PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL Nº 006/2012
JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PROVA OBJETIVA
A Empresa Gualimp Assessoria e Consultoria com referendo da Comissão Coordenadora TORNA
PÚBLICO o JULGAMENTO DOS RECURSOS, impetrados pelos candidatos contra o gabarito das provas
objetivas, nos termos do item 11 do Edital 001/2012 CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS, de caráter
eliminatório e classificatório e de PROVAS DE TÍTULOS de caráter classificatório, para provimento de 127 (cento e
vinte e sete) vagas existentes no quadro da PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU, com base nas Leis
s

n° 2.368/2006 e 2.574/2009, as que vagarem ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, em
consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal. Se a análise e julgamento dos recursos resultarem
em anulação de questão integrante de prova, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
No caso de alteração 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 julgamentos dos recursos.

CARGO: ADVOGADO
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000398

LEANDRO SÁ FORTES

000057

LEONARDO FERREIRA BIDART

000182

LIVIA BORCHARDT GONÇALVES

000522

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES WESTPHAL

000524

HELOISA DUTRA ANDRADE SILVA

QUESTÃO: Nº. 13 – CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, com base
nas fundamentações expostas a seguir: Quanto à alegação colocada pelo requerente de que a alternativa “B” é
praticamente a mesma em relação à alternativa “E” sendo a alternativa “B” mais resumida e objetiva não se pode
confirmar tal alegação referente às alternativas, uma vez que fatores específicos as diferenciam, tornando assim a
alternativa “B” incorreta, onde tais fatores são: “Senha em um sistema de autenticação” definindo o termo login e
“Rede de pessoas” definindo o termo rede social, onde login não representa efetivamente uma senha e sim um
conjunto de caracteres que identifica um determinado usuário em um sistema onde se exige autenticação,
conforme afirmado na alternativa “E” podendo tal conjunto representar um nome próprio, um número de documento
um e-mail ou não representar qualquer nomenclatura relacionada ao usuário. Quanto ao termo rede social, é
incorreto defini-la apenas como rede de pessoas, uma vez que instituições/organizações fazem-se presente
nesses ambientes de relacionamento, onde a casos das mesmas se utilizarem dessas redes para expor produtos
e/ou vender serviços. Portanto a incorreção da alternativa “B” não se apresenta devido ao termo “tecla” utilizada no
singular para definição da combinação de teclas “Ctrl + V” que resulta o comando “colar” e sim por apresentar
falsa definição dos termos “login” e “rede social”.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”
Página 1 de 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUESTÃO: Nº. 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, tendo em
vista que no Direito Administrativo existem 5 (cinco) formas de extinção do processo, quais sejam:
a) Advento do Termo Contratual: quando termina o prazo;
b) Encampação: término do contrato antes do prazo, feito pelo poder público, de forma unilateral, por razões de
interesse público. O concessionário faz jus a indenização;
c) Caducidade: forma de extinção do contrato antes do prazo, pelo poder público, de forma unilateral, por
descumprimento de cláusula contratual;
d) Rescisão: forma de extinção do contrato, antes de encerrado o prazo, feita pelo concessionário por força do
descumprimento de cláusulas contratuais pelo poder concedente. Deve ser por medida judicial e, enquanto
não transitar em julgado a sentença, o serviço deverá continuar sendo prestado;
e) Anulação: extinção do contrato antes do término do prazo, por razões de ilegalidade;
f) Falência ou extinção do concessionário.
Cumpre ressaltar que a rescisão também é considerada uma forma de extinção do contrato, no entanto, a forma
de extinção, cujo término do contrato ocorre antes do prazo e é feito pelo poder público, de forma unilateral, por
razões de interesse público é denominado encampação.
Assim é o entendimento do ilustríssimo Hely Lopes Meireles: “A encampação, também chamada de resgate, é
instituto estudado pelo Direito Administrativo. Trata-se da retomada coercitiva do serviço pelo poder concedente.
Ocorre durante o prazo da concessão e por motivo de interesse público. É vedado ao concessionário oposição ao
ato, contudo, tem direito à indenização dos prejuízos efetivamente causados pelo ato de império do Poder Público,
cujo parâmetro de cálculo está disposto no art. 36 da Lei nº.8.987/95”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo brasileiro. 33ª ed. São Paulo: Malheiros. 2007. p.400).

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

QUESTÃO: Nº. 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, tendo em
vista que a questão não visa induzir a erro, mas tão somente, testar o conhecimento dos candidatos quanto a
finalidade do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
E o artigo 74 da Constituição é bastante taxativo, conforme transcrito a seguir:
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno
com a finalidade de:
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I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos
públicos por entidades de direito privado;
III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

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

QUESTÃO: Nº. 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, uma vez
que a denominação de Acórdão está transcrita de forma TAXATIVA no art. 163 da Lei 5.869/73 (Código de
Processo Civil), conforme segue, in verbis:
“Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais.”

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, uma vez
que houve um equívoco por parte dos requerentes na interpretação da questão, o recurso não faz sentido, uma
vez que o concurso é para a função de advogado. Sendo assim, o mínimo que se requer para o cargo de
advogado é a capacidade de interpretar as normas e ter conhecimento técnico suficiente para exercer com
competência a advocacia. Cumpre ressaltar que a hermenêutica jurídica é primordial para o exercício da
advocacia e extremamente necessária, portanto o candidato deve saber distinguir as interpretações das normas
jurídicas.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “A”

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº de Inscrição
000412

Nome do Candidato
SIMONE MARIA MAGGIONE

QUESTÃO: Nº. 20 – CONHECIMENTOS DE SAÚDE PÚBLICA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que todas as
características apresentadas na questão se referem ao termo Epidemia, somente a epidemia dentre todas as
alternativas apresentadas na questão é caracterizada pela elevação progressivamente crescente, inesperada e
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descontrolada dos coeficientes de incidência de determinada doença e ainda ocorrência de doença em grande
número de pessoas ao mesmo tempo, independente de ter sido citado à área de abrangência.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que segundo
o Código de Ética dos Assistentes Sociais Art. 10 são deveres do assistente social:
a) ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados
éticos contidos neste Código;
b) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho;
c) mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado,
para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou
delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos;
d) incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar;
e) respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões;
f) ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e
comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade.
A alternativa “C” encontra-se incorreta uma vez que as informações necessárias para a continuidade do trabalho
não pode ser repassadas para outra pessoa, somente para o substituto do Assistente Social.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL (EDUCAÇÃO)
Nº de Inscrição
000023

Nome do Candidato
GIANNI AMARAL DA CRUZ

QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que segundo
o Código de Ética dos Assistentes Sociais Art. 10 são deveres do assistente social:
a) ser solidário com outros profissionais, sem, todavia, eximir-se de denunciar atos que contrariem os postulados
éticos contidos neste Código;
b) repassar ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho;
c) mobilizar sua autoridade funcional, ao ocupar uma chefia, para a liberação de carga horária de subordinado,
para fim de estudos e pesquisas que visem o aprimoramento profissional, bem como de representação ou
delegação de entidade de organização da categoria e outras, dando igual oportunidade a todos;
d) incentivar, sempre que possível, a prática profissional interdisciplinar;
e) respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões;
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f) ao realizar crítica pública a colega e outros profissionais, fazê-lo sempre de maneira objetiva, construtiva e
comprovável, assumindo sua inteira responsabilidade.
A alternativa “C” encontra-se incorreta uma vez que as informações necessárias para a continuidade do trabalho
não pode ser repassadas para outra pessoa, somente para o substituto do Assistente Social.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000005

DESIREE VARGAS

000129

MICHELINE REJANNE SCHNEIDER CARDOZO

000282

ALINE SANCES LINO BRAGA

QUESTÃO: Nº. 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra “B” para
letra “E” a resposta correta.

Portanto permanece alterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”

QUESTÃO: Nº. 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a
alternativa “C” está correta, sendo todas reações adversas após a utilização dos antiinflamatórios, a lesão de
mucosa gástrica, a dor epigástrica e a pirose que se refere à azia (queimação gástrica), na alternativa “D” a dor de
cabeça não é um efeito adverso dos antiinflamatórios.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que de
acordo com o autor do livro Caminhos da Polpa - Stephen Cohen - página 136, Capítulo 6 - Todas as alternativas
dessa questão estão corretas exceto a letra “B”, onde o referido autor afirma:
"Repetidas esterilizações das limas endodônticas de aço inoxidável, usando autoclave ou estufa, não causam
corrosão, enfraquecimento ou aumento na taxa de falha rotacional das mesmas." Segundo o mesmo autor a
alternativa “E” está correta.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “B”
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QUESTÃO: Nº. 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que de
acordo com o autor do livro Caminhos da Polpa - Stephen Cohen - página 568, Capítulo 17:
O autor apresenta no quadro 17,6, um resumo das interações de drogas com antiinflamatórios não esteróides.
Dentre os efeitos possíveis da associação desse fármaco com os anticoagulantes, o autor cita: aumento do tempo
de protrombina ou de sangramento. Porém, essa afirmativa não é válida para os analgésicos não opióides.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a
afirmação está incorreta ao afirmar que: “O flúor não é só capaz de impedir a iniciação da doença como é
extremamente eficiente em reduzir sua progressão.”, o flúor não é capaz de interferir nos fatores responsáveis
pela inicialização da doença, isto é, a cárie, mas sim extremamente eficiente em reduzir sua progressão.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”

CARGO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº de Inscrição
000352

Nome do Candidato
WENDELL PEREIRA BERGER

QUESTÃO: Nº. 01 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, de acordo com a
análise da questão temos:
(F) Grande parte das pessoas trabalha em atividades incompatíveis com suas vocações. (é falsa, pois a
expressão “grande parte” está relacionada a “nossas vidas” e não a “pessoas”).
(F) O trabalho é a principal fonte de realização profissional dos indivíduos. (é falsa, porque o parágrafo diz que o
trabalho é constrangedor para a maioria dos seres e não “a principal fonte de realização profissional dos
indivíduos”).
(F) O caráter obrigatório do trabalho, na cultura tecnológica, transforma-o em principal forma de sobrevivência. (é
falsa, pois este parágrafo ressalta a idéia de que o “caráter obrigatório do trabalho lhe dá um significado
punitivo”).
(F) A especialização e o nível de preparo dos trabalhadores garantem-lhes uma sobrevivência digna. (é também
falsa, pois neste parágrafo não se fala em “sobrevivência digna”).
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(V) No mundo moderno, cada vez mais é necessária a qualificação do trabalhador. (única alternativa verdadeira na
questão, pois onde se lê “se impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento, muitas vezes demorado”,
entende-se “qualificação”).
A alternativa correta é a “C” com a sequência: F / F / F / F / V.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

CARGO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA
Nº de Inscrição
000487

Nome do Candidato
FRANCYRENE CARNEIRO CONCEIÇÃO BUGE

QUESTÃO: Nº. 01 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, de acordo com a
análise da questão temos:
(F) Grande parte das pessoas trabalha em atividades incompatíveis com suas vocações. (é falsa, pois a
expressão “grande parte” está relacionada a “nossas vidas” e não a “pessoas”).
(F) O trabalho é a principal fonte de realização profissional dos indivíduos. (é falsa, porque o parágrafo diz que o
trabalho é constrangedor para a maioria dos seres e não “a principal fonte de realização profissional dos
indivíduos”).
(F) O caráter obrigatório do trabalho, na cultura tecnológica, transforma-o em principal forma de sobrevivência. (é
falsa, pois este parágrafo ressalta a idéia de que o “caráter obrigatório do trabalho lhe dá um significado
punitivo”).
(F) A especialização e o nível de preparo dos trabalhadores garantem-lhes uma sobrevivência digna. (é também
falsa, pois neste parágrafo não se fala em “sobrevivência digna”).
(V) No mundo moderno, cada vez mais é necessária a qualificação do trabalhador. (única alternativa verdadeira na
questão, pois onde se lê “se impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento, muitas vezes demorado”,
entende-se “qualificação”).
A alternativa correta é a “C” com a seguinte sequência: F / F / F / F / V

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, a alegação levantada
não está devidamente fundamentada, não contém argumentação lógica, sendo, portanto indeferido de plano,
conforme item 11.1.2 do edital 001/2012.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”
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QUESTÃO: Nº. 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que devido
à impermeabilização do solo das cidades a superfície de inundação aumenta e as várzeas tornam-se maiores e na
alternativa está o contrário a superfície de inundação diminui e as várzeas tornam-se menores tornando a
alternativa “E” incorreta.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”

QUESTÃO: Nº. 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

CARGO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS
Nº de Inscrição
000230

Nome do Candidato
BRUNO HENRIQUE CASTRO DE SOUZA

QUESTÃO: Nº. 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

CARGO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA NS (NÍVEL SUPERIOR)
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000151

LUCIMAR FAGUNDES BOHRER

000120

JOSIANE ALVES SANTANA

000245

QUEDINA BARCELLOS DOS SANTOS

000281

MIRIAN BARCELLOS NOIBAUER

000083

ISABELA LINHARES DA ROCHA LOPES

000075

CLAUDINÉIA PEREIRA DA SILVA TELES

000073

LAIS AMORIMMAXIMO

CADERNO DE PROVA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Mediante as alegações e considerações apresentadas pelos candidatos requerentes a banca
examinadora decidiu pelo indeferimento dos recursos e proceder à correção dos respectivos cartões respostas
de acordo com a inscrição realizada, uma vez que tal equívoco deveria ter sido sanado no momento da entrega
dos cadernos de provas, uma vez que o fato ocorreu na data de realização das provas, ou seja, dia 08/07/2012, o
que conforme observamos no item 8.16 do edital n° 0 01/2010, vérbis:
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“8.16 – É de responsabilidade do candidato, conferir em seu caderno de prova o cargo pretendido, a sequência da numeração
das páginas e número de questões. Caso haja alguma incorreção no caderno de prova(s) e mesmo a impressão não estando
legível, o candidato deverá comunicar ao fiscal de sala e pedir para que sejam tomadas as devidas providências junto a
Coordenação da Empresa Responsável pela realização do Concurso. A não observância deste item será da
responsabilidade do candidato. (grifo nosso).

Tal item não foi observado pelos requerentes, uma vez que na ata de ocorrências da sala, não consta nenhuma
anotação quanto ao fato alegado.
Outro ponto a ser considerado, é a necessidade eminente da leitura das instruções contidas na capa do caderno
de provas, onde consta além de todas as instruções para a realização da prova, conta também de forma
destacada o nome do cargo, e ainda na parte interna consta a informação relativa ao CARGO a que se refere o
caderno de prova. Como podemos observar a seguir em um dos itens expressos na capa do caderno de prova diz
que:
“ 5. Confira em seu caderno de provas o cargo e a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas
para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a
realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.”

Portanto mediante os fatos supracitados, a banca organizadora decidiu pelo indeferimento do recurso e proceder à
correção dos respectivos cartões respostas de acordo com a inscrição efetivamente realizada e constante de
maneira expressa no cartão resposta de cada candidato, estando os mesmos devidamente assinados por cada
candidato.

QUESTÃO: Nº. 01 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, de acordo com a
análise da questão temos:
(F) Grande parte das pessoas trabalha em atividades incompatíveis com suas vocações. (é falsa, pois a
expressão “grande parte” está relacionada a “nossas vidas” e não a “pessoas”).
(F) O trabalho é a principal fonte de realização profissional dos indivíduos. (é falsa, porque o parágrafo diz que o
trabalho é constrangedor para a maioria dos seres e não “a principal fonte de realização profissional dos
indivíduos”).
(F) O caráter obrigatório do trabalho, na cultura tecnológica, transforma-o em principal forma de sobrevivência. (é
falsa, pois este parágrafo ressalta a idéia de que o “caráter obrigatório do trabalho lhe dá um significado
punitivo”).
(F) A especialização e o nível de preparo dos trabalhadores garantem-lhes uma sobrevivência digna. (é também
falsa, pois neste parágrafo não se fala em “sobrevivência digna”).
(V) No mundo moderno, cada vez mais é necessária a qualificação do trabalhador. (única alternativa verdadeira na
questão, pois onde se lê “se impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento, muitas vezes demorado”,
entende-se “qualificação”).
A alternativa correta é a “C” com a seguinte sequência: F / F / F / F / V

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”
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QUESTÃO: Nº. 19 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que houve
um equívoco por parte dos requerentes na interpretação da questão, a questão pede para assinalar as afirmativas
corretas sobre a organização e funcionamento da Educação Básica, a alternativa III se refere que o Ensino
Religioso é de matrícula obrigatória sendo que na Lei 9394/1996 afirma que:
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui
disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “A”

QUESTÃO: Nº. 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que de
acordo com o Rodrigues; Silva; Pariz; Triches apud Goulart, 2003, p. 41:
“O processo de organização, adaptação e assimilação de um novo conhecimento depende de esquemas
assimilativos como a repetição e a generalização”, a afirmativa “C” está correta, sendo, portanto a única
alternativa incorreta a letra “E”.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “E”

QUESTÃO: Nº. 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que de
acordo o enunciado da questão pede que seja assinalada a alternativa incorreta, de acordo com a análise das
alternativas “D” e “E” temos:
Alternativa “D”: não se pode utilizar a avaliação como um instrumento de comparação entre os alunos, sendo,
portanto alternativa incorreta.
Alternativa “E”: “as fichas de avaliação são muito presentes na prática de avaliação infantil e se constituem em
tabelas e/ou quadros com questões objetivas e pouco espaço para relatos discursivos” sendo, portanto alternativa
correta, com base no que se segue:
As fichas de avaliação são muito presentes na prática de avaliação infantil e se constituem em tabelas e/ou quadros com
questões objetivas e pouco espaço para relatos discursivos. São preenchidas, ao final de algum período, com anotações de
aspectos e características invariáveis sobre crianças em idades diferentes, freqüentemente com termos imprecisos que
enfatizam somente as atividades e áreas do desenvolvimento das crianças que, muitas vezes, ainda não foram instigadas pelo
professor. Segundo Ciasca e Mendes (2009, p. 303), “[...] além de se reduzir ao registro, freqüentemente, esse instrumento de
avaliação surge isolado, descontextualizado do cotidiano das crianças e do projeto pedagógico elaborado pelo professor ou
pela instituição.” Complementam ainda que: “Transforma-se, assim, a avaliação em registros sem qualquer significado ou
importância pedagógica”. Embora as fichas de avaliação sejam criticadas pelo reducionismo e objetividade, Kramer (2003)
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indica esse tipo de instrumento associado a outros, para compor um quadro mais amplo de avaliação e não indica o seu uso
isolado.

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

QUESTÃO: Nº. 31 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, a alegação levantada
não está devidamente fundamentada, não contém argumentação lógica e não apresenta a literatura e/ou
bibliografia pesquisada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme item 11.1.2 do edital 001/2012.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “A”

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, a alegação levantada
não está devidamente fundamentada, não contém argumentação lógica e não apresenta a literatura e/ou
bibliografia pesquisada, sendo, portanto indeferido de plano, conforme item 11.1.2 do edital 001/2012.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “B”

CARGO: EDUCADOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANOS INICIAIS
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000533

LUCIANA GOMES DA FONSECA

000296

ADRIANA INOCENCIO DA SILVA

000433

ROSA MARIA APARECIDA DOS ANJOS MARINO

QUESTÃO: Nº. 01 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, de acordo com a
análise da questão temos:
(F) Grande parte das pessoas trabalha em atividades incompatíveis com suas vocações. (é falsa, pois a
expressão “grande parte” está relacionada a “nossas vidas” e não a “pessoas”).
(F) O trabalho é a principal fonte de realização profissional dos indivíduos. (é falsa, porque o parágrafo diz que o
trabalho é constrangedor para a maioria dos seres e não “a principal fonte de realização profissional dos
indivíduos”).
(F) O caráter obrigatório do trabalho, na cultura tecnológica, transforma-o em principal forma de sobrevivência. (é
falsa, pois este parágrafo ressalta a idéia de que o “caráter obrigatório do trabalho lhe dá um significado
punitivo”).
(F) A especialização e o nível de preparo dos trabalhadores garantem-lhes uma sobrevivência digna. (é também
falsa, pois neste parágrafo não se fala em “sobrevivência digna”).
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(V) No mundo moderno, cada vez mais é necessária a qualificação do trabalhador. (única alternativa verdadeira na
questão, pois onde se lê “se impõe a obrigatoriedade de ter um treinamento, muitas vezes demorado”,
entende-se “qualificação”).
A alternativa correta é a “C” com a seguinte sequência: F / F / F / F / V

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 03 – CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, o
enunciado da questão pede que em situação de conjugação do verbo “semear”, apresenta o ditongo “ei” em lugar
da vogal “e”, analisando as alternativas temos:
(A) Sempre que a forma é singular. (incorreto, pois encontramos também no plural em “semeiam”).
(B) Sempre que a forma é plural. (incorreto, pois encontramos também no singular em “semeio, semeias, semeia,
semeie etc).
(C)Sempre que a vogal “e” do radical for tônica. (correto)
(D)Sempre que a vogal “e” do radical for seguida de outra vogal. (incorreto, todas as conjugações deste verbo são
seguidas de vogal e apenas algumas fazem um ditongo “EI” nas formas rizotônicas - 1ª, 2ª, 3ª do singular e 3ª
do plural, nos tempos do presente)
(E) Sempre que estiver no indicativo. (incorreto, pois ocorre também no subjuntivo e no imperativo)

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 09 – CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: Os questionamentos apresentados pelos candidatos requerentes são improcedentes, uma vez
que houve um equívoco por parte dos requerentes na interpretação da questão, o enunciado pede que o
candidato assinale a alternativa incorreta, e na alternativa “C”, afirma que as palavras estão separadas de forma
incorreta, sendo que não há erro na separação de sílabas das palavras: ar-bó-reo, en-xer-gar, pers-pec-ti-va, in-telec-ção, am-bí-guo.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra

“E” para letra “A” a resposta correta.
Alternativa correta: “A”
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CARGO: EDUCADOR ESPECIALISTA PEDAGÓGICO
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000064

ARLENE DA PENHA ROSSI

000471

SHEILLA DE OLIVEIRA FARIA ROSSATO

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que mesmo
a questão apresentando duas alternativas idênticas não confunde e nem induz o candidato ao erro, já que a
característica destas alternativas repetidas é Sócio-interacionista.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “B”

QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a
finalidade do regimento interno é diferente da finalidade do projeto (proposta) pedagógico onde temos:
Posposta Pedagógica ou Projeto Pedagógico: é um instrumento de caráter geral, que apresenta as finalidades,
concepções e diretrizes do funcionamento da escola, a partir das quais se originam todas as outras ações
escolares.
Regimento Escolar: trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os
órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios
de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos: estudantes, professores,
técnicos e funcionários, gestores, famílias, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas.

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

CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº de Inscrição

Nome do Candidato

000148

FERNANDA CRISTINA DE ABREU QUINTELA

000155

ROGÉRIA GIACOMIM

000169

GABRIELE HILÁRIO DOMINICINI

QUESTÃO: Nº. 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente. Por equívoco na
digitação do gabarito o mesmo foi divulgado de forma incorreta. Portanto fica alterado o gabarito da letra

“E” para letra “A” a resposta correta.
Alternativa correta: “A”
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QUESTÃO: Nº. 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que o
enunciado da questão é claro ao solicitar que seja indicado quais são os músculos acessórios da respiração
(grifo nosso), sendo eles: Músculos escalenos, músculos trapézios e músculos esternocleidomastóideos.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

QUESTÃO: Nº. 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO: Nº. 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pela candidata requerente é improcedente, uma vez que a
neurotmese afeta todas as fibras do nervo e observa-se ausência total de respostas nos segmentos distais à
lesão. O quadro se manifesta com paralisias periféricas, atrofias e degenerações musculares, para o tratamento
fisioterápico é imprescindível na reabilitação funcional dentro de certos limites, na adaptação a novas
"ferramentas" de uso diário, na prevenção de outras patologias e complicações, e, principalmente, no benefício do
uso de órteses, que possibilita maior independência para o lesado medular.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “A”

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
Nº de Inscrição
000375

Nome do Candidato
DIEGO DA SILVA BRAGANÇA

QUESTÃO: Nº. 13 – CONHECIMENTOS GERAIS
Resultado da Análise: DEFERIDO
Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é procedente, uma vez que ocorreu
erro na elaboração da questão, portanto QUESTÃO ANULADA.
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CARGO: ZOOTECNISTA
Nº de Inscrição
000329

Nome do Candidato
ROMILDO DE SOUZA COSTA

QUESTÃO: Nº. 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Resultado da Análise: INDEFERIDO

Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente, não se pode, em
hipótese alguma considerar a resposta como verdadeira, baseando somente na figura do gráfico, sendo essa
assertiva condicionada a uma situação isolada, sem levar em conta as tabelas e o conteúdo estatístico do ensaio,
não considerando o grau de liberdade e os desvios padrões. As variações sazonais e as leis de mercado têm que
ser consideradas não na questão proposta, mas no dia a dia do profissional da zootecnia, não esquecendo da
interdependência entre os fatores considerados.

Portanto permanece inalterado o gabarito.
Alternativa correta: “C”

Baixo Guandu – ES, 26 de julho de 2012.

Lastênio Luiz Cardoso
Prefeito Municipal

Sônia Maria Pereira Franquini
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Fiscalização do Concurso
Antônio José Gonçalves de Siqueira
Administrador - CRA – ES nº 7228
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