PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO
Estado do Espírito Santo

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/20019 – PMVIVA
EDITAL 008/2019
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA
A Prefeitura Municipal de Vila Valério (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam
público o resultado do julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares e questões da prova
objetiva do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital 001/2019 publicado no dia 28 de janeiro de
2019.
1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial
definitivo. (Subitem 12.4 do edital 001/2019)
2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa. (Subitem 13.8 do Edital
001/2019)
3. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que
fizeram a prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial,
independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões
anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 12.5 do
edital 001/2019)
4. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas
serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos
recursos, o que poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao
gabarito preliminar.
CARGO: ACOMPANHANTE TRANSPORTE ESCOLAR
Nº de inscrição
0571

Nome do(a) candidato(a)
JANIS APARECIDA PARTELLE

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. O simples fato de o enunciado solicitar
que o candidato analise o gráfico, e não constar índices referente ao ano de 2018 não interfere na resolução da
questão, uma vez que a mesma trata exclusivamente da análise dos dados apresentados no gráfico, conforme
podemos observar a seguir.
−

A alternativa A está incorreta ao afirmar que a esperança de vida de brasileiros e brasileiras seguiu crescendo e
passou de 65,3 anos em 1990 para 72,1 anos em 2017, sendo que no gráfico a esperança de vida em 2017 é de
75,7 anos.

−

A alternativa B está incorreta ao afirmar que os homens vivem mais que as mulheres e com a esperança de vida
de 79,3, sendo que esta informação é referente às mulheres de acordo com a imagem.
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−

A alternativa C está incorreta ao citar que a esperança de vida dos brasileiros e brasileiras seguiu diminuindo,
sendo que ao analisar a imagem a esperança de vida aumentou de 65,3 para 75,7 anos.

−

A Alternativa D está completamente correta, pois no recorte por gênero, as mulheres vivem mais do que os
homens, com uma esperança de vida ao nascer de 79,3 anos contra 72,1 anos dos homens.

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”

CARGO: AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nº de inscrição
0815

Nome do(a) candidato(a)
GENESON SANTANA

QUESTÃO Nº 06 – MATEMÁTICA
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. O enunciado da questão pede para
assinalar quantos meses ainda faltam para arrecadar o valor para a compra do imóvel, e não o prazo total para se
conseguir o montante total. Como o imóvel custa 2 milhões e em 18 meses já foi arrecadado 600 mil, faltam ainda
1.400.00. Como a média de arrecadação mensal foi de 33.333,33 durante os 18 primeiros meses e sendo mantido este
ritmo, levará mais 42 meses para que seja arrecadado os outros 1.400.000 que faltam para compra do imóvel.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0081

GISLAINE CAVALEIRO FABEM

0434

JOSIANE PEREIRA CARVALHO DA COSTA

0348

LUIZ GUSTAVO MENEGUSSI

0116

ROSILENE REKEL DE ARAUJO DOS SANTOS

0409

SHANE RAQUEL SILVA VIAL

QUESTÃO Nº 06 – MATEMÁTICA
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O enunciado da
questão pede para assinalar quantos meses ainda faltam para arrecadar o valor para a compra do imóvel, e não o
prazo total para se conseguir o montante total. Como o imóvel custa 2 milhões e em 18 meses já foi arrecadado 600
mil, faltam ainda 1.400.00. Como a média de arrecadação mensal foi de 33.333,33 durante os 18 primeiros meses e
sendo mantido este ritmo, levará mais 42 meses para que seja arrecadado os outros 1.400.000 que faltam para compra
do imóvel.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão
decidiu que a mesma será ANULADA, devido à divergência apontada em fontes diversas no que refere-se a data do
início da colonização do município de Vila Valério/ES. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com
documento Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), em
especial nos itens “1.3 Aspectos Edafoclimáticos e ambientais, 1.3.1 Caracterização edafoclimática”, observa-se o
seguinte: “O Clima é o tropical, sub-quente semiúmido, caracterizado por período seco de 4 a 6 meses. O índice
pluviométrico situa-se em torno de 900 mm, sendo as chuvas mal distribuídas no decurso do ano. A temperatura média
é de 30º.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O simples fato do
enunciado da questão não especificar o tipo de revestimento da parede, não impossibilita a resolução correta da
questão, uma vez que, como podemos identificar abaixo, independente do revestimento da parede não se utiliza
escovas de cerdas duras e sim de escova de cerdas macias para a lavagem de qualquer tipo de parede.
• Parede de Pintura Lavável: utiliza-se baldes, panos macios, luvas, escadas, escova macia, solução
detergente/desinfetante, equipamento de proteção individual, óculos de segurança).
• Parede Revestimento Cerâmico: utiliza-se baldes, panos macios, luvas, escadas, escova macia, solução
detergente/desinfetante, equipamento de proteção individual, óculos de segurança).
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O enunciado
solicita que o candidato identifique a alternativa em que NÃO é um princípio básico de limpeza, ou seja, a alternativa
INCORRETA, e como o candidato afirmou em seu recurso a alternativa “A” está correta, portanto não é a resposta
correta e sim a alternativa “D” pois a mesma está equivocada ao apontar como princípios básicos de limpeza “preparar
todo o material necessário aos procedimentos de limpeza e desinfecção a serem executados, apenas no momento de
execução” sendo que este preparo deve ser realizado previamente.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente. O requerente não
apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou
resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que
determina o item 12.1.2 do edital 001/2019.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

CARGO: CUIDADOR
Nº de inscrição
0292

Nome do(a) candidato(a)
NADIA MARIA CORDEIRO DOS SANTOS SANTANA

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. Segundo o artigo 4º do Estatuto da
Criança e do adolescente a alternativa “B” está incorreta, uma vez que não cita a FAMÍLIA como dever de “assegurar
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.
A alternativa se refere somente que é dever da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, excluindo a
família.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

CARGO: DENTISTA
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0302

BARBARA ZANOTELLI DE PAULA

0371

BEATRIZ MAÇÃO FANTECELLE

0318

LORENA GRELLERT BALTAR DA SILVA

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Após análise criteriosa
dos recursos, verificamos que houve erro de transcrição do gabarito publicado, visto que a resposta correta é “B”.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO Nº 06 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Os dados
apresentados na questão podem ser verificados/pesquisados no sítio eletrônico de referência
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-valerio/panorama>, através de suas abas “Panorama”,  “Pesquisa” 
“Censo”.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO Nº 09 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Os dados
apresentados na questão podem ser facilmente verificados/pesquisados no sítio eletrônico de referência
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/vila-valerio/panorama>, através de suas abas “Panorama”,  “Pesquisa” 
“Censo”.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Após análise temos
a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a presente questão decidiu que a mesma será ANULADA, devido à
divergência apontada em fontes bibliográficas . Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso
e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: ENFERMEIRO
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0750

ALINI DE SOUZA DARIVA PALMA

0552

ANA KARLA DO NASCIMENTO

0780

MAYARA RENOKE DA SILVA

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Houve um equívoco na
divulgação do gabarito preliminar, visto que a resposta correta é “B”, após análise criteriosa dos recursos, verificamos
que houve erro de transcrição do gabarito publicado.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO Nº 10 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Há de se
considerar que o comando da presente questão sinalizou ao candidato considerar “aspectos históricos, turísticos e
geográficos do município de Vila Valério (ES)”. Nisso, eventos festivos que não mais ocorrem no município podem ser
considerados pertencentes aos “aspectos históricos”, logo, pertinentes e corretos e adequados ao pondo de vista da
questão apresentada. Para a elaboração da referida questão foram utilizadas dados de duas referências bibliográficas
a do IBGE e os dados de história disponível em http://www.vilavalerio.es.gov.br/download/pagina_historia.pdf. As
duas referências se encontram como sugestão bibliográfica no Edital de abertura.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com o
Caderno de Atenção Básica 13 - Ministério da Saúde:
“Aprender como as mamas aparentam em diferentes situações pode ajudar a mulher a reconhecer o
que é normal para ela. De maneira resumida, cinco alterações devem chamar a atenção da mulher
(sinais de alerta):
•
•
•
•
•

Nódulo ou espessamento que pareçam diferentes do tecido das mamas.
Mudança no contorno das mamas (retração, abaulamento).
Desconforto ou dor em uma única mama que seja persistente.
Mudanças no mamilo (retração e desvio).
Secreção espontânea pelo mamilo, principalmente se for unilateral.”

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos
cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “A”

CARGO: ENFERMEIRO PSF
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0832

EDUARDO DE OLIVEIRA MARQUES

0231

JHENIFE BRAGA LOURETE

0892

KATIUCY LEONARDI TETZNER MULLER

0083

LUZIANI SANTANA BOOSTEL

0088

PATRÍCIA ONOFRE SOUZA
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QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Houve um equívoco na
divulgação do gabarito preliminar, visto que a resposta correta é “B”, após análise criteriosa dos recursos, verificamos
que houve erro de transcrição do gabarito publicado.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 11 – NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Na Lei nº 8.080,
de 19 de setembro de 1990 podemos observar que:
“Art. 6º - § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos.”
No Guia de Vigilância Epidemiológica – Ministério da Saúde Volume I – Página13, podemos observar que:
“Vigilância epidemiológica passou, então, a ser definida como “o conjunto de atividades que permite
reunir a informação indispensável para conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história
natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a
finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e eficientes que
levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “A”

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Os tecidos viáveis
compreendem:
• Granulação: de aspecto vermelho vivo, brilhante, úmido, ricamente vascularizado;
• Epitelização: revestimento novo, rosado e frágil.
Os tecidos inviáveis compreendem:
• Necrose de coagulação (escara): caracterizada por presença de crosta preta e/ou bem escura;
• Necrose de liquefação (esfacelo): caracterizada por presença de tecido amarelo/ esverdeado e/ou quando a
lesão apresentar infecção e/ou presença de secreção purulenta;
• Desvitalizado ou fibrinoso: tecido de coloração amarela ou branca, que adere ao leito da ferida e se apresenta
como cordões ou crostas grossas;
Bibliografia: COSTA, Cecília Maria Viana; et al Feridas Hospitalares II. Disponível
http://www.fhemig.mg.gov.br/index.php/docman/Protocolos_Clinicos-1/152-035-feridas-hospitalares-ii/file.

em:

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com o
Caderno de Atenção Básica 13 - Ministério da Saúde:
“Aprender como as mamas aparentam em diferentes situações pode ajudar a mulher a reconhecer o
que é normal para ela. De maneira resumida, cinco alterações devem chamar a atenção da mulher
(sinais de alerta):
•
•
•
•
•

Nódulo ou espessamento que pareçam diferentes do tecido das mamas.
Mudança no contorno das mamas (retração, abaulamento).
Desconforto ou dor em uma única mama que seja persistente.
Mudanças no mamilo (retração e desvio).
Secreção espontânea pelo mamilo, principalmente se for unilateral.”

Bibliografia: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos
cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção
Básica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “A”

CARGO: FARMACÊUTICO
Nº de inscrição
0129

Nome do(a) candidato(a)
ALINE GRIGOLETTO

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Houve um equívoco na
divulgação do gabarito preliminar, visto que a resposta correta é “B”, após análise criteriosa dos recursos, verificamos
que houve erro de transcrição do gabarito publicado.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “B”

CARGO: MAPB – ENSINO FUNDAMENTAL II - HISTÓRIA – EMEFERC AGOSTINHO PARTELLI (PEDAGOGIA
DA ALTERNÂNCIA)
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0584

FÁBIO LUCIANO OLIVEIRA COSTA

0702

REINALDO BOLDT NETO

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com
documento Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES),
Processo Seletivo Simplificado 001/2019
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disponível no link https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em
especial nos itens, 1.3 Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o
seguinte: “O relevo da região é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é
de 200 m. Sobressai-se, ao Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido
considerado um dos melhores pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: MAPB – ENSINO FUNDAMENTAL II – MATEMÁTICA
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0556

LEONARDO DUTRA WILL

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo requerente é improcedente. De acordo com documento Programa
de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), disponível no link
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em especial nos itens, 1.3
Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o seguinte: “O relevo da região
é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é de 200 m. Sobressai-se, ao
Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores
pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.
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CARGO: MAPB – ENSINO FUNDAMENTAL II – CIÊNCIAS
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0577

ANDRIELLI KERNER BREDA

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. De acordo com documento Programa
de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), disponível no link
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em especial nos itens, 1.3
Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o seguinte: “O relevo da região
é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é de 200 m. Sobressai-se, ao
Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores
pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

CARGO: MAPB – ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0095

IULY MARIA COSTA PERIS

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. De acordo com documento Programa
de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), disponível no link
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em especial nos itens, 1.3
Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o seguinte: “O relevo da região
é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é de 200 m. Sobressai-se, ao
Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores
pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.
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CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA - EDUCAÇÃO INFANTIL – MAPA
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0763

CINTIA CASTELLAN PAULUCIO

0113

MARIA MADALENA AUGUSTO

0275

PATRÍCIA KLOSS SCHULTZ TEIXEIRA

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. De acordo com documento Programa
de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), disponível no link
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em especial nos itens, 1.3
Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o seguinte: “O relevo da região
é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é de 200 m. Sobressai-se, ao
Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores
pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 08 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com
documento Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER (2011 – 2013) - INCAPER – Vila Valério (ES),
em especial nos itens, observa-se o seguinte:
• “1.5. Aspectos econômicos: Segundo o INCAPER o município de Vila Valério é essencialmente agrícola.
Aproximadamente 95% da renda gerada no Município está direta ou indiretamente ligada a atividade agropastoril.
A cultura predominante é a do café conillon.” (item I: verdadeiro)
• “1.6. Aspectos Turísticos: “Dentre os atrativos turísticos sobressai-se, ao Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação
rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores pontos para a prática do voo livre em
todo o país.” (item II: verdadeiro)
• “1.6. Aspectos Turísticos: A Rampa do Veinho é apropriada à prática deste esporte, independentemente da direção
do vento, tornando-se uma permanente possibilidade de bons voos, atraindo turistas e praticantes desse esporte
em vários campeonatos realizados em nível nacional.” (Item III: verdadeiro)
No âmbito do Edital do Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Vila Valério (ES) no que
se trata das sugestões bibliográficas, é importante observar que: “Pode ser consultada qualquer fonte que trate dos
assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras
publicações pertinentes. Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos,
não excluindo, em hipótese alguma, outros materiais que abranjam a matéria indicada para cada cargo.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”
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QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA ENSINO FUNDAMENTAL I (1º AO 5º ANO) MAPA
Nº de inscrição

Nome do(a) candidato(a)

0238

ELIZETE DA SILVA MACHADO

0332

LAUDICEIA RODRIGUES DE AMORIM

0055

TATIANE GUMS

QUESTÃO Nº 07 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pela requerente é improcedente. De acordo com documento Programa
de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER 2011 – 2013 / INCAPER – Vila Valério (ES), disponível no link
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Noroeste/Vila_Valerio.pdf, em especial nos itens, 1.3
Aspectos Edafoclimáticos e ambientais 1.3.1 Caracterização edafoclimática, observa-se o seguinte: “O relevo da região
é de transição do ondulado a Oeste ao altiplano no Centro e a Leste. A altitude média é de 200 m. Sobressai-se, ao
Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores
pontos para a prática do voo livre em todo o País.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO Nº 08 – CONHECIMENTOS GERAIS
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com
documento Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural PROATER (2011 – 2013) - INCAPER – Vila Valério (ES),
em especial nos itens, observa-se o seguinte:
• “1.5. Aspectos econômicos: Segundo o INCAPER o município de Vila Valério é essencialmente agrícola.
Aproximadamente 95% da renda gerada no Município está direta ou indiretamente ligada a atividade agropastoril.
A cultura predominante é a do café conillon.” (item I: verdadeiro)
• “1.6. Aspectos Turísticos: “Dentre os atrativos turísticos sobressai-se, ao Centro, a Serra da Pedra Roxa, formação
rochosa no sentido norte/sul, o qual tem sido considerado um dos melhores pontos para a prática do voo livre em
todo o país.” (item II: verdadeiro)
• “1.6. Aspectos Turísticos: A Rampa do Veinho é apropriada à prática deste esporte, independentemente da direção
do vento, tornando-se uma permanente possibilidade de bons voos, atraindo turistas e praticantes desse esporte
em vários campeonatos realizados em nível nacional.” (Item III: verdadeiro)
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No âmbito do Edital do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019 da Prefeitura Municipal de Vila Valério (ES)
no que se trata das sugestões bibliográficas, é importante observar que: “Pode ser consultada qualquer fonte que
trate dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras
publicações pertinentes. Atenção: A bibliografia sugerida tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos,
não excluindo, em hipótese alguma, outros materiais que abranjam a matéria indicada para cada cargo.”
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “D”

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA – PROJETO DE MÚLTIPLAS EXPERIÊNCIAS – EDUCAÇÃO
INFANTIL - MAPA
Nº de inscrição
0822

Nome do(a) candidato(a)
LUZIA ANGÉLICA PIASSAROLLO

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos
recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu
pela anulação, tendo em vista que a questão não apresenta nenhuma alternativa que atenda ao enunciado da
questão, portanto não apresenta resposta correta. Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do
concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois pela anulação da questão.
QUESTÃO ANULADA.

CARGO: PSICÓLOGO
Nº de inscrição
0034

Nome do(a) candidato(a)
LILLIAN CAMPOS KOCK

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: DEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Houve um equívoco na
divulgação do gabarito preliminar, visto que a resposta correta é “B”, após análise criteriosa dos recursos, verificamos
que houve erro de transcrição do gabarito publicado.
Fica, portanto, “RETIFICADO” de “D” para “B” a resposta da referida questão.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA
➢ Resultado da análise: INDEFERIDO
➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Os pronomes
oblíquos átonos podem ocupar três posições em relação ao verbo, antes do verbo (próclise), no meio do verbo
(mesóclise) e após o verbo (ênclise). Há casos em que se pode posicionar o pronome antes do verbo ou depois dele
como é o caso da frase da opção “C”, pois não há fator de obrigatoriedade da próclise, uma vez que não há palavras
atrativa. Nesse caso, a frase fica correta se o pronome vier antes ou depois do verbo: “A fotografia se popularizou”
(próclise) e também “A fotografia popularizou-se” (ênclise).
Nas frases das outras alternativas, não existe essa possibilidade, em “Lembram-se do quebra-vento dos carros?” a
frase se inicia com o verbo e a ênclise é obrigatória; na frase da alternativa “A” “...as fotos que se tiravam...” há o fator
de próclise por causa do pronome relativo “que” e na frase da opção “D” há o advérbio “ainda” que é fator de próclise.
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.
Alternativa correta: “B”

Vila Valério (ES), 11 de março de 2019.

Robson Parteli
Prefeito Municipal
Kaike Penitente Santana
Presidente da Comissão de Processo Seletivo
Portaria nº 06/2019
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Coordenador Geral e Responsável Técnico - G-Strategic
Administrador - CRA – ES nº 7228
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