso ao Oceano Atlântico.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
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Prezada empresa msconcurso venho solicitar a revisão desta questão pois todas as alternativas contém
estados que fazem divisas com a bahia tanto Alagoas tocantins pernambuco e espírito santo ou seja não há
uma alternativa que não haja um estado que não faz parte da divida com a bahia.
De acordo com o geografo brasileiro Jurandyr L. Sanches Ross no Geografia do brasil a Bahia faz divisa
com oito estados: Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás
e Tocantins a Oeste. Diante dessa informação solicito a anulação da questão 18 pois não tem a opção
correta haja vista que o enunciado solicita o estado que não faz divisa com a Bahia. Segue abaixo a referida
questão: 18. O Estado da Bahia não faz divisa com qual dos estados a seguir? a) Alagoas. b) Tocantins. c)
Espírito Santo. d) Pernambuco. A banca considerou a letra A correta porém conforme o autor supracitado e
as informações do site abaixo o estado de Alagoas também faz fronteira com a Bahia:
https://www.todamateria.com.br/estados-do-nordeste/
A referida questão apresenta em sua essência os estados que a Bahia não faz divisa entretanto nas
alternativas que eventualmente RESPONDEm a essa pergunta e mesmo a alternativa disposta em gabarito (
letra A) nenhuma opção disponibilizada é a Correta uma vez que Alagoas Tocantins Pernambuco e espírito
santo são vizinhos. Portanto a questão 18 deve ser anulada. Numa busca rápida pelos sites de busca da
web é possível constatar que 8 estados fazem divisa com a bahia. Segue fonte que REITERA este recurso
:https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/
NÃO existe a opção para assinalar pois todos os estados citados fazem divisa com a bahia e a pergunta era
quais os estados que NÃO faz divisa.
Todos estados citados nas alternativas abcd fazem divisa com o estado da Bahia. A questão deve ser
anulada.
A referida questão questiona a cerca do estado que não faz divisa a Bahia entretanto entre suas alternativas
não existe resposta possível visto que todas as opções ofertadas abarcam estados que fazem divisa com
Bahia. Solicita-se anulação da questão.
18 ? A questão pede para sinalizar qual dos estados não faz divisa com a Bahia e nas alternativas todos os
estados fazem divisa com a Bahia. Portanto a questão deve ser anulada

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
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nessa QUESTÃO de orientador social acho que QUESTÃO e a letra d porque a QUESTÃO fala o que a
noticia NÃO informa e VOCÊS falaram que o gabarito e a letra b que e exatamente o que a noticia
informainfelizmente nunca fiz um concurso com tantos erros no gabarito da banca erros grosseiros min
sentindo lesado mais uma vez INFELIZMENTE fazer concurso hoje em dia NÃO e CONFIÁVEL
princialmente concursos de prefeituras.
conforme será demonstrado solicito a anulação dessa questão pois a letra (B) que foi dada como correta
pela banca não condiz com a pergunta pois pode ser feita tanto a leitura do texto e da imagem e chegar a
informação contida na letra (b). como a questão pede \o que a noticia não informa\ ou \ essa notícia informa
excerto\ tanto a letra (a) como (c) e (d). entram como INFORMAÇÕES que não podem se obtidas através do
texto e da imagem. concluindo então que a questão possui 3 afirmações corretas. A C D. SENDO ASSIM
PASSÍVEL DE ANULAÇÃO.

INDEFERIDO. O candidato está equivocado na sua afirmação. A notícia não informa que a tartaruga foi VÍTIMA DE INTOXICAÇÃO POR
POLUIÇÃO. O texto correto da notícia é “Uma tartaruga marinha foi encontrada morta, na manhã desta terça-feira (7), em uma praia de
Ilhéus, NO SUL DA BAHIA”.

INDEFERIDO. O candidato está equivocado na sua afirmação. O texto e a imagem é apenas suporte para o candidato identificar o assunto. A
questão requer que o candidato demonstre conhecimento sobre o assunto veiculado na notícia.

Prezada empresa msconcursos venho respeitosamente solicitar uma revisão desta questão. A notícia sobre INDEFERIDO. O candidato está equivocado na sua afirmação. A notícia não informa que a tartaruga foi VÍTIMA DE INTOXICAÇÃO POR
a tartaruga Marinha publicada no site do G1 Ba acessado em 07/08/2018 informa no noticiário que as quatro POLUIÇÃO. O texto correto da notícia é “Uma tartaruga marinha foi encontrada morta, na manhã desta terça-feira (7), em uma praia de
a alternativa desta questão são verídicas aconteceram. Então não haveria uma questão errada.
Ilhéus, NO SUL DA BAHIA”.
INDEFERIDO. O candidato está equivocado na sua afirmação. O texto e a imagem é apenas suporte para o candidato identificar o assunto. A
As proposições inferidas pela questão não constam no corpo do texto sendo assim é impossível determinar questão requer que o candidato demonstre conhecimento sobre o assunto veiculado na notícia. Quanto a veracidade, no enunciado da
a veracidade das informações nela contidas. Solicita-se anulação da questão
questão consta a fonte, basta consultar.
SOLICITO A ANULAÇÃO DESTA QUESTÃO POIS O DECRETO Nº 9371 DE 11\\05\\2018. CITADO NA
QUESTÃO TANTO NO ENUNCIADO COMO EM TODAS AS ALTERNATIVAS NÃO FAZ PARTE DOS
INDEFERIDO. A questão é sobre Conhecimentos Gerais (Temas nacionais ou internacionais, veiculados nos últimos dois anos nas diversas
ASSUNTOS QUE FORAM POSTOS NO EDITAL NA PARTE DE CONHECIMENTOS GERAIS.
mídias). Conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA, do edital que rege o certame.
PEDAGOGO NO SUAS (D. SOCIAL)

2

A referida questão traz duas palavras havia e dizia e solicita que classifiquemos as palavras enquanto sua
divisão SILÁBICA. o gabarito trouxe como a questão correta a alternativa \a\ porém esta é uma questão
AMBÍGUA uma vez que ditongo crescente semi vogal+vogal \IA\ é indecisa e variável a pronúncia que se
imprime à semivogal ocasionando desta maneira a dupla possibilidade de se articular a sequência vocálica
tanto como ditongo crescente (HA-via di-zia) quanto como hiato ( ha-vi-a di-zi-a).
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordocom o período literário, a alternativa correta é a letra C,
conforme gabarito. Justificando: Simbolismo foi um movimento de reação às teorias positivistas e deterministas, promoviam na literatura e
NA Questão de língua portuguesa referente aos períodos literários o gabarito aponta uma troca entre os
nas artes uma visão mecanicista do homem e do universo. Ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo procuravam afirmar a
conceitos de simbolismo e romantismo em que se pese o romantismo ser caracterizado pelo subjetivismo
primazia do mistério e da trsncendência sobre o mundo objetivo. Resgatando a subjetividade romântica se voltavam para o mundo interior e
Valorização das emoções e sentidos recorrência à imaginação e ideias românticas tal como descreve o
para o acesso a níveis mais profundos da mente humana, dos quais fazem parte os sonhos, os devaneios e a loucura. Romantismo: À razão,
tópico 3 ao qual a letra b deveria ser associada. o simbolismo foi no início uma reação literária contrária ao opôs o sentimento; à mente o coração; à ciência a arte e a poesia; ao materialismo o espiritualismo; à objetividade a subjetividade; à filosofia
naturalismo e realismo movimentos anti-idealistas que exaltavam a realidade cotidiana renunciando ao
ilustrada o cristianismo; ao corpo e à matéria o espírito; ao dia a noite; ao preciso o impreciso; à vida social ampla a comunhão restrita de
ideal. A poesia simbolista possui objetivos metafísicos além disso busca a utilização da linguagem literária gêneros e eleitos; aos valores universais os particulares e exóticos; ao estático o permanente movimento; ao estável o instável. Barroco: é
uma corrente artística que vigorou no Século XVII e se manifestou na pintura, na arquitetura, na literatura e em outras artes. Algumas
como instrumento de desenvolvimento cognitivo encontrando-se entre o mistério e o misticismo. Foi
considerado na época uma corrente irmã gêmea obscura do Romantismo. o simbolismo que é tópico \a\
características: gosto pelas antíteses, como mundo espiritual e mundo material, vida e morte, etc; preocupação com a passagem do tempo e
deveria estar associado à letra \1\ da coluna em questão. sendo assim solicito verificação da questão para com o sentido da vida; temas religiosos; rebuscamento e ornamentação exagerados. Realismo: pensadores e diversas áreas do
mudança de gabarito de c para d. ou então a anulação da questão por entender que são conceitos dúbios e conhecimento foram influenciados , na segunda metade do Século XIX, pelo progresso da ciência. Princípios e métodos das ciências,
baseados na razão, na objetividade e na experimentação, passaram a ser referências também para outros campos do saber, como a filosofia,
subjetivos dando margem à marcação de mais de uma questão correta. referências:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simbolismo https://pt.wikipedia.org/wiki/Romantismo.
a história, a geologia e a literatura.
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INDEFIRO. O enunciado da questão pede para relacionar as colunas de acordocom o período literário, a alternativa correta é a letra C,
conforme gabarito. Justificando: Simbolismo foi um movimento de reação às teorias positivistas e deterministas, promoviam na literatura e
nas artes uma visão mecanicista do homem e do universo. Ao se posicionarem contra a ciência e o cientificismo procuravam afirmar a
primazia do mistério e da trsncendência sobre o mundo objetivo. Resgatando a subjetividade romântica se voltavam para o mundo interior e
para o acesso a níveis mais profundos da mente humana, dos quais fazem parte os sonhos, os devaneios e a loucura. Romantismo: À razão,
opôs o sentimento; à mente o coração; à ciência a arte e a poesia; ao materialismo o espiritualismo; à objetividade a subjetividade; à filosofia
ilustrada o cristianismo; ao corpo e à matéria o espírito; ao dia a noite; ao preciso o impreciso; à vida social ampla a comunhão restrita de
gêneros e eleitos; aos valores universais os particulares e exóticos; ao estático o permanente movimento; ao estável o instável. Barroco: é
uma corrente artística que vigorou no Século XVII e se manifestou na pintura, na arquitetura, na literatura e em outras artes. Algumas
características: gosto pelas antíteses, como mundo espiritual e mundo material, vida e morte, etc; preocupação com a passagem do tempo e
com o sentido da vida; temas religiosos; rebuscamento e ornamentação exagerados. Realismo: pensadores e diversas áreas do
conhecimento foram influenciados , na segunda metade do Século XIX, pelo progresso da ciência. Princípios e métodos das ciências,
baseados na razão, na objetividade e na experimentação, passaram a ser referências também para outros campos do saber, como a filosofia,
a história, a geologia e a literatura.
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Reavalie essa questão pois AS OPÇÕES dadas na questão subjetivam a escolha e determinação da
resposta. Como é uma questão De cunho objetivo peço que reveja essa questão ou se possível anule.
Figuras de linguagem são categorizadas em som (aliteração assonanciaparonomásia e onomatopéia) de
sintaxe(elípse zeugma pleonasmo assindetoanáfora polissindeto anastrofe hiperbato sinquese hipelage
anacoluto silepse) pensamento(antítese apostrofe paradoxo eufemismo gradação hiperbole ironia
prosopopéia perífrase) e de palavra(comparação metafora metonimia sinedoque catacrese sinestesia
antonomasia alegoria). Portanto as alternativas sobre denotação e conotação não se enquadram como
categorias de figuras de linguagem em si como o enunciado da questão pede. Dá-se portanto como
alternativas sem valor verdade a medida que elas não atendem o enquadramento nas subcategorias
supracitadas.
A referida De questão apresenta como alternativa corretA A LETRA \a\ porém de acordo com a fórmula de
análise COMBINATÓRIA An.p=n!(n?p)! ficaria A 10.4= 10!/ 10!-4! = 10.9.8.7.6! / 6! = 30240/6 = 5040. Logo
a alternativa correta é a letra \d\

INDEFIRO. A resposta correta é a letra "A", conforme gabarito. O enunciado da questão pede a classificação dos encontros vocálicos nas
palavras havia (há - vi - a) e dizia (di - zi - a). Elas são hiato. Lembrando: Ditongo: dois elementos vocálicos (não se separam as vogais). É a
combinação de uma vogal + uma semivogal, ou vice-versa, na mesma sílaba. Exemplos: pai, pouco, pão,pátria,pauta. Hiato: dois elementos
vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes. Exemplos: aorta, friíssimo, juízo, Saara,creem. Tritongo: é a sequência semivogal + vogal +
semivogal, ou seja, é uma vogal entre semivogais. O tritongo jamais se separa. Exemplos: averiguei, delinquiu, saguão, quão.

INDEFIRO. O enuciado da questão pede para marcar a alternativa correta sobre figuras de linguagem, assinalando V (Verdadeiro) ou F
(Falso) aos itens. É a letra A, conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. Lembrando: Conotação: é o emprego da palavra
fora do sentido normal: a ela é atribuído um significado novo, um sentido conotativo ou figurado. Denotação: é o emprego da palavra no seu
sentido usual, denotativo. Metáfora: é um termo empregado com significado de outro por haver entre ambos uma relação de semelhança.
Catacrese: é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Antítese:
consiste na aproximação de termos de sentidos opostos, de antônimos.
INDEFERIDO. Esta questão deveria ter sido resolvida por combinação simples, já que os 4 classificados não precisam ser ordenados. Assim,
podemos ter C10,4 = 210 maneiras de classificar 4 equipes dentre as 10 equipes participantes do torneio. Portanto, a questão é válida e o
gabarito permanece inalterado.
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A questão de número 17 está solicitando que se escolha a negação da PROPOSIÇÃO. A letra B não
corresponde pois ao colocar o \Ou\ no meio da frase simboliza uma proposição disjuntiva e não de
Negação. O que iria sinalizar uma negação nessa específica frase É o \não\.

INDEFERIDO. De acordo com as leis da Lógica Matemática, a negação de uma proposição composta (p ^ q ) é ( ~p ˅ ~q ), ou seja, a
negação do conetivo e é o conetivo ou , ou seja, negar a frase "Griezmann é francês e Modric é croata" é o mesmo que "Griezmann não é
francês ou Modric não é croata". Portanto, a questão é válida e o gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. Observe que José será o vencedor do jogo se for sorteado um número de 1 a 19 (19 possibilidades), Leandro será o vencedor
se for sorteado um número de 20 a 31 (12 possibilidades), Maicon será o vencedor se for sorteado um número de 32 a 44 (13 possibilidades)
e Nilson será o vencedor se for sorteado um número de 45 a 50 (6 possibilidades). O jogador que possui a maior probabilidade de ganhar o
Nesta questão o que iria ter maior probabilidade seria o que mais possibilidades de acerto ou aproximação jogo é aquele que possui mais possibilidades de acerto, ou seja, José com 19 possibilidades. Portanto, a questão é válida e o gabarito
de um número. A questão \C\ o então vencedor tem 15 O maior entre as opções.
permanece inalterado.
A afirmativa 1 da questão diz que o estado possui 8 pontos de avistamento porém a afirmativa cita mais de 8 INDEFERIDO. O item 1 está correto. O texto diz: 1. O estado possui oito pontos de avistamento do animal, DISTRIBUÍDOS ENTRE Praia do
pontos ressaltando 10 localidades de avistamento. a questão assim da margem a dúbia interpretação sendo Forte, Salvador, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Cumuruxatiba, Prado e Caravelas. pontos de
passível de anulação.
avistamento DISTRIBUÍDOS ENTRE esses locais e não pontos de avistamento NOS locais relacionado.
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a questão de conhecimentos gerAIS TRAZ COMO TEMA UM ASSUNTO QUE NÃO FOI ABORDADO NO
EDITAL QUE É O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. UMAS VEZ QUE PARA O CARGO DE PEDAGOGO O
TEMA COBRADO NO EDITAL ERA O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
Na alternativa tem-se apenas as setenças \I\ E \IV\ COMO VERDADEIRAS LOGO A RESPOSTA CORRETA
NO GABARITO SERIA A LETRA \D\. dE ACORDO COM GABARITO É A LETRA \a\ CONSIDERO NAO SER
POIS ELA DIZ QUE TODAS AS SETENÇAS SAO VERDADEIRAS MAS UMA É FALSA... O QUE TORNA O
GABARITO EQUIVOCADO.

27

INDEFERIDO. O primeiro parêntese está em desacordo com o art. 10, § 1º, pois o texto correto da lei é: “É assegurado ao idoso o direito de
dispor de seus bens, proventos, pensões e benefícios, salvo nos casos de incapacidade judicialmente comprovada.”
O segundo parêntese está em desacordo com o art. 10, § 2º, pois o texto correto da lei é: “Nos casos de comprovada incapacidade do idoso
Essa questão possui duas opções com respaldos na lei de número 8.842 de 4 DE JANEIRO DE 1994 NO
para gerir seus bens, ser-lhe-á nomeado Curador especial em juízo.”
CAPitulo IV parte Vii- área de cultura esporte e lazer na letra \E\ nos incisos 2 e 3 que diz respectivamente o O terceiro parêntese está de acordo com o art. o art. 10, § 3º.
que a letra \D\ corresponde na prova do Reda. \ NOS casos de comprovada incapacidade....\ - inciso 2. \
Sendo assim, a alternativa correta é a C, e permanece o gabarito.
todo cidadão tem o dever...\- inciso 3. Então espero que reconsidere e corrija essa questão validando a letra Fonte: http://www.planalto.gov.br/cciVil_03/Leis/L8842.htm
\D\ como a correta da questão.
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INDEFERIDO. A questão é sobre da área de Conhecimentos Gerais, sobre o conteúdo Temas nacionais ou internacionais, veiculados nos
últimos dois anos nas diversas mídias, conteúdo este relacionado no ANEXO II – CONTEÚDO DA PROVA, do edital que rege o certame.
INDEFERIDO. Os itens I e III são corretos, conforme fonte informada no enunciado da questão, como também é possível comprovar no site
oficial http://portalms.saude.gov.br/noticias/noticias-aisa/43997-brasil-e-australia-trocam-experiencias-em-saude-digital.

A questão pede o inciso i do artigo 2º da loas. abaixo segue a literalidade da lei: Art. 2 - A assistência social
tem por objetivos: I - a proteção social que visa à garantia da vida à redução de danos e à prevenção da
incidência de riscos especialmente: a) a proteção à família à maternidade à infância à adolescência e à
velhice --visto isso a alternativa correta seria a letra \a\. pois mesmo que entendêssemos a letra d \como\
dentro do inciso em questão sua redação na prova está errada. abaixo como se encontra na lei: e) a
garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem
não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família a questão no entanto
afirma ser meio salário mínimo o que contradiz a legislação. dessa forma solicito verificação da questão e
INDEFERIDO. De acordo com o próprio argumento do candidato, a alternativa d) está em contradição com a legislação. Exatamente por isso
mudança de gabarito da letra \d\ para a letra \a\.
que o enunciado pede para assinalar a alternativa INCORRETA, sendo esta a alternativa d). Permanece o gabarito.
Peço que reveja e reconsidere essa questão pois as opções A e C estão ambas previstas no Estatuto da
INDEFERIDO. A alternativa C não consta no texto original do Estatuto da Criança e do Adolescente pois a redação correta é: "Acesso aos
Criança e do Adolescente respectivamente no art. 54 V e VI.
níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um".
Trabalhei como coordenadora do programa TOPA no ano 2014 e 2015 no município de Manoel Vitorino
Bahia. Atualmente estou atuando no Ensino fundamental I na Escola Municipal Clériston Andrade em
Manoel Vitorino desde 2017.
INDEFERIDO. O argumento do recurso não condiz com a questão 01.
A questão 17 seria a letra a.Questão 33 nenhuma alternativa condiz com a pergunta.
INDEFERIDO. O argumento não condiz com a questão 02.
PSICÓLOGO CAPS (SAÚDE)
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para colocar V (Verdadeiro) ou F (Falso) nos itens, quanto à versificação. É a alternativa D,
conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. (Português Contemporâneo 1 - Wuilliam Cereja, regras e comentários sobre
gostaria de que averiguassem de \que poema tem centenas de versos\.
versificação, páginas 56, 57, 58).
INDEFERIDO. O item está correto, conforme site oficial: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/historicom.
gostaria que averiguasse afirmativa \assumindo o governo em 1911 decretou a mudança da Capital do
estado de salvador para jequié.
PSICÓLOGO NASF (SAÚDE)
A questão solicita que se marque a alternativa incorreta quanto à separação de sílaba. Na opção \c\ há a
INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa incorreta, quanto às regras básicas de divisão silábica. É a alternativa C, conforme
seguinte afirmativa: \no interior de uma palavra se houver duas consoantes seguidas cada letra deve ficar
gabarito. Justificando: A letra A, "Em uma palavra iniciada por consoante, seguida de outra consoante, as duas consoantes ficam na mesma
em uma silaba\. Esta afirmação está incorreta pois não se aplica em todo e qualquer caso em que haja duas sílaba, junto com a vogal que vem depois delas". Está correto, veja o exemplo que dou, para o candidato entender melhor: (psi - co - lo - gi consoantes seguidas a exemplo dos dígrafos \lh\ \nh\. Quando a afirmativa utiliza a expressão \deve\ ela se a). A letra B, "No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar com uma sílaba". Está correto. Veja os
torna determinista e generalista. Perde a flexibilidade que abarcaria os casos em que as consoantes nao
exemplos: ap - to / ac - ne. A letra C, "Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos". Está incorreto, pois quando duas
\devem\ ficar separadas. portanto torna-se uma afirmação incorreta e consequentemente uma opção de
vogais se encontram, temos um hiato,( neste caso), as vogais ficam em sílabas distintas. Exemplos: sa - ú - de / ra - i - nha /. A letra D, "Não
resposta fazendo da questão 8 uma questão com duas opções de respostas.
se separam as letras dos ditongos e dos tritongos", está correto. Exemplos: (mau, á- gua, ditongo); Pa - ra -guai, tritongo).
PSICÓLOGO NO SUAS (D. SOCIAL)
INDEFIRO. O enunciado da questão pede a alternativa correta sobre a acentuação das palavras (sabiá, gramática, ninguém, só, áspero). É a
letra "D", conforme gabarito. Justificando: Sabiá: (acentuam-se com o acento adequado as palavras oxítonas terminadas em a, seguidas ou
A queStão traz nas afirmativas ii e v que dizem a mesma coisa a regra de forma errônea já que Como traz a não de s). Gramática: (todas as palavras proparoxítonas são acentuadas na vogal tônica). Ninguém: (acentuam-se as palavras oxítonas
regra geral todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tônica: Com acento agudo se a
terminadas em em, nas palavras de duas ou mais sílabas). Só: (acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em o, seguidos ou não de
vogal tônica for i u ou a e o abertos: Exemplos: xícara úmido queríamos lágrima término...
s). Áspero: (todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados na vogal tõnica). Portanto, todos os itens estão corretos.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para colocar V (Verdadeiro) ou F (Falso) nos itens, quanto à versificação. É a alternativa D,
Na segunda alternativa da questão 9 a expressão correta para a composição do soneto são dois quartetos e conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. (Português Contemporâneo 1 - Wuilliam Cereja, regras e comentários sobre
dois tercetos e não quadra como está escrito.
versificação, páginas 56, 57, 58).
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na quinta afirmativa da questão diz que \o número de estrofes e de versos em cada estrofe é variável.
existem poemas com um único verso e poemas com dezenas de estrofes e centenas de versos.\ quando na
verdade não existem estrofes dentro de estrofes visto que a estrofe é composta por versos. esta afirmativa INDEFIRO. O enunciado da questão pede para colocar V (Verdadeiro) ou F (Falso) nos itens, quanto à versificação. É a alternativa D,
estaria correta caso fosse \o número de versos e de estrofes em cada poema é variável.\ sendo assim ela é conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. (Português Contemporâneo 1 - Wuilliam Cereja, regras e comentários sobre
falsa. e acredito que a alternativa correta desta questão seja a letra \d\
versificação, páginas 56, 57, 58).
INDEFIRO. O enuciado da questão pede para marcar a alternativa correta sobre figuras de linguagem, assinalando V (Verdadeiro) ou F
(Falso) aos itens. É a letra A, conforme gabarito, ou seja, todos os itens são verdadeiros. Lembrando: Conotação: é o emprego da palavra
fora do sentido normal: a ela é atribuído um significado novo, um sentido conotativo ou figurado. Denotação: é o emprego da palavra no seu
sentido usual, denotativo. Metáfora: é um termo empregado com significado de outro por haver entre ambos uma relação de semelhança.
resposta d parece a mais correta pois não existe metáfora no texto sentou-se no braço da poltrona para
Catacrese: é um termo empregado com significado de outro, por falta de uma palavra própria para nomear determinados seres. Antítese:
descansar. já que ao sentar descansamos realmente.
consiste na aproximação de termos de sentidos opostos, de antônimos.
INDEFERIDO. Esta questão deveria ter sido resolvida por combinação simples, já que os 4 classificados não precisam ser ordenados. Assim,
podemos ter C10,4 = 210 maneiras de classificar 4 equipes dentre as 10 equipes participantes do torneio. Portanto, a questão é válida e o
questão com margens a diversas interpretações
gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. De acordo com as leis da Lógica Matemática, a negação de uma proposição composta (p ^ q ) é ( ~p ˅ ~q ), ou seja, a
Questão 17 de raciocínio lógico. Peço alteração do gabarito. A negação de uma proposição verdadeira é
negação do conetivo e é o conetivo ou , ou seja, negar a frase "Griezmann é francês e Modric é croata" é o mesmo que "Griezmann não é
uma proposição falsa logo a alternativa que responde a questão é a alternativa a.
francês ou Modric não é croata". Portanto, a questão é válida e o gabarito permanece inalterado.
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a regra da teoria dos conjuntos diz o seguinte: Contem é uma relação entre conjuntos. Quer dizer um
conjunto contem um subconjunto. Ex: C = {a b} subconjuntos de C: {a} {b}{a b}. Pertence. É relação de
pertença relaciona conjunto com elemento. Ex: C = {a b} elemento a pertence a C e também ao outro. Então
A contem {a} e os outros. na questão a letra \c\ traz uma relação do \estar contido\ . já a letra b dita correta
deveria ser a simbologia do \pertence\ já que esta é a relação que se estabelece entre os elementos.
Questão 22 conhecimentos gerais. Solicito alteração do gabarito pois o item 1 diz que existem 8 pontos de
avistamento de animais no estado no entanto cita 10 locais essa informação prejudicou o entendimento da
questão. Gabarito correto alternativa c.
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as respostas são semelhantes e poderiam se aplicar b ou d pelo fato do enunciado não ter sido claro.
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33. Assinale a alternativa que corresponde à pessoa que estudou na Alemanha com um dos seguidores de
Freud tornou-se influente nos círculos psicanalíticos dos Estados Unidos enfatizou o contexto social do
desenvolvimento considerou imprecisa a concepção freudiana sobre sexualidade especialmente quanto à
inveja do sexo masculino pelas mulheres. a) Ruth Mack-Brunswick. b) Dorothy Burlingham. c) Alfred Adler.
d) Karen Horney O gabarito informa essa questão tendo como teórico abordado ao referido enunciado à
Karen Horney sendo que ela é uma das teóricas que compartilha do pensamento de Alfred Adler (sendo
este o teórico correto a ser marcado na questão) como diz citações segundo a fonte
(https://www.febrapsi.org/publicacoes/biografias/alfred-adler/) : ?Também pensadores modernos afirmam ter
obtido na obra de Adler substrato para desenvolvimento de suas próprias contribuições como Karen Horney
Erich Fromm Viktor Frankl Abraham Maslow Albert Ellis Aaron T. Beck Rollo May Harry Stack Sullivan Carl
Rogers.? Portanto Karen Horney compartilha das contribuições do teórico Adler porém ela sendo a base
anterior ao enunciado proposto nada mais justo ele ser marcado como o teórico principal a ser marcada
como questão certa no gabarito. Sendo essa a letra (c). Ainda segundo a fonte anterior: Médico e psicólogo
austríaco Alfred Adler notabilizou-me muito mais por sua obra original nas áreas de psicoterapia e
pedagogia do que na psicanálise propriamente dita. Porém por ter convivido diretamente com Sigmund
Freud e participado de forma ativa do grupo fundador das reuniões das quartas-feiras também apresentou
suas contribuições à psicanálise e sua história embora bastante controversas para muitos autores. Adler
recusou a teoria freudiana do trauma sexual e relegava a sexualidade a um papel simbólico na tentativa de
superação do indivíduo. Ele não reconheceu a importância do recalque e do inconsciente. Acreditava que a
orientação informativa mudaria o auto-entendimento e estimularia a vontade para a autotransformação e a
adaptação social. Segundo o site Psiquiatria Geral Adler propagou uma teoria do desenvolvimento
socialmente consciente. Em sua teoria da personalidade (que preferia chamar de estilo de vida) postulou
existir um empenho por auto-estima e uma tentativa de superar um sentimento de inferioridade isto é o
?complexo de inferioridade? por meio da procura compensatória de poder domínio superioridade que seriam
alcançados por suas atividades e interesse social no bem comum. Portanto segundo a fonte peço a
alteração da questão no gabarito de (d) para (c).
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INDEFERIDO. Observe que os símbolos Ω, Δ e {Δ} são elementos do conjunto A, logo Ω ϵ A (alternativa A) e {Δ} ϵ A (alternativa D). Agora, o
conjunto {Δ} C A (alternativa C), já que o elemento Δ é comum aos dois conjuntos. Por fim, Ω C A (alternativa B) não está correto, já que a
relação de inclusão refere-se a dois conjuntos e, neste caso, temos o elemento Ω relacionado com o conjunto A. Portanto, a questão é válida
e o gabarito permanece inalterado.
INDEFERIDO. O item 1 está correto. O texto diz: 1. O estado possui oito pontos de avistamento do animal, DISTRIBUÍDOS ENTRE Praia do
Forte, Salvador, Morro de São Paulo, Itacaré, Barra Grande, Porto Seguro, Arraial D’Ajuda, Cumuruxatiba, Prado e Caravelas. pontos de
avistamento DISTRIBUÍDOS ENTRE esses locais e não pontos de avistamento NOS locais relacionado.
INDEFERIDO. Argumento communis error , onde o candidato associa a palavra conformidade á palavra controle. Conformidade como diz
Aroldo Rodrigues (2007, p. 170), compreende “pressão social para sermos aceitos”, enquanto que na Teoria do Controle o individuo adota o
desvio de comportamento, influenciado por vínculos com pessoas onde se evidenciam apego, compromisso, envolvimento e crença
(MICHENER, 2005, p. 637). Resposta correta b (conformidade).
MICHENER, H. Andrew. Psicologia Social. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
RODRIGUES, Aroldo. Psicologia Social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

INDEFERIDO. Não podemos incorrer num equivoco qui pro quo , ao atribuir a todos os questionadores de Freud uma mesma razão, ou uma
razão por outra. Da mesma forma é muito vasto o número dos que criticaram Freud por causas diversas. Alfred Adler criticou a
superestimação do fator sexual, mas destacou-se por fundar a psicologia do desenvolvimento individual dando ênfase ao meio social e à
busca de objetivos onde estão o poder a notoriedade. Este conjunto de ideias na visão de Adler, são os determinantes básicos do
comportamento humano. Já Karen Horney que comunga algumas das apreciações de Adler, destacou-se em sua critica à sexualidade
apontada por Freud, ao caráter expressivo de “inveja do pênis” por parte das mulheres. Esta postura somada às suas convicções a fizeram
criar a psicologia feminista como resposta à “inveja do pênis”. Os textos da psicanalista alemã são muito claros e há um vasto número de
publicações sobre isto, mas apenas para citar um leia-se: SCHACTER, Gilbert; WEGNER, Daniel. Psychology 1. Cambridge: Worth
Publishers, 2011.
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37. Leia abaixo o quadro descritivo de um transtorno de humor e assinale a alternativa que se refere a ele: A
gravidade é de leve a moderada. Para receber o diagnóstico a pessoa precisa ter um humor deprimido a
maior parte do dia na maioria dos dias por no mínimo dois anos. Os períodos sintomáticos do humor duram
de 2 a 20 ou mais anos embora a duração típica seja de 5 a 10 anos. a) Transtorno Depressivo Persistente
(TDP) ou Distimia. b) Transtorno Bipolar. c) Transtorno Disruptivo de Desregulação do Humor. d) Transtorno
Depressivo Maior (TDM). A referida questão se fosse considerada apenas a parte do enunciado do caso
clínico onde se diz ?por no mínimo dois anos? poderia ser considerada uma hipótese diagnóstica do
Transtorno persistente ou Distimia. Porém quando se encaixa o período sintomático que já perdura por
vários anos. Já pode ser considerado um Transtorno Depressivo Maior ou Transtorno recorrente como pode
ser conhecido também. Sendo que para ambos a questão se encontra com poucas informações sintomáticas
para poder avaliar um diagnóstico com mais clareza sendo que ambos possuem características sintomáticas
bastantes proxímas. Como está destacado na fonte: http://eulutocontraadepressao.eutimia.pt/tipos-dedepressao/ Quando um episódio depressivo se repete falamos de perturbação depressiva recorrente ou
perturbação depressiva major. Esta inicia-se habitualmente durante a adolescência ou no início da idade
adulta. Cerca de 50% das depressões major têm início até aos 26 anos de idade. Os indivíduos com este
tipo de depressão recorrente experienciarão fases depressivas que podem durar MESES OU ANOS
intercaladas por fases de humor normal. Este tipo de perturbação depressiva é extremamente incapacitante
e tem uma natureza unipolar (o que significa que não há episódios de mania ou hipomania). Pode também
designar-se por depressão ?clássica? ou ?clínica?. Peço portanto a alteração do gabarito da referida
questão.
39. Neurônios são receptores especializados nos órgãos dos sentidos que passam impulsos para neurônios
conectores quando recebem algum tipo de estimulação física ou química. Esse processo é chamado de: a)
Transdução. b) Percepção. c) Sensação. d) Fusão sensorial Primeiramente faz-se importante constatar que
o assunto dessa questão não foi pedido no edital (Neuroanatomia) e sim o assunto referente aos (processos
psicológicos essenciais) que ao se ler o teor da questão o que se pode responder com mais clareza a esse
enunciado seria ou sensação (c) ou percepção (b). Sendo que o mais apropriado condiz que à essa
conceituação estar se referindo ao processo do sistema sensorial (SENSAÇÃO). Que segundo a fonte:
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam-estimulos-einformacoes.htm O sistema sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais chamadas de
receptores. Através dos receptores o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que o cerca e do
seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até o sistema nervoso
central. Por sua vez o sistema nervoso central processa as informações traduzindo-as em sensações e
gerando respostas. E ainda mais segundo a fonte:
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/sensacao-e-percepcao-processo-deaprendizagem/42370 As sensações são processos do organismo vivo para obtenção de informações sobre
o ambiente. Elas se iniciam nos órgãos sensoriais e chegam ao cérebro onde são interpretadas por um
processo chamado percepção. Os dois processos são interdependentes e se influenciam mutuamente. Além
disso a percepção é um dos elementos mais importantes no processo de ensino e aprendizagem.
Concluindo segundo a fonte: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Reinos/biomonera3.php Há sim o
processo de transdução porém com alguns significados que aqui não se encaixa como: Na transdução
moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando vírus como vetores (bactériófagos).
Estes ao se montar dentro das bactérias podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhes
serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria o vírus que leva o DNA bacteriano o transfere junto com o
seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral pode passar a incluir os genes de outra bactéria em seu
genoma. E ainda segundo a fonte : http://fisiologiaunifor.blogspot.com/2007/04/neurofisiologia.html Tem-se
um outro significado para a Transdução porém a Transdução Sensorial que é: ?TRANSDUÇÃO
SENSORIAL: à transdução sensorial é o processo pelo qual o estimulo do ambiente ativa um receptor e é
convertido em energia elétrica.? Observa-se portanto um mal formulamento da referida questão no que
tange ao nome correto do termo Transdução e da análise do processo da Sensação podendo aqui ter tido
exposto o termo sistema sensorial. Não deixando de destacar o não pedido do assunto
Neuroanatomia/Neurofisiologia no edital. Portanto peço a anulação desta questão ou alteração do gabarito
tendo a letra (c) marcada como a correta.

INDEFERIDO. O candidato postula um argumento que embora não esteja distante das dúvidas estabelecidas nos estudos que diferenciam
transtorno distímico de depressão maior deve ser considerado à luz de argumentos convincentes, entre eles o fato de que gravidade de leve
a moderada da distimia não descaracteriza o tempo de 2 a 20 anos ou mais, embora a duração típica seja de 5 a 10 anos. Se o humor
deprimido é tão duradouro, alguns cientistas psicológicos o consideram um transtorno da personalidade, em vez de um transtorno do humor,
Como diz Gazzaniga (2005), de fato as primeiras edições do DSM incluíam a categoria de “personalidade afetiva” na seção dos transtornos
da personalidade. Nas edições posteriores, o termo foi abandonado e a distimia foi colocada na categoria dos transtornos do humor. Em
apoio a essa visão, foi descoberto que a distimia frequentemente precede a depressão maior (LEWINSON, apud GAZZANIGA, 2005).

INDEFERIDO. O candidato postula a sensação como resposta correta nesta questão, o que não corresponde à transdução, aqui marcada
pelo rigor da evidência que a diferencia do senso comum. Sensação refere-se a como os órgãos dos sentidos respondem aos estímulos
externos e transmitem as resposta so cérebro, diferentemente de transtução que é um processo pelo qual os receptores sensoriais produzem
impulsos neurais quando recebem estimulação física ou química (GAZZANIGA, 2005).

RÁDIO-OPERADOR (SAÚDE)
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar V (Verdadeiro) ou F (Falso), autor e escola literária. É a alternativa D, conforme
gabarito. A alternativa A, está incorreta, Tomás Antônio Gonzaga, pertence ao Arcadismo e Gregório de Matos Guerra, ao Barroco. A
alternativa B, também incorreta, Cruz e Sousa, pertence ao Simbolismo e Euclides da Cunha é pré-modernista. A alternativa C, está
incorreta, Gregório de Matos Guerra é do Barroco, Álvares de Azevedo é do Romantismo, Cruz e Sousa é do Simbolismo, Graciliano Ramos
é do Modernismo. A alternativa D, é a única correta,ou seja, todos os autores pertencem às respectivas escolas literárias.
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O gabarito da referida questão indica como alternativa correta ?D? o que com a devida vênia discordamos
pois à Escola Literária Modernista subdivide e nesta subdivisão abre margem a dubiedade pois existem
teorias que defende que Graciliano Ramos pertence à Escola Literária Modernista como existem teorias que
defendem que o mesmo pertence a Escola Literária Pós-Modernismo. Diante desta dubiedade requer a
anulação da referida questão.

11

Pedido: alteração de gabarito para letra b (35 cm²) fundamentação: a questão informava que cada
quadradinho da figura apresentada tinha 1 cm². sendo assim ao contar a área da região destacada podemos
observar que são 28 quadradinhos pintados completamente contabilizando assim 28 cm² e mais 14
quadradinhos pintados incompletamente sendo um completado pelo outro contabilizando assim mais 7 cm².
sendo assim 28 + 7 = 35 cm². Logo solicito a alteração de gabarito para a letra b.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

13
13

A figura sob exame não tem fórmula para cálculo para tal a área marcada deve ser divida em figuras
geométricas sendo elas quadrado triângulo e retângulo e a partir da aí aplica-se a fórmula para calcular
cada figura e obter seus respectivos valores parciais valores estes que somado totalizam 35 cm² logo a
resposta para a referida questão é alternativa ?B? Requer a revisão da resposta indicando como resposta
correta a alternativa ?B?.
pedido: alteração de gabarito para a letra a (75). fundamentação: a questão pede para calcular a
capacidade do recipiente MENOR em gramas que é utilizado para colocar a ração de catfundo. a unica
alternativa possível é a letra a vejamos: pela manhã ele come 425g que é colocada utilizando 4 vezes o
recipiente menor: 75 x 4 = 300 g e uma vez o recipiente maior que será o restante ou seja 125 g. pela tarde
ele come 475g
De acordo com o gabarito a resposta seria a opção b - 100gramas porem a resposta correta é a letra a - 75
gramas. pois dessa forma o recipiente menor conterá 75 gramas e o maior conterá 125 gramas. pela manha
= 4x75 + 1x125 = 300 + 125 = 425 pela tarde = 3x75 + 2x125 = 225 + 250 = 475 resposta correta: opção a 75 gramas
O valor da questão correta seria 75 não 100
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Para resolver a referida questão foi necessário atribuir incógnitas para se montar um sistema de equação
em seguida resolvê-lo para encontrar os valores de cada recipiente concluindo que o recipiente menor tem
capacidade para 75 gramas. Requer a revisão da resposta indicando como resposta correta a alternativa \a\. Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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questão 15) envolve o assunto média aritmética .na questão dada o numero de gols feito pela frança
campeã mundial segundo o texto resulta no total de 14 gols e o número de partidas no total de 7 partidas.
no entanto a média aritmética é a soma total dos termos dividida pelo número total de termos. a questão faz
a pergunta final sobre a média de gols marcados pela frança logo não pode ser somado o numero de gols
da frança com do seu adversário pois os gols do seus adversários foram gols sofridos e não feitos. sendo
assim os gols marcados pela frança são: 2+1+0+4+2+1+4=14 /7 que é o número de partida equivale a
média de 2 gols. reposta certa letra b) referência da definição para resolução:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm
pedido: alteração do gabarito para a letra b (2). fundamentação: a questão pede a média de gols marcados
pela França em toda copa. o cálculo ficaria assim: 7 partidas ao todo ( 1 contra austrália 1 contra peru 1
contra dinamarca 1 contra a argentina 1 contra o uruguai 1 contra a bélgica e 1 contra a croácia) total de
gols nas 7 partidas: 14 (2 + 1 + 0 + 4 + 2 + 1 + 4) a média é calculada pela quantidade de gols dividido pela
quantidade de eventos ou seja 14/7 = 2. Solicito assim a alteração de gabarito para a alternativa b a única
possível de resposta para a questão.
opção correta seria a letra b - 2 a frança fez 14 gol em 7 jogos. media(gols) = 14:7=2
A LETRA B E A OPCAO CORRETA POIS BASTA PARA ISSO SOMAR TODOS OS GOLS MARCADOS
PELA FRANCA E DIVIDIR ESSE TOTAL DE GOLS PELO NUMERO DE PARTIDAS. PORTANTO FORAM
14 GOLS DA FRANCA EM 7 PARTIDAS.
A resposta correta seria 185 não 3 como está no gabarito correto seria letra a e não letra d.
são 14 (quatorze) gols marcados em 7 (sete) jogos logo para se chegar a média de gols marcados deve-se
pegar a totalidade de gols e divide pela quantidade de jogos. 14/7=2. Requer revisão da resposta indicando
a resposta correta a alternativa \2\
na questão 21) a alternativa correta seria a letra c) segundo o código fonético tendo em vista que a letra a)
também pode se considerar de certa forma correta dependendo do estado que em que está sendo analisado
essa fala. melhor recurso seria anular a questão por duplicidade .
pedido: anulação fundamentação: a questão pede como ficaria a transmissão de uma placa HTB - 0051 de
acordo com o código fonético internacional. porém não especifica se é a pronuncia do número por extenso
ou se é o sequencial. se especificasse que seria o sequencial ficaria: hotel tango bravo negativo negativo
quinto primeiro (e não primo). já se especificasse ser somente por extenso ficaria : hotel tango bravo zero
zero cinco um. sendo assim solicito a anulação da questão.
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DE ACORDO COM O SITE http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html. a)
mapas do município e região de cobertura do serviço onde estejam localizados os serviços de saúde bases
descentralizadas do SAMU outras ambulâncias ou serviços de transporte inclusive privados Corpo de
Bombeiros Polícia Rodoviária e outrosb) mapas do município e região de cobertura do serviço com as
estradas e principais vias de acesso registro de barreiras físicas e outros fatores que dificultem o acesso a
cada localc) listas de telefones de todos os serviços de saúde do município ou região além de outros
setores envolvidos na assistência à comunidade PORTANTO A LETRA D É A OPCAO CORRETA POIS AS
PROPOSIÇOES I II E II ESTAO CORRETAS
INDEFIRO, somente os itens I e II estão corretos, o intem III as palavras parcial e alguns o torna errado

15

15
15

15
15

15
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16

16

a questão 16) pede a afirmação correta de onde está localizado o brasão na bandeira do município de
jequié/ba. a resposta correta se encontra na letra a). o brasão está localizado no lado esquerdo da bandeira
e não na parte superior da bandeira como diz no gabarito preliminar segue a referÊncia para visualização
da bandeira. referência: https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
Prezados O gabarito da referida questão indica como alternativa correta ?B? no entanto a bandeira do
município de Jequié é composta por três faixas sendo duas de corres vermelhas fixadas na parte superior e
inferior da mesma e uma de cor branca tendo seu início a margem direita de toda a bandeira e sua extensão
centralizada. Estando o Brasão desta centralizado ao lado direito da bandeira na faixa branca não sendo
possível prosperar à alternativa assinalada pelo gabarito. Requer a revisão da resposta indicando como
resposta correta a alternativa ?C?.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

INDEFIRO, o código fonetico utilizado é o internacional, não sendo aceito como internacional as adaptações regionais do codigo

Indefiro, o codigo é utilizado em radio comunicação para agilizar e simplificar a rede, e ele traz em suas instruções que numeros e letras para
que não seja compreendido como repetição da rede, que seja utilizada a palavra dobrado quando isso acontecer

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
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na questão 18) pergunta por quantas mesorregiões geográficas e microrregiões geográficas o estado da
bahia é composta. a alternativa correta está na letra b) 7 mesorregiões e 32 microrregiões segue abaixo
todas elas. mesorregiões geográficas são :Mesorregião do Centro-Norte Baiano Mesorregião do Centro-Sul
Baiano Mesorregião do Extremo Oeste Baiano Mesorregião Metropolitana de Salvador Mesorregião do
Nordeste Baiano Mesorregião do Sul Baiano Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia.total=7
microrregiões geográficas: Microrregião de Irecê Microrregião de Senhor do Bonfim Microrregião de
Jacobina Microrregião de Itaberaba Microrregião de Feira de Santana Microrregião de Itapetinga
Microrregião de Vitória da Conquista Microrregião de Brumado Microrregião de Guanambi Microrregião de
Livramento do Brumado Microrregião de Boquira Microrregião de Seabra Microrregião de Jequié
Microrregião de Barreiras Microrregião de Santa Maria da Vitória Microrregião de Cotegipe Microrregião de
Catu Microrregião de Santo Antônio de Jesus Microrregião de Salvador Microrregião de Jeremoabo
Microrregião de Euclides da Cunha Microrregião de Ribeira do Pombal Microrregião de Serrinha
Microrregião de Alagoinhas Microrregião de Entre Rios Microrregião de Porto Seguro Microrregião de Ilhéus- DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Itabuna Microrregião de Valença Microrregião de Bom Jesus da Lapa Microrregião de Barra Microrregião de com a letra B).
Juazeiro Microrregião de Paulo Afonso.total=32 referência:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_microrregi%C3%B5es_da_Bahia
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
DE ACORDO COM O SITE
com a letra B).
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&itemid=703. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas.
REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO GABARITO QUESTÃO 18. ?As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização
utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a
partir do estudo Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990
do referido Instituto.?
(http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 ? acessado em
07/08/2018) O Estado da Bahia é composto por: a) 2 Mesorregiões Geográficas e 22 Microrregiões
Geográficas. b) 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas. c) 1 Mesorregião Geográfica e
5 Microrregiões Geográficas. d) 15 Mesorregiões Geográficas e 35 Microrregiões Geográficas.? A
alternativa considerada pela Banca Examinadora no gabarito preliminar foi a letra A (2 Mesorregiões
Geográficas e 22 Microrregiões Geográficas) com o que não se pode concordar. De acordo com a
Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território
nacional do ano de 1990 o Estado da Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões
Geográficas. Sendo assim a alternativa correta é a letra B (7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões
Geográficas) conforme a fonte de pesquisa relatada no enunciado da questão:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 Em face do
exposto faz-se necessário a alteração do gabarito da questão para a alternativa B (7 Mesorregiões
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas) para que haja compatibilidade da informação constante no site com a letra B).
do SEI ? Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia mencionado no enunciado da
questão supra e da Regionalização utilizada pelo IBGE.
Prezados O gabarito da referida questão indica como alternativa correta ?A? o que configura erro pois o
Estado da Bahia é composto por 7 (sete) mesorregiões Geográficas sendo elas: Centro-Norte Baiano CentroSul Baiano Extremo Oeste Baiano Metropolitana de Salvador Nordeste Baiano Sul Baiano e Vale SãoFranciscano da Bahia e 32 (trinta e duas) Microrregiôes sendo elas Feira de Santana Irecê Itaberaba
Jacobina Senhor do Bonfim Boquira Brumado Guanambi Itapetinga Jequié Livramento de Brumado Seabra
Vitória da Conquista Barreiras Cotegipe Santa Maria da Vitória Catu Salvador Santo Antônio de Jesus
Alagoinhas Entre Rios Euclides da Cunha Jeremoabo Ribeira do Pombal Serrinha Ilhéus/Itabuna Porto
Seguro Valença Barra Bom Jesus da Lapa Juazeiro Paulo Afonso. Esta divisão foi criada a partir do estudo
de Divisão Regional do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do IBGE.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Segue o Link para corroborar o recurso
com a letra B).
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703 Requer a
revisão da resposta indicando como resposta correta a alternativa ?B?.
a questão 19) informa os nascidos em jequié têm gentílico de : a alternativa correta está obviamente na letra DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
d)- jequieense. referência:https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
com a letra D).
pedido: alteração de gabarito para a letra d (Jequieense) fundamentação: A questão pede o gentílico de
quem nasce em jequié e não quem nasce na bahia. se fosse bahia seria baiano. porém como é perguntado
sobre quem nasce em jequié a resposta correta é jequieense. Código do Município 2918001 Gentílico
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
jequieense Prefeito LUIZ SÉRGIO SUZARTE ALMEIDA fonte: ibge.
com a letra D).
questao com possiveis duas respostas: gentilico se refere ao local de nascimento podendo ser pais estado
ou municipio. neste caso a minha resposta foi letra d - jequieense nome dado a quem nasce no municipio de
jequié. no gabarito consta como letra b - baiano o que de fato também não estaria errado visto que jequié é DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
um municipio baiano.
com a letra D).
DE ACORDO COM O SITE https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php. Quem nasce ou
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
reside na cidade de Jequié é chamado de Jequieense.
com a letra D).
O gabarito da referida questão indica como alternativa correta ?B? o que configura erro pois p gentílico da
pessoa natural de Jequié é JEQUIEENSE como segue o link para corroborar com o recurso.
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php Requer a revisão da resposta indicando como DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
resposta correta a alternativa ?D?
com a letra D).
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1

2

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Seria letra (a) e não letra b
com a letra D).
questão número 20) pede para completar o campo de acordo com a lei 13.664. no site da câmara dos
deputados informa que a lei 13.664 no dia 30 de novembro é celebrado o dia da amizade brasil-argentina.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
sendo assim o gabarito correto seria a alternativa c)-brasil-argentina. referência:
com a letra C).
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio-2018-786679-publicacaooriginal-155556pl.html
REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ALTERAÇÃO
DO GABARITO Cargo: RÁDIO-OPERADOR QUESTÃO 20 ? Assinale a alternativa que completa a lacuna
do texto a seguir: O Presidente da República Michel Temer através da Lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018
instituiu o _________________________ a ser celebrado anualmente em 30 de novembro. a) Dia da
Amizade Brasil-Venezuela b) Dia da Amizade Brasil-Bolívia c) Dia da Amizade Brasil-Argentina d) Dia da
Amizade Brasil-Paraguai A alternativa considerada pela Banca Examinadora no gabarito preliminar foi a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
letra D (Dia da Amizade Brasil-Paraguai) com o que não se pode concordar. Considerando a lei Lei nº
com a letra C).
13.664 de 14 de maio de 2018 a mesma é enfática no seu art. 1º o objeto para o qual foi instituída: Art. 1º É
instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente em 30 de novembro
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio-2018-786679-publicacaooriginal-155556pl.html Em face do exposto faz-se necessário a alteração do gabarito da questão para a alternativa C (Dia
da Amizade Brasil-Argentina) por compatibilidade da realidade constada no artigo 1ª da Lei nº 13.664 de 14
de maio de 2018.
TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA (SAÚDE)
o brasão está localizado na parte esquerda da bandeira de jequié. letra \a\ correta
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG
INDEFERIDO. O argumento não condiz com a questão 01.
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
Questão 02: Vício de linguagem E como ela não ?crescesse? mais Forma correta: E como ela não
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
?cresceu? mais De acordo a gramática a questão correta é: Letra B - Solecismo Definição: intromissão na
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
norma culta de uma língua de construções sintáticas alheias à mesma ger. por parte de pessoas que não
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
dominam inteiramente suas regras (p.ex. os chamados erros de concordância de regência de colocação a
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
má construção de um período composto etc.).
tia).
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INDEFIRO. O enunciado exposto na questão, pergunta quais são os encontros vocálicos nas palavras (muito, causa, outra,benfeitores). A
resposta correta é a letra B, conforme gabarito. Eclarecendo: Muito: (mui-to = ditongo), Causa: (cau-sa = ditongo), Outra: (ou-tra = ditongo),
Benfeitores: (ben-fei-to-res = ditongo). Ditongo: dois elementos vocálicos (não se separam as vogais). Exemplos: rei, ouro. Hiato: dois
elementos vocálicos seguidos, mas em sílabas diferentes (separam-se as sílabas). Exemplos: cru-el, po-di-a. Tritongo: é a sequência
semivogal+vogal+semivogal, ou seja, é uma vogal entre semivogais (não se separam as vogais). Exemplos: Pa-ra-guai, sa-guão.
Mu-i-to ca-u-sa são hiato
INDEFIRO. O enunciado exposto na questão pede a alternativa onde não temos um aposto. É a alternativa C, conforme gabarito. Lembrando:
aposto é um termo que retoma outro termo da oração para explicar, ampliar, desenvolver ou resumir esse termo. A alternativa A, está correta,
"Mário de Andrade, poeta modernista, era um pesquisador de nossa cultura". (poeta modernista= aposto no sujeito, dando informações sobre
ele). A alternativa B, também correta, "Trouxemos o seu material escolar: lápis, caderno, livro e borracha. (lápis, caderno, livro e borracha=
aposto no objeto direto, enumerando os itens do material). A alternativa C, é a única incorreta, "Crianças, vocês vão para o banho agora!
(Crianças= vocativo, trata-se de um nome usado quando se quer atrair a atenção da pessoa do discurso, da pessoa com quem se fala). A
07. Assinale a alternativa onde não temos aposto. (C) Crianças vocês vão para o banho agora! Onde
alternativa D, está correta, "Minha namorada Margarete, é muito divertida". (Margarete=aposto no sujeito, especificando a namorada com seu
\vocês\ é aposto de crianças. Portanto todas as alternativas possuem aposto.
nome próprio).
INDEFIRO. O emitido na questão pede a alternativa onde haja uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a alternativa B,
conforme gabarito. A alternativa A, está incorreta,"Tenho necessidade de que você chegue", é oração subordinada substantiva completiva
nominal=funciona como complemento do substantivo necessidade. A alternativa B, é a única correta, "Necessito de que você volte", é oração
subordinada substantiva objetiva indireta= funciona como objeto indireto do verbo necessito da oração principal. A alternativa C, está
incorreta, "Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito", é oração subordinada adjetiva restritiva= caracteriza o
A QUESTÃO DEVE SER ANULADA POIS HÁ 2 ALTERNATIVAS CORRETAS. a) tenho necessidade de que termo antecedente, tornando o seu sentido de modo restrito, limitado. A alternativa D, também incorreta, "Uma vez que aceite as condições,
você chegue b) necessito de que você volte. Ambas tem o \ de que \ que é CARACTERÍSTICO das orações pode levar o carro", é oração subordinada adverbial condicional=exprime ideia de condição, informa aquilo de que depende a realização do
subordinadas objetiva indireta.
fato expresso na oração principal.
De acordo com o cálculo de área o valor APRESENTADO no gabarito preliminar não corresponde com a
área da região DESTacada
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
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O GABARITO DEVE SER ALTERADO POIS: A ALTERNATIVA CORRETA É: b) 35 cm² PORQUE
multiplicando-se o número de colunas (7) pelas linhas (8) dá-se um total de 56 quadrados sendo que
através da analise visual é POSSÍVEL observar 21 quadrados não pintados. Como cada quadradinho tem 1
cm² e com uma simples subtração: 56 - 21 encontra-se o resultado da área da figura que é 35 cm².
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

3

7

9

11
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a questão 11 tem sua região destacada 35 cm². sendo a resposta correta a letra \b\
favor verificar questão 11 - resposta errada no gabarito a área da região destacada é de 35cm2 resposta
correta letra b
favor verificar a questão 11- resposta errada no gabarito. a área da região destacada é de 35 cm2 resposta
correta letra b e não c como informado no gabarito.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

11

A área da figura destacada é 35cm². Resposta correta: alternativa (b)

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

11

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

11
11
11
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13

resposta errada no gabarito a área da região destacada é de 35cm2 resposta correta letra b
FAVOR VERIFICAR A QUESTÃO 11- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO. A ÁREA DA REGIÃO
DESTACADA É DE 35cm² RESPOSTA CORRETA LETRA B.
questão certa é a b 35cm²
Por favor reavaliar a questão de número 11 pois ela está com a resposta incorreta sendo a correta a letra b
com 35 cm.
Solicito à douta banca a alteração de gabarito da questão em tela para a letra b) 35 cm2 que é o valor exato
da área da região destacada na figura.
O Quesito correto é a letra (a) 75 porquê: Se pela manha sao 425 gramas e colocou 4x 75 e 1x com o
recipiente maior. ficaria 4 x 75g e 1x 125g totalizando 425 gramas e pela tarde 3x 75 = 225 + 2x 125 = 250
totalizando 475 gramas. se o valor for 100 como diz o gabarito para o recipiente menor os valores nao
correspondem.

Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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o gabarito precisa ser alterado: A ALTERNATIVA CORRETA É: a) 75 Segue o calculo: x = recipiente menor
y = recipiente maior 4x + y = 425 3x + 2y = 475 3x + 2y = 475 3x + 2.(425 - 4x) = 475 3x + 850 - 8x = 475 y =
425 - 4x - 5x = 475 - 850 - 5x = - 375 * (-1) y = 425 - 4 * 75 y = 125 5x = 375 x = 375 / 5 x = 75 LOGO PELO
CALCULO DEMONSTRADO FOI PROVADO QUE A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É 75 g.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
A questão correta seria a letra \A\ pois fazendo o calculo como sistema linear Ficaria: x=menor y=maior
montando as equações: 4x+y=425 3x+2y=475 Calculo: 4x+y=425 . (-2) 3x+2y=475 -8x-2y=-850 3x+2y=475
_____________ -5x=-375 X=menor X= -375/5 x=75 X=75 Resposta: 75g.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Segundo a equação o valor correspondente ao recipiente menor é 75g ou seja questão a não a questão do
gabarito que é a opção b. 75X4= 300 + 125= 425 75X3=225 + 250= 275.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

a resposta correta seria a letra \a\. pela manhã foram: 4 recipientes menores (75 gramas cada) e um maior
(125 gramas cada). manhã: 4 * 75 + 1*125= 300+ 125= 425 tarde: (usado as mesmas medidas) 3 recipientes
menores (75 gramas cada) e 2 maiores (125 gramas cada) 3*75+2*100= 225+250= 475
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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13

13

13

13
13

a RESPOSTA DA QUESTÃO É 75 E NÃO 100 COMO CONSTA NO GABARITO. pARA RESOLVER A
QUESTÃO É NECESSÁRIO MONTAR UM SISTEMA DE EQUAÇÃO DA SEGUINTE FORMA: 4X + Y = 425
3X + 2Y = 475 oNDE X EQUIVALE AO RECIPIENTE MENOR E Y EQUIVALE AO RECIPIENTE MAIOR.
rESOLVENDO DA SEGUINTE FORMA: Y = 425 - 4X SUBSTITUINDO-O NA OUTRA EQUAÇÃO PARA
ACHAR O RESULTADO. 3X + 2Y = 475 3X+ 2 . (425 - 4X) = 475 3X + 850 - 8X = 475 - 5X = - 850 + 475 (-1)
. - 5X = - 375 . (-1) 5X= 375 X= 375/5 X = 75 SUBSTITUINDO ESSE VALOR NA OUTRA FÓMULA
OBTEREMOS O VALOR DE Y QUE É O VALOR DA CAPACIDADE DO RECIPIENTE MAIOR. Y = 425 - 4X
Y = 425 - 4 . 75 Y = 125 pARA PROVAR QUE X = 75 E Y = 125 TEMOS: 4X + Y = 425 E 3X + 2Y = 475 4 .
75 + 125 = 425 3 . 75 + 2 . 125 = 475 300 + 125= 425 225 + 250 = 475 425=425 475 = 475 lOGO X = 75 E Y
+ 125 PORTANTO A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É IGUAL A 75 GRAMAS SENDO
RESPOSTA CORRETA LETRA A.
favor verificar questão 13 - resposta errada no gabarito resposta correta letra a (75) 4*x + y =425 / 4 * 75 +
y=425 / 300 + y=425 / y=425 - 300 / y=125 (sendo x= recipiente menor e y= recipiente maior). 3*x +2y=475 /
3*75 + 2*125=475 / 225 + 250=475 se colocarmos qualquer outro valor para x (recipiente menor) o valor não
dá exato. o valor do recipiente menor é 75
Conforme a equação o valor que equivale ao recipiente menor é de 75g ou seja 75 x 4= 300 + 125=425g e
75 x 3= 225 + 250 ( que é 2x 125) é igual 475g. logo A CAPACIDADE DO RECIPIENTE MENOR É DE 75
GRAMAS SENDO A ALTERNATIVA A À ALTERNATIVA CORRETA.
A QUESTÃO solicita para assinalar a alternativa que corresponde a capacidade do recipiente menor em
gramas que é utilizado para colocar a RAÇÃO de catfundo. O valor correto corresponde a 75g ou seja a
letra a visto que: 75x4=300+125=425 75x3=225+250=475. Não estando o gabarito disponibilizado pela
banca em consonância com a resposta correta.
favor verificar questão 13 - resposta errada no gabarito resposta correta letra a (75) 4*x+ Y = 425 / 4 * 75 + y
=425 / 300 + y= 425 / y= 425 - 300 / y =125 (sendo x = recipiente menor e y = recipiente maior). 3*x + 2y =
475 / 3*75 + 2*125=475 / 225 + 250 = 475 se colocarmos qualquer outro valor para x (recipiente menor) o
valor não dá exato. o valor do recipiente menor é 75.
verificar questão 13 - resposta errada no gabarito resposta correta letra a(75) 4*x+y=425 / 4 *75+y=425 /
300+y=425 / y=425-300 / y=125(sendo x= recipiente menor e y=recipiente maior). 3*x +2y=475 / 3*75 =
2*125=475 / 225 +250=475 se colocarmos qualquer outro valor para x(recipiente menor) o valor não dá
exato. o valor do recipiente menor é 75

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

questão certa é a letra a 75
VENHO por meio deste informar que a resposta da questão de número 13 está incorreta. A resposta certa
seria a letra a. Por favor REAVALIAR e CORRigir

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

13

Favor verificar a questão 13- resposta errada no gabarito A resposta correta letra a (75) 4*X+Y= 425/
4*75+Y=425 / 300+Y=425 / Y=425-300/Y=125(SENDO X=RECIPIENTE MENOR E Y= RECIPIENTE
MAIOR). 3*X+2Y=475/3*75+2*125=475/225+250=475 SE COLOCARMOS QUALQUER OUTRO VALOR
PARA X(RECIPIENTE MENOR) O VALOR NÃO DÁ EXATO. O VALOR DO RECIPIENTE MENOR É 75.

Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
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FAVOR VERIFICAR A QUESTÃO 13- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO A RESPOSTA CORRETA
LETRA A (75) 4*X+Y= 425/ 4*75+Y=425 / 300+Y=425 / Y=425-300/Y=125(SENDO X=RECIPIENTE MENOR
E Y= RECIPIENTE MAIOR). 3*X+2Y=475/3*75+2*125=475/225+250=475 SE COLOCARMOS QUALQUER
OUTRO VALOR PARA X(RECIPIENTE MENOR) O VALOR NÃO DÁ EXATO. O VALOR DO RECIPIENTE
MENOR É 75.
Solicito à douta BANCA A ALTERAÇÃO DE GABARITO DA QUESTÃO EM TELA PARA A LETRA a) 75 que
corresponde ao valor exato da capacidade do recipiente menor conforme resolução de sistema com 2
equações de primeiro grau.
Solicito À DOUTA BANCA a Anulação da questão EM comento em virtude da resposta apresentada em
gabarito está equivocada.
o gabarito precisa ser alterado: A ALTERNATIVA CORRETA É: b) 2 Segue a demonstração: Qtd Jogos Gols
Marcado 1º Jogo: 2 2º Jogo: 1 3º Jogo: 0 4º Jogo: 4 5º Jogo: 2 6º Jogo: 1 7º Jogo: 4 Total: 7 Total: 14 A
média é realizada através da divisão da quantidade dos gols marcados (14) pelo número de jogos (7) sendo
o resultado correto: 2 gols de média.
Nessa questão a alternativa correta seria letra \B\ conforme o calculo de Média: o total de jogos da frança foi
7. Número de gols: Ganhou da austrália por (2) a 1. ganhou do peru por (1) a 0. Empatou com a dinamarca
(0) a 0. Ganhou da argentina por (4) a 3. Ganhou do uruguai por (2) a 0. ganhou da bélgica por (1) a 0.
ganhou da croácia por (4) a 2. Rol: 0 1 1 2 2 4 4 somando: 0+1+1+2+2+4+4= 14 número de gols=14 número
de jogos=7 14/7=2 sendo assim a média de gols é igual a 2. Letra \B\.
o gabarito está incorreto pois ao somar a média aritmética de gols o resultado final somando a quantidade
de gols (14) e dividindo pela quantidade de partidas (7) é 2

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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o VALOR DA MÉDIA DE GOLS CORRESPONDE A QUESTÃO B ONDE O VALOR MEDIANO amostra for
ímpar a mediana é o valor central da amostra. Nesse caso há a mesma quantidade de valores acima e
abaixo desse valor. lINK: https://educacao.uol.com.br/matematica/estatistica-moda-mediana.jhtm

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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resposta certa seria letra b 2
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Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Visto que a questão solicita uma media dos gols marcados pela frança observa-se que deverá ser realizada
uma soma de todos os gols marcados pela frança em todas as partidas em que a frança jogou ou seja
marcou 2 gols contra a AUSTRÁLIA marcou 1 gol no peru não marcou gol contra a dinamarca ganhou da
argentina por 4 gols marcou 2 gols no uruguai 1 contra a BÉLGICA e 4 contra a CROÁCIA somando ao todo
14 gols que será dividido pela quantidade de partidas que a frança jogou que são 7 no total com todos os
PAÍSES. Sendo assim o calculo da questão corresponde a: 14 gols dividido por 7 partidas que é igual a 2 a
media de gols entre as partidas ENTRETANTO o gabarito não está equivalente com a resposta correta.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A média de um conjunto de valores numéricos é calculada somando-se todos estes valores e dividindo-se o
resultado pelo número de elementos somados que é igual ao número de elementos do conjunto ou seja a
média de n números é sua soma dividida por n. entao soando os gols da frança dar 14 gols e dividido pelo
numero de partidas que e 7 sera igual a 2.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
favor rever questão 15 - resposta errada no gabarito resposta correta é letra B m= quantidade de gols
marcados / quantidade de partidas m= 2+1+0+4+2+1+4 / 7= 14/7=2
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
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Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "D", conforme gabarito definitivo.

a seleção francesa marcou 14 gols em em 7 jogos.( a questão pergunta a media de gols marcados) a media
de gols é simples: numero de gols/ numero de jogos 14/7 = 2 gols por partidas letra \b\ correta
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
a RESPOSTA DA QUESTÃO É 2 E NÃO 3 COMO CONSTA NO GABARITO. pARA RESOLVER A
QUESTÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR A MÉDIA ARITMÉTICA ONDE SOMA-SE TODOS OS GOLS FEITOS
PELA FRANÇA (2 1 0 4 2 1 4) E DIVIDE PELA QUANTIDADE DE JOGOS (7). DESSA FORMA: 2 +1+ 0 + 4
+ 2 + 1 + 4 / 7 = 14/ 7= 2 SENDO PORTANTO A MÉDIA DE GOLS FEITOS PELA FRANÇA IGUAL A 2 E O
GABARITO DA QUESTÃO LETRA B.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
foram sete jogos com o total de 14 pontos logo a media de gols foi 02 gols a resposta correta é a letra B do
gabarito
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

a MÉDIA DE GOLS FOI DE 02 RESPOSTA CORRETA ESTÁ NA ALTERNATIVA B POIS AO TODO FORAM
14 JOGOS E 07 GOLS LOGO A MÉDIA É 02 GOLS POR JOGOS. segundo entendimento sobre mediana
disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/moda-mediana.htm
solicito revisão do gabarito para encontrarmos a média soma-se a quantidade de gols realizados pela
França= 2+1+0+4+2+1+4= 14 e divide-se pela quantidade de partidas: AUSTRália + peru+ dinamarca+
argentina+ uruguai+belgica+ croacia= 7 logo ficaria 14÷7= 2
favor rever questão 15 - resposta errada no gabarito. resposta correta é letra b. m = quantidade de gols
marcados/ quantidade de partidas. m = 2+1+0+4+2+1+4 / 7 M = 14 /7 M = 2
Favor rever questão 15 resposta errada no gabarito. sendo que a resposta correta é letra b m= quantidade
de gols marcados/ quantidade de partidas m= 2+1+0+4+2+1+4 / 7=14/7=2
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Gabarito alterrado para "A", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

FAVOR REVER QUESTÃO 15 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA B.
M=QUANTIDADE DE GOLS MARCADOS/ QUANTIDADE DE PARTIDAS M=2+1+0+4+2+1+4/7=14/7=2
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
A questão correta é : letra b A questão pede a média de gols da frança 2x1 1x0 0x0 4x3 2x0 1x0 4x2 total de
14 gols em 7 partidas. 14/7= 2 (média de gols)
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA B. M=QUANTIDADE DE GOLS
MARCADOS/ QUANTIDADE DE PARTIDAS M=2+1+0+4+2+1+4/7=14/7=2
Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.

21

Solicito À DOUTA BANCA A ALTERAÇÃO DE GABARITO DA QUESTÃO EM TELA PARA A LETRA B) 2
que corresponde à média de gols marcados pela França em toda a copa do mundo 2018. QUESTÃO
resolvida por aplicação de fórmula de média aritmética simples( quantidade total de gols/ quantidade de
jogos = 14/7=2).
A RESPOSTA CORRETA É: d) Contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador de forma
que possa ter as informações necessárias e o poder de opinar sobre os locais mais adequados em relação
às suas necessidades. Caso contrário a mesma deveria ser anulada.
SEGUNDO PORTARIA A QUESTÃO TEM MAIS DE UMA OPÇÃO CORRETA. SEGUE O LINK:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html
de acordo a portaria nº 2048 de 2002 a questão tem mais de uma alternativa. segue o link:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html

21

VENHO POR DESTE REQUERER A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 21 POIS A MESMA EM SEU CONTEÚDO
ABORDA ASSUNTO DIFERENTE DO CARGO PRETENDIDO COBRANDO DO EXAMINADO UM
ESFORÇO HERCULANO PARA RESPONDER TAL QUESTÃO POIS A MESMA FOGE DAS ATRIBUIÇÔES
DO TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA(TARM) CARGO PRETENDIDO.
INDEFIRO, a questão foi elaborada conforme conteúdo programatico publicado em edital
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Solicito a mudança do gabarito para letra \d\. Motivo: o item número três (iii) está errado. A banca trouxe a
letra \a\ como correta porém esta encontra-se errada já que o inciso iii da portaria 2657 de dezembro 2004
fala que entre as atribuições de regulação médica de URGÊNCIA onde traz ipsis liter (ao pé da letra) diz:
ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas. Veja que o erro do
item iii da referida questão está na palavra \incapaz\ pois o inciso mencionado anteriormente traz como
\capaz\. Portanto só resta como sendo correta mesmo a letra \d\ ou seja os itens corretos são: I II E IV.
SENDO assim SOLICITO que O GABARITO SEJA MUDADO PARA LETRA \D\. Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
O quesito correto e letra (d) III e IV. porque na prova o item III é falso pois fala ser (INCAPAZ) e na portaria
fala ser (CAPAZ). conforme trecho a seguir da portaria: I - ser instância operacional onde se processa a
função reguladora em casos de urgências clínicas pediátricas cirúrgicas traumáticas obstétricas e
psiquiátricas II - ser polivalente na utilização dos recursos III - ser capaz de refletir a relação entre a oferta
disponível e as necessidades demandadas IV - subsidiar o planejamento das correções necessárias para
adequar a relação acima mencionada sempre que se observar deficiência de oferta no exercício cotidiano
da regulação médica das urgências

Gabarito alterrado para "B", conforme gabarito definitivo.
INDEFERIDO- contar com acesso às demais centrais do Complexo Regulador, de forma que possa ter as informações necessárias e o poder
de dirigir os pacientes para os locais mais adequados, em relação às suas necessidades.
INDEFIRO, as alternativas erradas contem palavras que anulam a afirmação das mesmas, sendo correta somente a letra B
INDEFIRO, as alternativas erradas contem palavras que anulam a afirmação das mesmas, sendo correta somente a letra B

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

O GABARITO PRECISA SER ALTERADO: A ALTERNATIVA CORRETA É: d) Somente I II e IV estão
corretas. POIS ATRAVÉS DA PORTARIA 2657 É DESCRITO: Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html ATRIBUIÇÕES DA
REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS Atribuições Gerais: I - ser instância operacional onde se
processa a função reguladora em casos de urgências clínicas pediátricas cirúrgicas traumáticas obstétricas
e psiquiátricas II - ser polivalente na utilização dos recursos III - ser capaz de refletir a relação entre a oferta
disponível e as necessidades demandadas IV - subsidiar o planejamento das correções necessárias para
adequar a relação acima mencionada sempre que se observar deficiência de oferta no exercício cotidiano
da regulação médica das urgências OU SEJA NO ITEM \ III \ A QUESTÃO INICIA-SE COM \ ser incapaz de
... \ e isso é falso. Não podendo ser assim ser a alternativa (a). OS ITENS I II e IV da questão estão de
acordo as atribuições da portaria. POR ISSO A \ C \ é a assertiva correta!
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
segundo a portaria 2657/04 uma das atribuições da regulação médica de urgÊncias é ser capaz de refletir a
relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas. Vocês colocaram a palavra Incapaz no
lugar de capaz. por isso o item 3 da questão está errado.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
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a alternativa correta desta questão é letra \D\ segundo a portaria n°2657 de dezembro de 2004:
ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS Atribuições Gerais: I - ser instância
operacional onde se processa a função reguladora em casos de urgências clínicas pediátricas cirúrgicas
traumáticas obstétricas e psiquiátricas II - ser polivalente na utilização dos recursos III - ser capaz de refletir
a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas IV - subsidiar o planejamento das
correções necessárias para adequar a relação acima mencionada sempre que se observar deficiência de
oferta no exercício cotidiano da regulação médica das urgências V - articular ações harmonizadoras e
ordenadoras buscando a resposta mais eqüitativa possível frente às necessidades expressas e devidamente
hierarquizadas VI - estar articulada com os Serviços de Controle Avaliação Auditoria e Vigilância em Saúde
permitindo a utilização dos recursos do sistema de forma harmônica de acordo com uma hierarquia de
necessidades VII - nortear-se por pactos estabelecidos entre as instâncias gestoras do Sistema e demais
atores envolvidos no processo assistencial VIII - facilitar a execução de programas e projetos estratégicos e
prioritários de atenção à saúde formulados junto a instituições parceiras ou com missões semelhantes e
aprovados pelo respectivo Comitê Gestor de Atenção às Urgências IX - identificar e divulgar os fatores
condicionantes das situações e agravos de urgência atendidos notificando os diferentes setores envolvidos
por intermédio do Comitê Gestor X - pactuar ações conjuntas com outros atores envolvidos na atenção
integral às urgências como a Defesa Civil o Corpo de Bombeiros a Policia Militar a Polícia Rodoviária os
Departamentos de Trânsito as Concessionárias de Rodovias as Empresas Privadas de Transporte e
Atendimento de Urgência entre outros XI - avaliar permanentemente o desempenho das parcerias com os
demais atores e notificar o Comitê Gestor de Urgências fornecendo elementos para a implementação e
otimização das ações conjuntas XII - participar da formulação dos Planos de Saúde de Atenção Integral às
Urgências e de Atenção a Eventos com Múltiplas Vítimas e Desastres do município ou região de sua área
de abrangência fornecendo dados epidemiológicos contextualizando os agravos atendidos e identificando
os fatores facilitadores e de estrangulamento das ações. Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
NA PROVA DE TECNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA. o gabarito afirma que a alternativa correta
é a letra \a\. Porém de acordo com a portaria n 2657 de 2004 na questão as opçoes corretas são: i ii e iV.
NA ALTERNATIVA DE LETRA \D\. I - SER INSTANCIA OPERACIONAL ONDE SE PROCESSA A FUNÇÃO
REGULADORA EM CASOS DE URGENCIAS CLINICAS PEDIATRICAS CIRURGICAS TRAUMATICAS
OBSTETRICAS E PSIQUIATRICAS. II - SER POLIVALENTE NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. IV SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DAS CORREÇÕES NECESSARIAS PARA ADEQUAR A RELAÇÃO
ACIMA MENCIONADA SEMPRE QUE SE OBSERVAR DEFICIENCIA DE OFERTA NO EXERCICIO
COTIDIANO DA REGULAÇAO MEDICA DAS URGENCIAS.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
sEGUNDO PORTARIA DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A QUESTÃO CORRETA É LETRA d SEGUE O
LINK: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
o gabarito da questão é letra d e não a como consta no gabarito preliminar. De acordo com a portaria 2657
de 15 de dezembro de 2004 são \atribuições da regulação médica de urgência: Atribuições Gerais: I - ser
instância operacional onde se processa a função reguladora em casos de urgências clínicas pediátricas
cirúrgicas traumáticas obstétricas e psiquiátricas II - ser polivalente na utilização dos recursos III - ser capaz
de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas IV - subsidiar o planejamento
das correções necessárias para adequar a relação acima mencionada sempre que se observar deficiência
de oferta no exercício cotidiano da regulação médica das urgências \ Na prova o ponto III da questão está
falso lá está constando desta forma: III - SER INCAPAZ DE REFLETIR A RELAÇÃO ENTRE A OFERTA
DISPONÍVEL E AS NECESSIDADES DEMANDADAS. As outras assertivas estão corretas sendo portanto
verdadeiras as afirmações I II e IV gabarito letra D. Segue abaixo o link do site do ministério da saúde onde
consta a portaria e suas atribuições.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
a alternativa iii esta incorreta (INCAPAZ) logo as alternativas i ii e iv estão corretas e correspondem a
alternativa d do gabarito
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS de acordo co o MINISTÉRIO de SAÚDE :
Atribuições Gerais: I - ser instância operacional onde se processa a função reguladora em casos de
urgências clínicas pediátricas cirúrgicas traumáticas obstétricas e psiquiátricas II - ser polivalente na
utilização dos recursos III - ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades
demandadas IV - subsidiar o planejamento das correções necessárias para adequar a relação acima
mencionada sempre que se observar deficiência de oferta no exercício cotidiano da regulação médica das
urgências resposta letra D
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
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a QUESTÃO SOLICITA PARA ASSINALAR A ALTERNATIVA CORRETA COM RELAÇÃO AS
ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA CONFORME A PORTARIA Nº 2657 DE
DEZEMBRO DE 2004 ESTANDO CORRETAS AS ALTERNATIVAS ser instância operacional onde se
processa a função reguladora em casos de urgências clínicas pediátricas cirúrgicas traumáticas obstétricas
e psiquiátricas ser polivalente na utilização dos recursos E subsidiar o planejamento das correções
necessárias para adequar a relação acima mencionada sempre que se observar deficiência de oferta no
exercício cotidiano da regulação médica das urgências. ESTANDO CORRETA A ALTERNATIVA D QUE
EQUIVALE AS AFIRMATIVAS SUPRACITADAS ENTRETANTO A RESPOSTA NÃO ESTÁ EM
CONSONÂNCIA COM O GABARITO DISPONIBILIZADO PELA BANCA ORGANIZADORA DO CONCURSO
A RESPOSTA CORRETA PODE SER FACILMENTE IDENTIFICADA NA PORTARIA 2657 NO CAMPO
ATRIBUIÇÕES DA REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
QUESTÃO 22(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) A questão refere-se sobre as atribuições da regulação
médica de urgência conforme a Portaria nº2.657 de dezembro de 2004 e solicita os itens corretos que estão
de acordo a portaria citada. Logo os itens corretos é III e IV(gabarito D).Por isso solicito a anulação do
gabarito A escolhido pela banca.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
FAVOR REVER QUESTÃO 22 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA D.
de acordo com a portaria III - ser capaz (não incapaz) de refletir a relação entre a oferta disponível e as
necessidades demandadas os ITENS I II e IV estão corretos ver portaria 2657 de dezembro de 2004.
NEsta questão a AFIRMATIVa iii está incorreta visto que diz que deve ser incapaz na REFERIDa portaria
nos diz que: ser capaz de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas Logo a
alternativa correta e a letra D
a alternativa correta é a d. segue link da portaria:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
Com relação às atribuições da regulação médica de urgência assinale a alternativa correta. \Iii- ser incapaz
de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas.\ O correto é \ser capaz\.
Portanto a alternativa correta é: (D) somente i ii e IV estão corretas.
favor rever questão 22. resposta errada no gabarito resposta correta é letra d. de acordo com a portaria iii ser capaz ( não incapaz ) de refletir a relação entre a oferta DISPONÍVEL e as necessidades demandadas.
favor rever a questão 22 resposta errada no gabarito resposta correta é letra d. de acordo com a portaria iii ser capaz(não incapaz) de refletir a relação entre a oferta disponível e as necessidades demandadas os
itens iii e iv estão corretos ver portaria 2657 de dezembro de 2004.
FAVOR REVER QUESTÃO 22- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA
D DE ACORDO COM A ASSERTIVA III - SER CAPAZ (NÃO INCAPAZ) DE REFLETIR A RELAÇÃO ENTRE
A OFERTA DISPONÍVEL E AS NECESSIDADES DEMANDADAS OS ITENS I II E IV ESTÃO CORRETOS
VER PORTARIA 2657 DE DEZEMBRO DE 2004.
o gabarito informa a letra \a\ como correta porem a OPÇÃO III \Ser incapaz de refletir a relação entre a
oferta DISPONÍVEL e as necessidades demandadas\ está incorreta impossibilitando a letra a \a\ ser
verdadeira.

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador
DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra D, conforme o gabarito original deste elaborador

SOLICITO A MUDANÇA DO GABARITO PARA LETRA \C\. MOTIVO: A QUESTÃO PEDIA UMA EXCEÇÃO
ENTRE AS OPÇÕES CORRETAS. DAS OPÇÕES APRESENTADAS A ÚNICA QUE CONTÉM ERRO É A
LETRA \C\. VEJA QUE O ERRO ESTÁ QUANDO A QUESTÃO DIZ QUE AS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
CONSISTIA EM GARANTIR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PARTE DAS
RESPOSTAS NECESSÁRIAS. O ERRO DE MANEIRA MAIS ESPECÍFICA ESTÁ NA EXPRESSÃO \DE
PARTE\ QUANTO QUE NA VERDADE O CORRETO SERIA \DE TODAS\ CONFORME A PORTARIA 2657
de dezembro de 2004 na seção atribuições específicas inciso vi. Portanto solicito a alteração do gabarito
para letra \c\ já que as outras opções estão corretas conforme a portaria aqui mencionada. Ressalte-se
também que na questão de número 25 a banca considerou o item iii como errado por aparecer a expressão
\de parte\ quanto no texto original também aparece a expressão \de todos\. Assim sendo só resta a banca a
correção do referido gabarito aqui contestado. Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
o quesito correto e letra (c) conforme trecho da portaria: VI - garantir os meios necessários para a
operacionalização de todas as respostas necessárias a partaria diz \De todas as respostas necessarias\\ na
questao diz \de parte\ contrariando entao a portaria. e sendo esse quesito o falso que é o que a questao
solicita.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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o gabarito precisa ser alterado: A ALTERNATIVA CORRETA nesse caso é: c) Garantir os meios
necessários para a operacionalização de parte das respostas necessárias. A QUESTÃO PEDE O
EXCETO... E DENTRE AS 4 ALTERNATIVAS A UNICA ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É VERDADEIRA É ESSA:
POIS NÃO É \ PARTE \.. É \ TODAS \. COMO DESCRITO A SEGUIR no item vi: Atribuições específicas: I manter escuta médica permanente e qualificada para este fim nas 24 horas do dia todos os dias da semana
pelo número gratuito nacional das urgências médicas: 192 II - identificar necessidades por meio da
utilização de metodologia adequada e classificar os pedidos de socorro oriundos da população em geral a
partir de seus domicílios ou de vias e lugares públicos III - identificar qualificar e classificar os pedidos de
socorro oriundos de unidades de saúde julgar sua pertinência e exercer a telemedicina sempre que
necessário. Discernir sobre a urgência a gravidade e o risco de todas as solicitações IV - hierarquizar
necessidades V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda VI - garantir os meios
necessários para a operacionalização de todas as respostas necessárias VII - monitorar e orientar o
atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida FONTE:
HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/GM/2004/PRT2657_16_12_2004.HTML
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
o correto seria a letra c pois na portaria 2.657/04 uma das atribuições da regulação médica de urgÊncias é
garantir os meios necessários para a OPERACIONALIZAÇÃO de todas as respostas necessárias e não
apenas de parte das respostas necessárias como está na questão.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
sEGUNDO A PORTARIA TODAS AS QUESTÕES ESTÃO CORRETAS SENDO ASSIM NÃO POSSUIR
ERROS NAS OPÇÕES O QUAL A QUESTÃO PEDE EXCETO. SEGUE O LINK:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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de acordo com a PORTARIA Nº 2.657 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 são atribuições específicas da
regulação médica : [...] V - hierarquizar necessidades V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada
demanda VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as respostas necessárias VII
- monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida na
prova a alternativa C é a única que está incorreta pois na mesma consta da seguinte forma: GARANTIR OS
MEIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PARTE dAS RESPOSTAS NECESSÁRIAS
Estando a mesma assim incorreta a questão pede EXCETO. aS OUTRAS ALTERNATIVAS ESTÃO
CLARAMENTE CORRETAS SENDO A ALTERNATIVA CORRETA LETRA c E NÃO d. sEGUE ABAIXO O
LINK DO SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE CONSTA AS ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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todas as alternativas estão corretas
Vale salientar que nos casos em que a solicitação seja oriunda de um serviço de saúde que não possuiu a
hierarquia técnica requerida pelo caso ainda que o paciente já tenha recebido um atendimento inicial
consideramos que este paciente ainda se encontra em situação de urgência nesse caso ele deverá ser
adequadamente acolhido e priorizado pela Central de Regulação de Urgências como se fosse um
atendimento em domicílio ou em via publica. resposta letra a

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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A QUESTÃO SOLICITA QUE SEJA ASSINALADO A QUESTÃO INCORRETA CORRESPONDENTE AS
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS DA REGULAÇÃO MEDICA DE URGÊNCIA IDENTIFICA-SE QUE A
QUESTÃO INCORRETA É A LETRA C QUE AFIRMA QUE GARANTIR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO DE PARTE DAS RESPOSTAS NECESSÁRIAS SENDO QUE A PORTARIA 2657
DE DEZEMBRO DE 2004 TRÁS QUE GARANTIR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO DE TODAS AS RESPOSTAS NECESSÁRIAS. NÃO ESTANDO A RESPOSTA
CORRETA EM CONSONÂNCIA COM O GABARITO DISPONIBILIZADO PELA BANCA DO CONCURSO.
QUESTÃO 23(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) A questão 23 apresenta as atribuições específicas da
regulação médica de urgência e o candidato deve escolher a única que não faz parte das atribuições. De
acordo a Portaria 2.657 de 16 de dezembro de 2004 a alternativa incorreta é o gabarito C pois houve a
substituição da palavra ?de todas? por ?de parte? o que a torna incorreta. Sendo assim solicito a anulação
do gabarito D proposto pela banca.
FAVOR REVER QUESTÃO 23 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA C.
DE ACORDO COM A PORTARIA ITEM VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de
todas (não de partes) as respostas necessárias VER PORTARIA 2657 DE DEZEMBRO DE 2004. aportaria
informa de todas não em partes como foi especificado na letra c. as demais opções estão de acordo com a
portaria (a B e D) .
esta questão deverá ser anulada pois todas as alternativas apresentadas são atribuições específicas da
regulação médica constantes na portaria 2657. nenhumadas alternativas apresenta erro
de acordo portaria 2657 de dezembro de 2004 não há erros nas alternativas ficando assim impossibilitado
de escolher algum exceto. segue link da portaria :
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
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São atribuições específicas da regulação médica de urgência exceto: (C) garantir os meios necessários para
a operacionalização de parte das respostas necessárias. Obs.: Não é \de parte\ e sim \de todas\. Portanto
todas As ALTERNATIVAS são atribuições específicas exceto a alternativa (c). Resposta correta: letra c
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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resposta errada no gabarito resposta correta é a letra c - de acordo com a portaria item vi - garantir os meios
NECESSÁRIOS para a operacionalização de todos ( não te partes) . ver portaria 2657 de dezembro de 2004 DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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favor rever questão 23 resposta errada no gabarito resposta correta é letra c. de acordo com a portaria item
vi - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas(não de partes) as respostas
necessárias ver portaria 2657 de dezembro de 2004. a portaria informa de todas não em partes como foi
especificado na letra c. as demais opções estão de acordo com a portaria (ab e d).
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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FAVOR REVER QUESTÃO 23- RESPOSTA ERRADA NO GABARITORESPOSTA CORRETA É LETRA C.
DE ACORDO COM A PORTARIA O ITEM IV- GARANTIR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A
OPERACIONALIZAÇÃO DE TODAS E ( NÃO DE PARTE) AS RESPOSTAS NECESSÁRIAS VER
PORTARIA 2657 DE DEZEMBRO DE 2004. A PORTARIA INFORMA DE TODAS NÃO EM PARTE COMO
FOI ESPECIFICADO NA LETRA C. AS DEMAis opções estão de acordo com a portaria.(abd).
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RESPOSTA ERRADA NO GABARITORESPOSTA CORRETA É LETRA C. DE ACORDO COM A PORTARIA
O ITEM IV- GARANTIR OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE TODAS E ( NÃO
DE PARTE) AS RESPOSTAS NECESSÁRIAS VER PORTARIA 2657 DE DEZEMBRO DE 2004. A
PORTARIA INFORMA DE TODAS NÃO EM PARTE COMO FOI ESPECIFICADO NA LETRA C.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
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De acordo com a portaria n° 2048/2002 A atribuição da regulação médica é: LETRA a : DE ACORDO A
LEGISLAÇÃO \Deverá decidir o destino do paciente baseado na planilha de hierarquias pactuada e
disponível para a região e nas informações periodicamente atualizadas sobre as condições de atendimento
nos serviços de urgência\. LETRA B : DE ACORDO A LEGISLAÇÃO \A COMPETÊNCIA TÉCNICA DO
MÉDICO REGULADOR SE SINTETIZA EM SUA CAPACIDADE DE ?JULGAR? DISCERNINDO O GRAU
PRESUMIDO DE URGÊNCIA E PRIORIDADE DE CADA CASO SEGUNDO AS INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS FAZENDO AINDA O ENLACE ENTRE OS DIVERSOS NÍVEIS ASSISTENCIAIS DO
SISTEMA VISANDO DAR A MELHOR RESPOSTA POSSÍVEL PARA AS NECESSIDADES DOS
PACIENTES.\ letra d : de acordo a legislação monitorar e orientar o atendimento feito por outro profissional
de saúde habilitado (médico intervencionista enfermeiro técnico ou auxiliar de enfermagem) por profissional
da área de segurança ou bombeiro militar (no limite das competências desses profissionais) ou ainda por
leigo que se encontre no local da situação de urgência - definir e acionar o serviço de destino do paciente
informando-o sobre as condições e previsão de chegada do mesmo sugerindo os meios necessários ao seu
acolhimento A letra c : não está de acordo a legislação garantir os meios necessários para
operacionalização \de TODas\ \as respostas necessárias. (A letra c indica : OS MEIOS NECESSÁRIOS
PARA OPERACIONALIZAÇÃO \ DE parte \dAS RESPOSTAS NECESSÁRIAS Portanto a resposta seria
incorreta assim como pede a questão
DEFIRO, a alternativa correta é a letra C, conforme o gabarito original deste elaborador
Solicito a mudança do gabarito para letra \a\. Motivo: a banca trouxe como correta a letra \c\ mas não pode
ser essa pois a questão pede a exceçao perante às que estão corretas e única que apresenta erros é a letra
\a\. No tópico dimensionamento técnico para estruturação física das centrais de regulação médica de
urgência alínea \b\ da portaria 2657 de dezembro 2004 me deparo com o seguinte dispositivo: acesso
restrito aos profissionais que nela trabalham exceto em situações de ensino com prévia aprovação da
coordenação. A letra \a\ de cara já traz DOIS erros E por isso deve ser dada como CORRETA são eles: a
palavra restrito foi trocada por irrestrito e exceto em SITUAÇões de ensino com prévia aprovação que foi
trocado por e em situações de ensino sem prévia aprovação. Só me resta solicitar a mudança do gabarito
para a letra \a\ haja vista os fatos aqui apresentados. Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
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o quesito correto da prova e letra (a). A questao solicita o quesito que nao esta de acordo com a portaria.
conforme trecho da portaria a seguir: b) acesso restrito aos profissionais que nela trabalham exceto em
situações de ensino com prévia aprovação da coordenação os acessos sao \\restrito\\ e no quesito (a) da
prova diz \\irrestrito\. e a questao pede o quesito errado tendo como resposta a letra(a)
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DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

o gabarito precisa ser alterado: A RESPOSTA CORRETA É: a) Acesso irrestrito aos profissionais que nela
trabalham e em situações de ensino sem prévia aprovação da coordenação. MAIS UMA VEZ O
ENUNCIADO PEDE O EXCETO. E ATRAVÉS da portaria 2657 diz que o acesso é restrito no item b. I - A
sala de regulação médica deve ser estruturada de acordo com as seguintes diretrizes e características: a) a
sala de regulação deverá ser dimensionada levando-se em conta o tamanho da equipe e o número de
postos de trabalho conforme recomendações técnicas desta Portaria considerando que cada posto de
trabalho utiliza 2 m² de área projetando-se além disso os espaços dos corredores de circulação e recuos
além das portas e janelas b) acesso restrito aos profissionais que nela trabalham exceto em situações de
ensino com prévia aprovação da coordenação c) isolamento acústico iluminação e temperatura adequadas
d) propiciar a integridade da conduta profissional a imparcialidade no manejo dos casos e o sigilo éticoprofissional das informações e) sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis à
população número de aparelhos telefônicos adequado aos postos de trabalho de médicos e auxiliares de
regulação e equipamento de fax FONTE:
HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/GM/2004/PRT2657_16_12_2004.HTML
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
o correto seria a letra a pois na portaria 2.657/04 diz que a sala de regulação médica deve ter acesso
restrito aos profissionais que nela trabalham e em situações de ensino com prévia autorização da
coordenação. no lugar da palavra restrito vocÊs colocaram irrestrito e no lugar da palavra com autorização
vocÊs colocaram sem autorização.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
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A Alternativa dessa questão é Letra \A\ pois as características e diretrizes da sala de regulação médica
conforme a portaria n° 2657 de dezembro de 2004 são: DIMENSIONAMENTO TÉCNICO PARA A
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIAS ? CENTRAIS
SAMU-192 I - A sala de regulação médica deve ser estruturada de acordo com as seguintes diretrizes e
características: a) a sala de regulação deverá ser dimensionada levando-se em conta o tamanho da equipe
e o número de postos de trabalho conforme recomendações técnicas desta Portaria considerando que cada
posto de trabalho utiliza 2 m² de área projetando-se além disso os espaços dos corredores de circulação e
recuos além das portas e janelas b) acesso restrito aos profissionais que nela trabalham exceto em
situações de ensino com prévia aprovação da coordenação c) isolamento acústico iluminação e temperatura
adequadas d) propiciar a integridade da conduta profissional a imparcialidade no manejo dos casos e o
sigilo ético-profissional das informações e) sistema de telefonia com número suficiente de linhas disponíveis
à população número de aparelhos telefônicos adequado aos postos de trabalho de médicos e auxiliares de
regulação e equipamento de fax f) sistema de comunicação direta entre os radio-operadores as ambulâncias
suas bases operacionais e de estabilização outras unidades de saúde e outras centrais de regulação bem
como com outros atores diretamente relacionados aos atendimentos móveis como o Corpo de Bombeiros a
Defesa Civil a Polícia Militar Operadoras Privadas de Serviços Móveis de Urgência e outros g) sistema de
gravação digital contínua para registro de toda a comunicação efetuada por telefone e rádio com acesso
protegido permitido apenas às pessoas autorizadas pela Coordenação do Serviço e h) sistema de gestão
informatizado para arquivamento dos registros gerados pela regulação. fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html Sendo assim todas as
alternativas estão corretas exceto a letra \a\.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
NA PROVA DE TÉCNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MEDICA. O GABARITO AFIRMA QUE A
ALTERNATIVA CORRETA É A LETRA \C\. PORÉM DE ACORDO COM A PORTARIA N 2657 DE 2004 A
ALTERNATIVA CORRETA É DE LETRA \A\. DEVIDO QUE FOI SOLICITADO A QUESTÃO INCORRETA. AACESSO IRRESTRITO AOS PROFISSIONAIS QUE NELA TRABALHAM E EM SITUAÇÕES DE ENSINO
SEM PREVIA APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
SEGUNDO A PORTARIA A QUESTÃO CORRETA É LETRA A ONDE O ACESSO DEVE SER RESTRITO
AOS PROFISSIONAIS. SEGUE O LINK:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

dE ACORDO COM O a portaria PORTARIA Nº 2.657 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 o
DIMENSIONAMENTO TÉCNICO PARA A ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO
MÉDICA DE URGÊNCIAS ? CENTRAIS SAMU-192 I - A sala de regulação médica deve ser estruturada de
acordo com as seguintes diretrizes e características: a) a sala de regulação deverá ser dimensionada
levando-se em conta o tamanho da equipe e o número de postos de trabalho conforme recomendações
técnicas desta Portaria considerando que cada posto de trabalho utiliza 2 m² de área projetando-se além
disso os espaços dos corredores de circulação e recuos além das portas e janelas b) acesso restrito aos
profissionais que nela trabalham exceto em situações de ensino com prévia aprovação da coordenação c)
isolamento acústico iluminação e temperatura adequadas d) propiciar a integridade da conduta profissional
a imparcialidade no manejo dos casos e o sigilo ético-profissional das informações e) sistema de telefonia
com número suficiente de linhas disponíveis à população número de aparelhos telefônicos adequado aos
postos de trabalho de médicos e auxiliares de regulação e equipamento de fax na prova a alternativa A se
encontra desse jeito: ACESSO IRRESTRITO AOS PROFISSIONAIS QUE NELA TRABALHAM EXCETO EM
SITUAÇÕES DE ENSINO COM PRÉVIA APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO. pORTANTO ESTÁ ERRADA
E A QUESTÃO PEDE exceto OU SEJA A ASSERTIVA ERRADA. tODAS AS OUTRAS ASSERTIVAS ESTÃO
CORRETAS DE ACORDO COM A PORTARIA SEGUE ABAIXO O LINK DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ONDE
CONSTA A PORTARIA. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
FAVOR REVER QUESTÃO 24 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA A
DE ACORDO COM A PORTARIa: acesso restrito (não irrestrito) aos profissionais que nela trabalham exceto
em situações de ensino com prévia aprovação da coordenação AS DEMAIS OPÇÕES ESTÃO DE ACORDO
COM A PORTARIA (b c E D) exceto a letra A.
a alternativa correta e a alternativa (A) pois segundo a portaria supracitada o acesso a sala de regula aos
profissionais que nela trabalham \exceto em situações de ENSino e com prévia AProvação da coordenação.
e a alternativa em questão Dita como certa no gabarito diz o contrário sendo que na questão pede a que
não corresponda as DIretrizes. ALTERnativa correta: a
segundo a portaria a alternativa a é a correta. link da portaria:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
A QUESTÃO solicita que seja assinalada a QUESTÃO incorreta. Segundo a portaria 2657 de dezembro de
2004 o acesso irrestrito aos profissionais que nela trabalham e em SITUAÇÕES de ensino com previa
APROVAÇÃO da coordenação observando que a letra A NÃO ESTÁ de acordo com a portaria 2657 sendo
ENTÃO a letra A a alternativa incorreta solicitada na questão NÃO estando o gabarito disponibilizado pela
banca em consonância com A resposta correta.
resposta errada no gabarito resposta correta é letra a. de acordo com a portaria : acesso restrito ( não
irrestrito) aos profissionais que nela trabalham exceto em situação de ensino com prévia ( não sem prévia)
aprovação da coordenação.

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

24

A sala de regulação médica deve ser estruturada de acordo com as seguintes diretrizes e características
exceto: (A) acesso irrestrito aos profissionais que nela trabalham e em situações de ensino sem prévia
aprovação da coordenação. Obs.: O correto é: acesso \restrito\ e \com prévia aprovação\. Portanto todas as
alternativas estão corretas exceto a letra a. Alternativa correta: letra (a).
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
favor rever questão 24 resposta errada no gabarito resposta correta é letra a. de acordo com a portaria:
acesso restrito(não irrestrito) aos profissionais que nela trabalham exceto em situações de ensino com
prévia aprovação da coordenação as demais opções estão de acordo com a portaria(bc e d) exceto a letra
a.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
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favor rever a questão 24- resposta errada no gabarito resposta correta é a letra a. de acordo com a portaria
acesso restrito(não irrestrito)aos profissionais que nela trabalham exceto em situações de ensino com previa
aprovação da coordenação. as demais opções estão de acordo co a portaria (b c e d) exceto a letra a.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
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24
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25

25
25

25

25
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RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA A. DE ACORDO COM A
PORTARIA ACESSO RESTRITO(NÃO IRRESTRITO)AOS PROFISSIONAIS QUE NELA TRABALHAM
EXCETO EM SITUAÇÕES DE ENSINO COM PREVIA APROVAÇÃO DA COORDENAÇÃO. AS DEMAIS
OPÇÕES ESTÃO DE ACORDO CO A PORTARIA (B C E D) EXCETO A LETRA A.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
resposta correta é a letra A A questão pede a opção incorreta . A letra a acesso \irrestrito\ aos profissionais
que nela trabalham. De acordo com a portaria 2657/2004 a sala de regulação é estruturada com \acesso
restrito\ aos profissionais que nela trabalham.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
Essa questão deve ser anulada por erros em sua elaboração e correção: FONTE:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html OPERACIONALIZAÇÃO DAS
CENTRAIS SAMU-192 I- Ferramentas de Regulação: a) mapas do município e região de cobertura do
serviço onde estejam localizados os serviços de saúde bases descentralizadas do SAMU outras
ambulâncias ou serviços de transporte inclusive privados Corpo de Bombeiros Polícia Rodoviária e outros b)
mapas do município e região de cobertura do serviço com as estradas e principais vias de acesso registro
de barreiras físicas e outros fatores que dificultem o acesso a cada local c) listas de telefones de todos os
serviços de saúde do município ou região além de outros setores envolvidos na assistência à comunidade
INDEFIRO, o item III traz a palavra PARTE ao invez de TODOS, o que torna a afirmação incorreta
o item 3 da questão está errado pois a sala de regulação deve conter listas de telefones de todos os
serviços de saúde do município. e o item 3 diz que deve conter listas de telefones de parte dos serviços de
saúde por isso está errado.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
NA PROVA DE TECNICO AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA. o gabarito afirma que a alternativa correta
é a letra \B\. Porém de acordo com a portaria n 2657 de 2004 na questão as opçoes corretas são: i ii e iII.
NA ALTERNATIVA DE LETRA \D\. I- MAPAS DO MUNICIPIO E REGIAO DE COBERTURA DO SERVIÇO
ONDE ESTEJAM LOCALIZADOS OS SERVIÇOS DE SAUDE BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU
OUTRAS AMBULANCIAS OU SERVIÇOS DE TRANSPORTE INCLUSIVE PRIVADOS CORPO DE
BOMBEIROS POLICIA RODOVIARIA E OUTROS. II- MAPAS DO MUNICIPIO E REGIAO DE COBERTURA
DO SERVIÇO COM AS ESTRADAS E PRINCIPAIS VIAS DE ACESSO REGISTRO DE BARREIRAS
FISICAS E OUTROS FATORES QUE DIFICULTEM O ACESSO A CADA LOCAL. III- LISTAS DE
TELEFONES DE PARTE DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO OU REGIAO ALEM DE ALGUNS
SETORES ENVOLVIDOS NA ASSISTENCIA A COMUNIDADE.
INDEFIRO, o item III traz a palavra PARTE ao invez de TODOS, o que torna a afirmação incorreta
SEGUNDO A PORTARIA TODAS AS QUESTÕES ESTÃO CORRETAS LETRA D. SEGUE O LINK:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
INDEFIRO, o item III traz a palavra PARTE ao invez de TODOS, o que torna a afirmação incorreta
DE ACORDO COM A PORTARIA PORTARIA Nº 2.657 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004 NO PONTO:
OPERACIONALIZAÇÃO DAS CENTRAIS SAMU-192 SÃO \I- Ferramentas de Regulação: a) mapas do
município e região de cobertura do serviço onde estejam localizados os serviços de saúde bases
descentralizadas do SAMU outras ambulâncias ou serviços de transporte inclusive privados Corpo de
Bombeiros Polícia Rodoviária e outros b) mapas do município e região de cobertura do serviço com as
estradas e principais vias de acesso registro de barreiras físicas e outros fatores que dificultem o acesso a
cada local c) listas de telefones de todos os serviços de saúde do município ou região além de outros
setores envolvidos na assistência à comunidade \ TODAS AS AFIRMAÇÕES ESTÃO CORRETAS DE
ACORDO COM A PORTARIA SENDO PORTANDO A ALTERNATIVA CORRETA A LETRA D . sEGUE
ABAIXO O LINK DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ONDE CONSTA A PORTARIA MENCIONADA.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
INDEFIRO, o item III traz a palavra PARTE ao invez de TODOS, o que torna a afirmação incorreta
Questão 25(CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) A questão 25 apresenta as ferramentas da regulação
médica e o candidato deve escolher os itens que não faz parte das ferramentas. De acordo a Portaria 2.657
de 16 de dezembro de 2004 o item incorreto é apenas o III pois houve a substituição de uma palavra por
outra (listas de telefones de todos) por(listas de telefones de parte) tornando o item incorreto. O gabarito
correto dessa questão é A que contempla o que está na portaria citada a cima. Desse modo sugiro a
anulação do gabarito B proposto pela banca.
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
FAVOR REVER QUESTÃO 25 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA a
AS OPÇÕES I e II ESTÃO DE ACORDO COM A PORTARIA EXCETO III. Na portaria: listas de telefones de
todos os serviços de saúde do município ou região além de outros setores envolvidos na assistência à
comunidade No item III da prova: listas de telefones de parte.......
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

25
25

25
25

a afirmativa de número iii não corresponde ao que diz a legislação pois na altrnativa diz parte dos
telefones... alguns setores contrarios a portaria que nos diz: listas de telefones de todos os serviços de
saúde do município ou região além de outros setores envolvidos na assistência à comunidade. alternativa
correta: a
resposta errada no gabarito resposta correta é letra a. as opções i e ii estão de acordo com a portaria exceto
III - lista de telefone de todos os SERVIÇOS ( NÃO de partes)
favor rever questão 25-resposta errada no gabarito resposta correta é a letra a as opções i e ii estão de
acordo com a portaria exceto a opção iii. na portaria listas de telefones de todos os serviços de saúde do
município ou região. além de outros setores envolvidos na assistência à comunidade no item iii da prova :
listas de telefones de parte...
RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA A AS OPÇÕES I E II ESTÃO DE
ACORDO COM A PORTARIA EXCETO A OPÇÃO III.

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador

DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
DEFIRO, a alternativa correta é a letra A, conforme o gabarito original deste elaborador
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A QUESTÃO DEVE SER ANULADA POIS NO ENUNCIADO DIZ \ ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS \ E NA
ALTERNATIVA JULGADA COMO CORRETA TEM ITENS DAS \ ATRIBUIÇÕES GERAIS \. Segue a letra da
lei: Atribuições específicas: I - manter escuta médica permanente e qualificada para este fim nas 24 horas
do dia todos os dias da semana pelo número gratuito nacional das urgências médicas: 192 II - identificar
necessidades por meio da utilização de metodologia adequada e classificar os pedidos de socorro oriundos
da população em geral a partir de seus domicílios ou de vias e lugares públicos III - identificar qualificar e
classificar os pedidos de socorro oriundos de unidades de saúde julgar sua pertinência e exercer a
telemedicina sempre que necessário. Discernir sobre a urgência a gravidade e o risco de todas as
solicitações IV - hierarquizar necessidades V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda
VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as respostas necessárias VII monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida VIII providenciar os recursos auxiliares de diferentes naturezas necessários para complementar a assistência
sempre que necessário IX - notificar as unidades que irão receber pacientes informando às equipes médicas
receptoras as condições clínicas dos pacientes e possíveis recursos necessários X - permear o ato médico
de regular por um conceito ampliado de urgência acolhendo a necessidade expressa por cada cidadão
definindo para cada um a melhor resposta não se limitando apenas a conceitos médicos pré-estabelecidos
ou protocolos disponíveis XI - constituir-se em ?observatório privilegiado da saúde e do sistema? com
capacidade de monitorar de forma dinâmica sistematizada e em tempo real todo o seu funcionamento XII respeitar os preceitos constitucionais do País a legislação do SUS as leis do exercício profissional médico o
Código de Ética Médica bem como toda a legislação correlata existente.
INDEFIRO, o enunciado traz apenas a palavra atribuições, nem especificas, nem gerais, tornando a mesma valida
INDEFIRO, o correto é "A Central de Regulação Médica de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente designado
para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 192, admitindo-se outro numero exclusivo e gratuito apenas em locais onde haja impedimento
técnico da área de comunicações para sua utilização", e o que o candidato menicona esta errado porque , " A Central de Regulação Médica
de Urgências deve ser acessada pelo número gratuito nacionalmente designado para o Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 192, não se
A. Correta é a B por que o número 192. Não é apenas em locais onde haja impedimento técnico da área de admitindo outro numero nos locais onde haja impedimento técnico da área de comunicações para sua utilização." o trecho em negrito mostra
comunicação para sua atualização. É se não adimente outro para não aver atrapalachoes
o erro da afirmação

27

A QUESTAO DEVE SER ANULADA POIS NO ENUNCIADO DIZ \ ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS \ E NA
ALTERNATIVA JULGADA COMO CORRETA TEM ITENS DAS \ ATRIBUIÇÕES GERAIS \. Segue a letra da
lei: Atribuições específicas: I - manter escuta médica permanente e qualificada para este fim nas 24 horas
do dia todos os dias da semana pelo número gratuito nacional das urgências médicas: 192 II - identificar
necessidades por meio da utilização de metodologia adequada e classificar os pedidos de socorro oriundos
da população em geral a partir de seus domicílios ou de vias e lugares públicos III - identificar qualificar e
classificar os pedidos de socorro oriundos de unidades de saúde julgar sua pertinência e exercer a
telemedicina sempre que necessário. Discernir sobre a urgência a gravidade e o risco de todas as
solicitações IV - hierarquizar necessidades V - decidir sobre a resposta mais adequada para cada demanda
VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as respostas necessárias VII monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e Suporte Avançado de Vida VIII providenciar os recursos auxiliares de diferentes naturezas necessários para complementar a assistência
sempre que necessário IX - notificar as unidades que irão receber pacientes informando às equipes médicas
receptoras as condições clínicas dos pacientes e possíveis recursos necessários X - permear o ato médico
de regular por um conceito ampliado de urgência acolhendo a necessidade expressa por cada cidadão
definindo para cada um a melhor resposta não se limitando apenas a conceitos médicos pré-estabelecidos
ou protocolos disponíveis XI - constituir-se em ?observatório privilegiado da saúde e do sistema? com
capacidade de monitorar de forma dinâmica sistematizada e em tempo real todo o seu funcionamento XII respeitar os preceitos constitucionais do País a legislação do SUS as leis do exercício profissional médico o
Código de Ética Médica bem como toda a legislação correlata existente.
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INDEFERIDO. O objeto de avaliação da questão solicita que seja respondida quais itens correspondem às atribuições específicas. De acordo
com a PORTARIA Nº 2.657, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, o anexo dispõe das atribuições específicas e gerais. Sobre as atribuições
específicas que correspondem aos itens I, III e IV apresentados na questão. Portanto, indefere-se o pedido e mantém o gabarito na
alternativa C.

27

esta questão deverá ser anulada pois não continha a alternativa correta. porque seria: I iii iV e v. segundo a
portaria n° 2657 de 16 de dezembro de 2004: Atribuições específicas: I - manter escuta médica permanente
e qualificada para este fim nas 24 horas do dia todos os dias da semana pelo número gratuito nacional das
urgências médicas: 192 II - identificar necessidades por meio da utilização de metodologia adequada e
classificar os pedidos de socorro oriundos da população em geral a partir de seus domicílios ou de vias e
lugares públicos III - identificar qualificar e classificar os pedidos de socorro oriundos de unidades de saúde
julgar sua pertinência e exercer a telemedicina sempre que necessário. Discernir sobre a urgência a
gravidade e o risco de todas as solicitações IV - hierarquizar necessidades V - decidir sobre a resposta mais
adequada para cada demanda VI - garantir os meios necessários para a operacionalização de todas as
respostas necessárias VII - monitorar e orientar o atendimento feito pelas equipes de Suporte Básico e
Suporte Avançado de Vida VIII - providenciar os recursos auxiliares de diferentes naturezas necessários
para complementar a assistência sempre que necessário IX - notificar as unidades que irão receber
pacientes informando às equipes médicas receptoras as condições clínicas dos pacientes e possíveis
recursos necessários X - permear o ato médico de regular por um conceito ampliado de urgência acolhendo
a necessidade expressa por cada cidadão definindo para cada um a melhor resposta não se limitando
apenas a conceitos médicos pré-estabelecidos ou protocolos disponíveis XI - constituir-se em ?observatório
privilegiado da saúde e do sistema? com capacidade de monitorar de forma dinâmica sistematizada e em
tempo real todo o seu funcionamento XII - respeitar os preceitos constitucionais do País a legislação do SUS
as leis do exercício profissional médico o Código de Ética Médica bem como toda a legislação correlata
existente. Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2657_16_12_2004.html
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a questão cabe anulação visto que todas as afirmativas estão CORRETAS segundo a portaria 2657 e não
tem nenhuma alternativa que tenha a opção com as afirmativa que corresponda a isto

INDEFERIDO. O objeto de avaliação da questão solicita que seja respondida quais itens correspondem às atribuições específicas. De acordo
com a PORTARIA Nº 2.657, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, o anexo dispõe das atribuições específicas e gerais. Sobre as atribuições
específicas que correspondem aos itens I, III e IV apresentados na questão. Portanto, indefere-se o pedido e mantém o gabarito na
alternativa C.
INDEFERIDO. O objeto de avaliação da questão solicita que seja respondida quais itens correspondem às atribuições específicas. De acordo
com a PORTARIA Nº 2.657, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2004, o anexo dispõe das atribuições específicas e gerais. Sobre as atribuições
específicas que correspondem aos itens I, III e IV apresentados na questão. Portanto, indefere-se o pedido e mantém o gabarito na
alternativa C.
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A QUESTAO DEVE SER ANULADA. Segue a letra da lei: \ As Unidades Não-Hospitalares de Atendimento
às Urgências e Emergências deverão contar obrigatoriamente com os seguintes profissionais: coordenador
ou gerente médico clínico geral médico pediatra enfermeiro técnico/auxiliar de enfermagem técnico de
radiologia auxiliar de serviços gerais auxiliar administrativo e quando houver laboratório na unidade também
deverão contar com bioquímico técnico de laboratório e auxiliar de laboratório. Outros profissionais poderão
compor a equipe de acordo com a definição do gestor local ou gestores loco-regionais como: assistente
social odontólogo cirurgião geral ortopedista ginecologista motorista segurança e outros. \

INDEFERIDO. Conforme disposto no ítem 2.2 do capítulo III, do anexo PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002, sobre
Dimensionamento e Organização Assistencial, orienta-se um número de médicos por plantão para uma população da região de cobertura da
unidade, estando a proporção de 1 pediatra e 1 clínico para 50.000 a 75.000 habitantes e 3 pediatras e 3 clínicos para 150.000 a 250.000
habitantes, o que corresponde aos itens I e IV apresentados na questão. Portanto, indefere-se o pedido e mantém o gabarito na alternativa C.

1

cargo tcn . aux.regulacao medica

2

A RESPOSTA CORRETA DEVERIA SER: B) SOLECISMO OU ATÉ MESMO SER ANULADA Solecismo é
um vício de linguagem caracterizado por ser um desvio gramatical que ocorre no nível sintático da língua. \
E como ela não crescesse \ Trata-se de um erro muito comum que cometemos com frequência numa
conversa informal.

INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
INDEFIRO. O enunciado da questão clama por um vício de linguagem na oração "E como ela não crescesse..." É a alternativa A, conforme
gabarito. Explicando: A alternativa A, está correta, porque cacofonia é a qualidade do que soa desagradavelmente, som feio, união não
harmônica de sons diversos. Exemplo: Num ninho de mafagafos tem seis mafagafinhos. Quem os desmafagafizar bom desmafagafizador
será. A alternativa B, está incorreta, pois solecismo é qualquer desvio que se comete contra a sintaxe. Sendo assim, pode ser solecismo de
concordância, de regência ou de colocação. Exemplo: Verei-te (Ver-te-ei amanhã). (Solecismo de colocação). A alternativa C, também
incorreta, uma vez que barbarismo é qualquer desvio que se comete relativo à palavra. Sendo assim, pode ser: ortoépico, paródico, gráfico e
semântico. Exemplo: Vultuosa quantia (por vultosa), barbarismo semântico. A alternativa D, também incorreta, porque ambiguidade (ou
anfibologia) é o duplo sentido causado por má construção da frase. Exemplo: Mataram a vacada sua tia. Por: Mataram a vaca que era de sua
tia).

2

É como ela não crescesse é ambiguidade por que é duplas idéias.

INDEFERIDO. Não há argumentação conclusa para ser analisada.

13

favor rever gabarito

INDEFERIDO. O candidato não fundamentou seu recurso, nem apontou as divergências encontradas por ele na questão.

16
16
16
16
16
16

na bandeira de jequie o brasão se encontra com referencia ao lado direito da bandeira e não na parte
superior como diz o gabarito. quesito certo letra (c) como pode ser visto em varias imagens da bandeira no
google. atraves do link
https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FrbOevo3WaqM%2Fmaxr
esdefault.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrbOevo3WaqM&docid=X8
Dj-rIXnXqSVM&tbnid=rUaYoRI9kTK36M%3A&vet=10ahUKEwiA0_mGz9_eAhVBIJAKHZwtA6wQMwgKAAwAA..i&w=1280&h=720&bih=626&biw=1366&q=bandeira%20jequie&ved=0ahUKEwiA0_mGz9_eAhVBIJ
AKHZwtA6wQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8
A alternativa correta dessa questão seria letra \A\ pois na bandeira do município de jequié o brasão se
localiza no lado esquerdo da bandeira e não na parte superior. analisem a bandeira.
o brasão da cidade fica localizado no lado esquerdo da bandeira não na parte superior.
SEGUNDO IMAGENS O BRASÃO DA BANDEIRA DE JEQUIÉ ESTÁ NO LADO DIREITO. SEGUE LINK:
https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
o brasão está localizado na parte esquerda da bandeira de jequié. letra \a\ correta
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bandeira_de_Jequi%C3%A9.JPG
o brasão esta localizado no lado direito no meio da bandeira portanto letra c é a que se aproxima da
resposta correta incompleta

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).

16

A questão solicita para identificar ADEQUADAMENTE o posicionamento do brasão do MUNICÍPIO de jequié
-ba na bandeira do MUNICÍPIO pode-se visualizar com facilidade em VÁRIOS sites da internet que o brasão
está localizado na lateral direita da bandeira podendo assim observar que a resposta não está em
CONSONÂNCIA com o gabarito disponibilizado pela empresa prestadora do serviço para a realização da
prova a qual identifica erroneamente a bandeira na parte superior da bandeira.
FAVOR REVER QUESTÃO 16 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA C.
o brasão da bandeira de jequié esta localizado à direita

16

conforme observado em imagem da bandeira de jequié o brasão localiza-se no lado direito da bandeira o
que diz que a questão correta é a alternativa c. segue link com a imagem e características da bandeira de
jequié :https://www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-jequie-ba-br/
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16
16
16
16
16

16
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A afirmação correta é: (C) o brasão está localizado no lado direito da bandeira do município de Jequié.
favor rever questão 16 - resposta errada no gabarito resposta correta é letra c. o brasão da bandeira de
jequié estar localizado à direita.
favor rever questão 16 resposta errada no gabarito resposta correta é letra c o brasão da bandeira de jequie
está localizado à direita.
o brazao fica do lado direito da bandeira. o gabarito esta errado
A resposta correta é letra C O brasão está localizada no lado direito DA BANDEIRA Do município de
JEQUIÉBA.
Solicito À DOUTA BANCA A Anulação da QUESTÃO EM COMENTO EM VIRTUDE da resposta
apresentada EM GABARITO ESTar eQUIVOCADA ou seja o brasão do município de Jequié não está
localizado na parte superior da bandeira do município DE JEQUIÉ-BA.
Solicito a mudança do gabarito para letra \b\. Motivo: no site do wikipedia há um estudo sobre a bahia e
neste site RESPEITADÍSSIMO me deparei com a informação que condiz com a letra b ou seja a bahia está
dividida em sete (7) mesorregiões geográficas e trinta e duas (32) microrregiões geográficas. Portanto
SOLITICo que a banca reveja essa informação e troque o gabarito. Fonte:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Bahia

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
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com a letra a).
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com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra b). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra a).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
conforme dados geograficos o quesito correto e letra (b) 7 mesorregioes e 32 microrregioes. conforme o link com a letra B).
que esta na própria questao.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&ltemid=703
O GABARITO PRECISA SER ALTERADO: A RESPOSTA CORRETA É: b) 7 Mesorregiões Geográficas e 32
Microrregiões Geográficas As 7 mesorregiões DA BAHIA são: 1 - Extremo Oeste Baiano 2 - Vale SãoFranciscano da Bahia 3 - Centro-Sul Baiano 4 - Sul Baiano 5 - Centro-Norte Baiano 6 - Nordeste Baiano 7 Metropolitana de Salvador ATRAVÉS do seguinte link pode ser comprovado e especificado:
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_da_Bahia (o link só abre com caracteres
com a letra B).
MINÚSCULOS e aqui não é POSSÍVEL escrever em minusculo) PESQUISEM: MESORREGIÕES DA BAHIA
E VÃO ENCONTRAR AS 7

18

a Alternativa dessa questão seria letra \b\ pois segundo o Sei.ba.gov.br
(http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703) Diz assim: As
Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional do
Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas.

18

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
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18
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18
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segundo o site (www.sei.ba.gov.br) o estado da bahia é composto por 7 mesorregiões e 32 microrregiões
geográficas.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
SEGUNDO O SITE Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia A RESPOSTA CORRETA com a letra B).
É A QUESTÃO B. SEGUE O LINK:
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
o estado da Bahia é composto por 7 mesorregiões e 32 microrregiões
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_da_Bahia letra \b\ correta
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
o estado da Bahia é composto por 7 mesorregiões e 32 microrregiões
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_da_Bahia letra \b\ correta
De acordo com o que consta no site da superintendência de estudos econômicos e sociais da bahia (sei) no
tópico Sobre - Mesorregiões e Microrregiões Geográficas \O Estado da Bahia é composto por 7
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas\. sendo portanto o gabarito da questão letra b e com a letra B).
não a . o link da fonte está abaixo. Observação: digitá-lo em caixa baixa se não da erro.
http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
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segue a lista da mesorregiao e micro de acordo com wikipedia Mesorregião do Centro-Norte Baiano
Microrregião de Irecê Microrregião de Senhor do Bonfim Microrregião de Jacobina Microrregião de Itaberaba
Microrregião de Feira de Santana Mesorregião do Centro-Sul Baiano Microrregião de Itapetinga
Microrregião de Vitória da Conquista Microrregião de Brumado Microrregião de Guanambi Microrregião de
Livramento do Brumado Microrregião de Boquira Microrregião de Seabra Microrregião de Jequié
Mesorregião do Extremo Oeste Baiano Microrregião de Barreiras Microrregião de Santa Maria da Vitória
Microrregião de Cotegipe Mesorregião Metropolitana de Salvador Microrregião de Catu Microrregião de
Santo Antônio de Jesus Microrregião de Salvador Mesorregião do Nordeste Baiano Microrregião de
Jeremoabo Microrregião de Euclides da Cunha Microrregião de Ribeira do Pombal Microrregião de Serrinha
Microrregião de Alagoinhas Microrregião de Entre Rios Mesorregião do Sul Baiano Microrregião de Porto
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Seguro Microrregião de Ilhéus-Itabuna Microrregião de Valença Mesorregião do Vale São-Franciscano da
com a letra B).
Bahia Microrregião de Bom Jesus da Lapa Microrregião de Barra Microrregião de Juazeiro Microrregião de
Paulo Afonso
A QUESTÃO SOLICITA EM NÚMEROS A QUANTIDADE DE MESORREGIÕES E MICRORREGIÕES
GEOGRÁFICAS QUE compõe a regionalização pelo IBGE do estado da bahia. que é composto por:
Mesorregião do Centro-Norte Baiano Mesorregião do Centro-Sul Baiano Mesorregião do Extremo Oeste
Baiano Mesorregião Metropolitana de Salvador Mesorregião do Nordeste Baiano Mesorregião do Sul Baiano
e Mesorregião do Vale São-Franciscano da Bahia totalizando assim 7 mesorregiões e 32 microrregiões
sendo elas : Microrregião de Irecê Microrregião de Senhor do Bonfim Microrregião de Jacobina Microrregião
de Itaberaba Microrregião de Feira de Santana Microrregião de Itapetinga Microrregião de Vitória da
Conquista Microrregião de Brumado Microrregião de Guanambi Microrregião de Livramento do Brumado
Microrregião de Boquira Microrregião de Seabra Microrregião de Jequié Microrregião de Barreiras
Microrregião de Santa Maria da Vitória Microrregião de Cotegipe Microrregião de Catu Microrregião de
Santo Antônio de Jesus Microrregião de Salvador Microrregião de Jeremoabo Microrregião de Euclides da
Cunha Microrregião de Ribeira do Pombal Microrregião de Serrinha Microrregião de Alagoinhas
Microrregião de Entre RiosMicrorregião de Porto Seguro Microrregião de Ilhéus-Itabuna Microrregião de
Valença Microrregião de Bom Jesus da Lapa Microrregião de Barra Microrregião de Juazeiro Microrregião
de Paulo Afonso. Não estando a resposta correta em consonância com o gabarito disponibilizado pela
banca do concurso.
QUESTÃO 18(CONHECIMENTOS GERAIS) A questão 18(conhecimentos gerais) refere-se sobre as
Mesorregiões e Microrregiões Geográficas que compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) para o Estado da Bahia. Conforme dados do IBGE pode-se dizer que é
composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas (gabarito B) e não o gabarito
A.Sendo assim solicito a anulação do gabarito proposto pela banca.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).
18

FAVOR REVER QUESTÃO 18- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA B.
a Bahia tem 7 Mesorregiões e 32 microrregiões
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

A Bahia é composta por 07 Mesorregiões e 32 microrregiões geográficas alternativa b. comprovação
disponível em : http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2599&Itemid=703
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

favor rever a questão 18 - resposta errada no gabarito resposta correta é letra b - a bahia tem 7
mesorregiões 32 microrregiões.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

favor rever questão 18 resposta errada no gabarito resposta correta é letra b. a bahia tem 7 mesorregiões e
32 microrregiões.
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

18

Por favor reavaliar a resposta da questão DE NÚMERO 18 sendo a resposta correta a LETRA b A BAHIA
tem 7 mesorregiões e 32 microrregiões .

18

As Mesorregiões e Microrregiões Geográficas compõem a Regionalização utilizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) para todo o território nacional criada a partir do estudo Divisão Regional
do Brasil em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do ano de 1990 do referido Instituto. O Estado da
Bahia é composto por 7 Mesorregiões Geográficas e 32 Microrregiões Geográficas. sendo assim com base
na referida citação é correto afirmar que a questão correta é a letra (B)- 7 Mesorregiões Geográficas e 32
Microrregiões Geográficas. e não a alternativa (A) como consta no gabarito.

19

Solicito a mudança do gabarito para letra \d\. Motivo: na própria questão a banca já traz a definição de
gentílico o qual se aplica ao termo jequieense e não baiano como a banca sugere. Além disso no site
Wikipédia que faz uma abordagem SObre Jequié encontrei a definição de gentílico a qual atribui quem
NASCe em JEQUIÉ É jequieense. E o gentílico da bahia é que é baiano conforme ASSEVera o ibge.
Portanto solicito que seja mudado o gabarito para letra \d\ já que não há margem para interpretação.
Fonte:https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Jequié https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/panorama

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra A). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra B).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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conforme a questao. o termo gentílicio e dado como referencia ao local de nascimento. quem nasce em
jequie tem como gentílico o quesito (d) jequieense contrariando o gabarito onde diz que é (b) baiano.
A questão é a seguinte: \Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiro. e os nascidos em jequié tem o
gentílico de:\ a resposta é a letra d (jequieense)
O GABARITO PRECISA SER ALTERADO: A RESPOSTA CORRETA É: d) Jequieense O GENTÍLICO DA
CIDADE DE JEQUIÉ-BA é: Jequieense e não BAIANO como está posto no gabarito!!! Segue dados do
IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama (NOVAMENTE O LINK NÃO ABRE POR AQUI
NÃO PERMITIR CARACTERES MINÚSCULOS)
VocÊs perguntaram: \Os nascidos em jequié tem gentílico de:\ O correto seria jequieense vocÊs
perguntaram qual o gentílico de quem nascem em jequié não o gentílico de quem nasce na bahia.
Por que baiano é que mora no Estado de forma universal . Mais que mora. Nas cidades tem genética de sua
raízes ex. Feirense santo estevense.
A alternativa correta seria letra \d\ pois o gentílico de Jequié é Jequieense conforme o site:
https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilico-jequie.php
SEGUNDO O SITE DO IBGE A QUESTÃO CORRETA É LETRA E. SEGUE O LINK:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
os nascidos em jequié tem o gentílico de jequieense https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
letra \d\ correta
de acordo com o instituto brasileiro de geografia e estatística (ibge) o gentílico de quem é nascido em
Jequié é jequieense. Portanto o gabarito da questão é D e não b como consta no gabarito preliminar. Segue
abaixo o link do site onde consta essa informação. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama
Segundo sua etimologia o termo gentílico vem do latim ?gentilitius? que por sua vez provém de gens que
significa família ou tribo. Em relação ao seu significado é a palavra que designa a origem de uma pessoa.
Portanto o nome do local de nascimento é o que determina normalmente o gentílico. Assim os nascidos em
Madrid têm o gentílico de madrilenho os de Lima são limenhos e os de Caracas são caraquenhos. Quem
Nasce em jequié é jequieense logo a resposta é a letra D do gabarito não a letra b ... Via conceitos.com:
https://conceitos.com/gentilico/
A questão solicita que marque nas alternativas o GENTÍLICO de quem nasce no MUNICÍPIO de jequié
sendo o GENTÍLICO correto jequieese podendo ser comprovado com facilidade em VÁRIOS sites
DISPONÍVEIS na internet . não estando a resposta correta em CONSONÂNCIA com o gabarito
disponibilizado pela bANCA.
QUESTÃO 19(CONHECIMENTOS GERAIS) A questão 19 (conhecimentos gerais) solicita o nome gentílico
dos nascidos em Jequié. Logo a resposta é Jequieense (gabarito D) porém a banca sugere gabarito
B(baiano) porém baiano é quem nasce ou mora no Estado Bahia e não os nascidos em Jequié. Desse modo
solicito a anulação do gabarito b proposto pela banca.
Na prova de TÉCNICO auxiliar de regulação médica. o gabarito afirma que a alternativa correta é a letra \b\.
porém a questão solicita o gentílico de jequié e não da bahia. desta forma a alternativa correta é a da letra
\d\. visto que o significado de gentílico \define o local em que a pessoa nasceu\. visto que gentílico de jequié
é jequieense.
FAVOR REVER QUESTÃO 19- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA D.
Os nascidos em Jequié têm o gentílico de Jequieense.
o gentílico de jequié é jequieense resposta correta na alternativa d. comprovação disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jequie/panorama e https://www.geografos.com.br/gentilicos/gentilicojequie.php

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
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DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
favor rever questão quem nasce em Jequié tem o gentílico de jequieense
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
Os nascidos em Jequié tem o gentílico de: Alternativa correta: (D) jequieense
com a letra D).
favor rever a questão 19 - resposta errada no gabarito resposta correta é letra d- os nascidos em jequié tem DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
o GENTÍLICO de jequieense
com a letra D).
favor rever questão 19 resposta errada no gabarito resposta correta é letra d. os nascidos em jequié têm o DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
gentílico de jequieense.
com a letra D).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
quem nasce em jequié é jequieense e não baiano.
com a letra D).
FAVOR REVER QUESTÃO 19- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
D NASCIDOS EM JEQUIÉ TÊM O GENTÍLICO DE JEQUIEENSE.
com a letra D).
Por FAVOR REAVALIAR A RESPOSTA DA QUESTÃO DE NÚMERO 19 pois quem nasce em Jequié tem o DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
gentílico jequieense e não baiano. Sendo a resposta CORRETA A LETRA d
com a letra D).
Os nascidos no Brasil têm o gentílico de brasileiros. E os nascidos em Jequié têm o gentílico de jequieense
e não baiano como afirma o gabarito. A referida questão consta de incoerência seria baiano se a pergunta
fosse: quem nasce na Bahia tem o gentílico de baiano. logo a alternativa correta seria a letra (D) e não a
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
alternativa (B).
com a letra D).
Resposta correta é: letra D De acordo com a gramatica e o PRÓPRIO enunciado da questão O termo
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
\GENTÍLICO\ Designa origem de uma pessoa/local de nascimento.
com a letra D).
RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA D NASCIDOS EM JEQUIÉ TÊM DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra B). O gabarito definitivo será publicado corretamente
O GENTÍLICO DE JEQUIEENSE
com a letra D).
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conforme trecho em anexo da lei. o quesito correto é (c) brasil-Argentina. contrariando o gabarito que diz
que e (d) brasil-paraguai Art. 1º É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
em 30 de novembro. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília 14 de maio de 2018 com a letra C).
197º da Independência e 130º da República.
a questão fala da lei nº 13.664 de 14 de maio de 2018 criada por michel temer que instituiu o dia da amizade
celebrado entre os países da américa do sul. Conforme a lei que segue abaixo a resposta certa é a letra c.
(DIA DA AMIZADE BRASIL-ARGENTINA) LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018 Institui o Dia da Amizade
Brasil-Argentina. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente
em 30 de novembro. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília 14 de maio de 2018
197º da Independência e 130º da República. MICHEL TEMER Sérgio Henrique Sá Leitão Filho Este texto
não substitui o original publicado no Diário Oficial da União - Seção 1 de 15/05/2018 Publicação: Diário
Oficial da União - Seção 1 - 15/5/2018 Página 1 (Publicação Original)
seGUNDO A LEI 13.664 A QUESTÃO CORRETA É lETRA d. sEGUE O LINK:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13664-14-maio-2018-786679-norma-pl.html
texto lei 13.664 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente
em 30 de novembro. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília 14 de maio de 2018
197º da Independência e 130º da República. MICHEL TEMER Sérgio Henrique Sá Leitão Filho
QUESTÃO 20(CONHECIMENTOS GERAIS) A questão 20 requer que preencha a lacuna do texto sobre a
Lei 13.664de 14 de maio de 2018 que é instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado
anualmente em 30 de novembro. Portanto a alternativa adequada é a C. Assim sendo solicito a anulação do
gabarito D proposto pela banca.
FAVOR REVER QUESTÃO 20 - RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É LETRA C.
Art. 1º da lei 13664 É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente em 30 de
novembro.
A amizade é entre brasil-argentina alternativa c. segue link:
http://portalctb.org.br/site/noticias/internacional/celebra-se-hoje-30-de-novembro-o-dia-da-amizade-brasilargentina
segundo a REFERIDa lei o dia da amizade a ser celebrado dia 30 e entre brasil- argentina favor rever
questão
segundo a LEI Nº 13.664 DE 14 DE MAIO DE 2018. Institui o Dia da Amizade Brasil-Argentina. O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É instituído o Dia da Amizade Brasil-Argentina a ser celebrado anualmente em 30 de novembro. Art.
2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília 14 de maio de 2018 197o da Independência e
130o da República. MICHEL TEMER sendo assim a alternativa correta é letra (C) Dia da Amizade Brasilargentina E NÃO A alternativa (d) Dia da Amizade Brasil-Paraguai COMO AFIRMA O GABARITO
PRELIMINAR.

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
com a letra C).

DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
dia 30 de novembro se comemora o dia da amizade entre brasil e argentina o gabarito esta errado
com a letra C).
FAVOR REVER QUESTÃO 20- RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
C. ART. 1º DA LEI 13.664 É INSTITUÍDO O DIA DA AMIZADE BRASIL-ARGENTINA A SER CELEBRADO
com a letra C).
ANUALMENTE EM 30 DE NOVEMBRO.
resposta correta : letra c o Dia da amizade INSTITUÍDA através da lei 13.664 de 14 de maio de 2018 se
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
refere ao dia da amizade acordo entre brasil -argentina. A questão do gabarito informa letra \d\ dia da
com a letra C).
amizade brasil -paraguai
RESPOSTA ERRADA NO GABARITO RESPOSTA CORRETA É A LETRA C. ART. 1º DA LEI 13.664 É
DEFERIDO. Por erro de digitação no gabarito preliminar constou incorretamente a letra D). O gabarito definitivo será publicado corretamente
INSTITUÍDO O DIA DA AMIZADE BRASIL-ARGENTINA A SER CELEBRADO ANUALMENTE EM 30 DE
com a letra C).
NOVEMBRO.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (D. SOCIAL)
Na questão 18 pergunta com qual dos Estados a Bahia nao faz divisa estão nas ALTERNATIVAS
AlagoasTocantinsEspírito SANto e PERNAMBUCO e a Bahia faz divisa com TODOS Esses que estão NAS
alternativas .
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAÚDE)
a questão 18(ABCD) faz DIVISA COm o estado da Bahia. por issso q eu disse q TODas QUESTÕES estão
CORRETAS.
INDEFIRO. O candidato assinalou a questão 1 e argumentou sobre a questão 18.
INDEFIRO. Nesta questão pede-se para assinalar a alternativa incorreta, quanto à regência verbal. É a alternativa C, conforme gabarito. A
alternativa A, está correta,"Os apreciadores de vinho, aspiram o ar das barricas e se inebriam". Aspirar: sorver, tragar, são verbos transitivos
diretos, pedem objeto direto: (o ar das barricas). A alternativa B, também correta,"Todos aspiram à paz". Aspirara no sentido de almejar,
desejar, pretender, são verbos transitivos indiretos, pedem objeto indireto,(à paz). A alternativa C, é a única incorreta, "Nós lhe chamamos
para conversar". Chamar, no sentido de fazer vir, convocar, é verbo transitivo direto (Nós o chamamos... O =objeto direto). e não lhe
chamamos. A alternativa D, também correta, "Queremos bem a eles". Querer, no sentido de almejar, classifica-se como verbo transitivo
a incorreta é a letra b todos aspiram á paz. o correto é todos aspiravam á paz.
direto, portanto, pede objeto direto (a eles).
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
O imperativo expressa uma ordem pedido conselho convite ou súplica. a alternativa correta é a letra b
denunciem vocês).

7

O imperativo se divide em imperativo afirmativo e imperativo negativo sendo conjugados de forma diferente.
DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa C). O correto é B), que constará
No imperativo afirmativo a ordem pedido convite conselho exortação? é feita através de uma afirmação. No
no gabarito definitivo.
imperativo negativo a ordem pedido convite conselho exortação? é feita através de uma negação. Portanto a
questão não se encaixa na alternativa divulgada pelo gabarito preliminar e sim a correta e a letra \\ b \\

18

segundo manual da american heart association 2015 pagina 10 diz: que duas mãos ou uma mão (opcional
para crianças muito pequena sobre a metade inferior do esterno). Segue link para confirmação
ttps://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Portuguese.pdf.
Lembrando que mediante esta afirmativa acima citada cancela totalmente a questão
Prova 18/11
A resposta certa é a letra C
Nenhuma das alternativas estão corretasa questão tá inválida.
todas QUESTÕes estão corretas.
Todas os estados na QUESTÃO fazem divisa com a bahia E A QUESTÃO PERGUNTA QUAL NÃO FAZ
Provavelmente será anulado a questão.
As alternativas estão todas corretas porque A BAHIA faz divisa com oito ESTADOS ENTRE ELES: Alagoas
Pernambuco Espírito Santo ao sul Tocantins a Oeste. SERGIPE PIAUÍ AO NORTE MINAS GERAIS GOIAS.
Logo a Bahia é o estado que mais faz divisa com outras unidades da federação. SENDO ASSIM ESSA
QUESTÃO TEM QUE SER ANULADA.
a questão e as respostas estão erradas. todos os estados fazem divisa com a bahia.
as alternativas estão corretas pois todos os estados fazem divisa com a bahia.
analisando o mapa do brasil os Estados descrito na questão todos fazem divisa com a bahia. O link abaixo
afirma o meu recurso. https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/Bahia/

18

18. O estado da Bahia (não faz) DIVISA com qual dos estados a seguir? a) Alagoas b) Tocantins c) espírito
santo d) Pernambuco A Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região e
faz divisa com oito estados: Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao
sul Goiás e Tocantins a Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

30
1
18
18
18
18

18
18
18

INDEFERIDO. A alternativa publicada como correta é ratificada pela literatura que o candidato cita no seu recurso. Não ter colocado a
complementação, da utilização de duas mãos, não torna a alternativa incorreta e nem impossibilita a resolução da questão.
INDEFERIDO. Não houve fundamentação do recurso que permita resposta da Banca.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

7

REQUERIMENTO DE RECURSO CONTRA QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA PEDIDO DE ANULAÇÃO DA
QUESTÃO Cargo: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA CONDUZIR MOTOLÂNCIA. QUESTÃO 18 - Estado
da Bahia não faz divisa com qual dos estados a seguir? a) Alagoas. b) Tocantins. c) Espírito Santo. d)
Pernambuco. A alternativa considerada pela Banca Examinadora no gabarito preliminar foi a letra A
(Alagoas) com o que não se pode concordar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o
órgão responsável pelo reprocessamento dos valores das áreas territoriais de acordo com a estrutura
político-administrativa vigente em 01/07/2017 no qual realizou as alterações de limites territoriais municipais
ocorridas após o Censo Demográfico 2010 e praticadas nas Estimativas Populacionais Anuais no período
de 2011 a 2017 bem como demais ajustes territoriais ocorridos neste período conforme mapa vigente
abaixo: https://brasilemsintese.ibge.gov.br/images/brasil_em_sintese/territorio/politico.pdf Deste modo a
Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste situado ao sul dessa região e faz divisa com oito
estados: Sergipe Alagoas Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás e
Tocantins a Oeste. Assim a Bahia é o estado que mais faz divisa com outras unidades da federação Diante
do exposto faz necessário a anulação na QUESTÃO 18 por não constar em nenhuma das alternativas
elencadas o nome do estado que não faz divisão com a Bahia.
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
Resposta não condiz com a pergunta
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
Todas as cidades fazem parte da divisa com a Bahia
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
Todos os estados fazem parte com a Bahia
ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA O SAMU (SAÚDE)
fui à ouro preto dos inconfidentes. usa crase pois faz referência a cidade. Usamos sapatos à Luís XV.
novamente utiliza-se a crase pois faz referência a moda. desta maneira as duas afirmativas são verdadeiras DEFIRO. O candidato está certo. No gabarito preliminar constou indevidamente como resposta a alternativa A). O correto é D), que constará
e não falsa como esta apresentada no gabarito.
no gabarito definitivo.
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
Essa questão está no presente do indicativo .
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
segundo a professora mestre em letras emanuelle os verbos \DISQUE\ \DEFENDA\ E \DENUNCIE\ ESTÃO B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
CONJUGADOS NO IMPERATIVO AFIRMATIVO E NO GABARITO PRELIMINAR FALA QUE ESTÃO
denunciem vocês).
CONJUGADOS NO IMPERATIVO NEGATIVO.

7

Alternativa correta difere com a do resultado do gabarito

18
18
18
18

6

7

INDEFIRO. Faltou o candidato argumantar o recurso para a banca respondê-lo.

9
28
28
18

INDEFIRO. O enunciado da questão pede para assinalar a alternativa onde haja uma oração subordinada adjetiva restritiva. É a alternativa A,
conforme gabarito. A alternativa A, é a única correta, "A arte que agrada a todos é muito cara!".(Oração principal: A arte é muito cara; Oração
subordinada adjetiva restritiva: que agrada a todos). Neste caso, entende-se que apenas a arte que agrada a todos é cara. A alternativa B,
está incorreta, "As exposições de arte, que encantam os apreciadores, deveriam ser mais divulgadas". (Oração principal: As exposições de
SEGUNDO EXEMPLO NA ORAÇÃO RESTRITIVA NÃO USA A VIRGULA. eX. \O homem que vinha a cavalo arte deveriam ser mais divulgadas; oração subordinada adjetiva explicativa01/12/2018 que encantam os apreciadores). A alternativa C,
parou defronte da igreja\ a oração adjetiva proferida sem pausa e não indicada na escrita por sinal de
também está incorreta, "A obra de Portinari, desafiando o tempo, continua atual". (Oração principal: As obras de Portinari continuam atual;
pontuação a separá-la do antecedente demonstra que na narração havia mais de um homem mas só o ?que Oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio: desafiando o tempo. A alternativa D, está incorreta, "Ele tem amor às plantas,
vinha a cavalo? parou defronte da igreja. A esta subordinada adjetiva se chama restritiva.
que cultiva com carinho". (Oração principal: Ele tem amor às plantas; Oração subordinada adjetiva explicativa; que cultiva com carinho).
Pelo protocolo do ministério da saúde todos esses itens tem que se encontrar na mochila que o tripulante da INDEFERIDO. O Manual do Ministério da Saúde para operação de motolâncias ratifica a questão e não cita o cilindro de O2 de 50L, uma vez
motolância Carrega!
que o mesmo não é portátil, e cita o de 5L, uma vez que esse é portátil.
INDEFERIDO. O Manual do Ministério da Saúde para operação de motolâncias ratifica a questão e não cita o cilindro de O2 de 50L, uma vez
NENHUMA DAS ALTERNATIVAS APRESENTADAS É CORRETA
que o mesmo não é portátil, e cita o de 5L, uma vez que esse é portátil.
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Todos os estados fazem parte da divisa da Bahaia .Alagoas fica em limitrofe mesmo assim faz parte !
Todas as opções estão incorretas. Pois todos os 4 estados fazem Divisa com a Bahia. Essa questão deve
ser anulada pois as 4 estão incorretas.

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

18

Na questão 18 da prova de técnico em enfermagem samu todas as opções de estados fazem divisa com a
bahia (Norte ? Piauí Pernambuco Alagoas e Sergipe Sul ? Espírito Santo e Minas Gerais Leste ? Oceano
Atlântico Oeste ? Goiás e Tocantins) Não havendo portanto alternativa possível para responder a questão.
referência disponivel em: https://www.infoescola.com/geografia/geografia-da-bahia/

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

18

todos as alternativas fazem divisa com o estado da Bahis

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

18

ALTERNATIVA CORRETA DIFERE COM A DO RESULTADO DO GABARITO

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

19

7

7

7

ANULADA. Recurso deferido, questão anulada por não apresentar resposta possível.

A questão 19 apresenta-se de maneira confusa e mal formulada quando questiona sobre a exceção do que
é tratado na noticia cujas respostas possíveis seriam as alternativas\a\ \c\ e \d\. Segundo o gabarito a
resposta correta é a alternativa \B\ sendo esta alternativa a única informação encontrada na notícia. Sendo
assim considero a palavra \exceto\ utilizada no enunciado como inadequada induzindo a uma interpretação INDEFERIDO. A resposta encontra-se nos itens. A alternativa b) é incorreta, pois afirma que a tartaruga foi “vítima de intoxicação por
incorreta da questão e consequentemente ao erro ou o gabarito publicado encontra-se incorreto.
poluição”, o que não é verdadeiro conforme fonte cotada no enunciado da questão.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL (SAÚDE)
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
E uma afirmação e não uma negação
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
Gostaria que revesse essa questão pois não estaria no presente do indicativo?
denunciem vocês).
INDEFIRO. O enunciado da questão pede para identificar os tempos verbais de (disque, defenda e denuncie). A alternativa correta é a letra
B, conforme gabarito. Os três verbos estão no Imperativo Afirmativo. (Disca tu, disque você, disquemos nós, discai vós, disquem vocês).
(Defende tu, defenda você, defendamos nós, defendei vós, defendam vocês). ( Denuncia tu, denuncie você, denunciemos nós, denunciai vós,
denunciem vocês).
são afirmativas e não negativa.
Indeferido. Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, as ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia planejada
pela equipe de saúde numa inter-relação permanente com as demais ações da Unidade de Saúde, sendo que estas ações são:
-Promoção e Proteção de Saúde
-Fluoretação das Águas- Entende-se que o acesso à água tratada e fluoretada é fundamental para as condições de saúde da população.
Assim, viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da fluoretação das águas, ampliação do programa aos municípios com
sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flúor. Neste sentido, desenvolver ações intersetoriais
para ampliar a fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados nos termos
da lei 6.050 e normas complementares, com a criação e/ou desenvolvimento de sistemas de vigilância compatíveis. A organização de tais
sistemas compete aos órgãos de gestão do SUS.
-Educação em Saúde
-Higiene Bucal Supervisionada
-Aplcação Tópica de Flúor
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A questão fala de uma afirmação e a resposta fala de negativa
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a FLUORETAÇÃO DA ÁGUA NÃO É UMA AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SIM DE LEI
FEDERAL QUE OBRIGA A FLUORETAÇÃO PELAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. A
RESPOSTA CERTA É LETRA c

a fluoretação da ÁGUA NÃO é uma açÃO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SIM DE LEI
FEDERAL QUE OBRIGA A FRUORETAÇÃO PELAS EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

A reposta correta para a pergunta seria a da letra c pois a FLUoretação DAS águas e responsabilidade da
empresa q fornece água para o município q está em lei e não da unidade de SAÚDE.
Pede o estado que não faz divisa com a Bahia e todos faz
Todos os quatro estados fazem divisa com o estado da Bahia. Alagoas Tocantinsespírito Santo e
Pernambuco.
todas as opções na questão faz divisa com a bahia e na prova está pedindo o que não faz .
Que pergunta: o estado da Bahia não faz divisa com qual dos Estados? A- ALAGOAS b-tocantins C-espírito
santo d-Pernambuco. E segundo minhas pesquisas a Bahia faz divisa com todo esses estado. \Bahia é o
estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul dessa região e faz divisa com oito estados:
Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás e Tocantins a
Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico. Logo a Bahia é o estado que mais faz divisa com outras
unidades da federação.\
TODAS AS QUESTÕES ESTÃO CORRETA POIS TODOS OS ESTADOS CITADOS FAZEM DIVISA COM A
BAHIA .
A pergunta era \o estado da bahia Não faz divisa com qual dos estados a seguir\. Foi colocado Que a
resposta correta da questão era a letra a mas todas as opções de resposta fazem divisa com a Bahia.
Sendo assim Não tem uma resposta correta para a pergunta.
A Bahia é o estado mais populoso da região Nordeste. Situa-se ao sul e faz divisa com oito estados:
Alagoas Sergipe Pernambuco e Piauí ao norte Minas Gerais e Espírito Santo ao sul Goiás e Tocantins a
Oeste. Ao leste faz divisa com o Oceano Atlântico. Logo a Bahia é o estado que mais faz divisa com outras
unidades da FEDERAÇÃO. entretanto a questão n° 18 QUE faz a pergunta : o estado da Bahia não faz
divisa com qual dos estados a seguir ? a ) Alagoas B) Tocantins C) espírito santo D) Pernambuco Obs:
Todas as opções dada na questão fazem divisa com a Bahia
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para ampliar a fluoretação das águas no Brasil é uma prioridade governamental, garantindo-se continuidade e teores adequados nos termos
da lei 6.050 e normas complementares, com a criação e/ou desenvolvimento de sistemas de vigilância compatíveis. A organização de tais
sistemas compete aos órgãos de gestão do SUS.
-Educação em Saúde
-Higiene Bucal Supervisionada
-Aplcação Tópica de Flúor
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Indeferido. Segundo as Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, as ações de saúde bucal devem se inserir na estratégia planejada
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-Fluoretação das Águas- Entende-se que o acesso à água tratada e fluoretada é fundamental para as condições de saúde da população.
Assim, viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da fluoretação das águas, ampliação do programa aos municípios com
sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flúor. Neste sentido, desenvolver ações intersetoriais
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