MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL-SC
CONCURSO PÚBLICO - 01/2017
ORGANIZAÇÃO: CURSIVA

RECURSOS INTERPOSTOS - GABARITO PRELIMINAR / PROVA OBJETIVA
RECURSO EM FACE DO GABARITO PRELIMINAR / PROVA OBJETIVA
RECURSO

928

929

930

931

932

934

960

QUESTÃO

8

9

DETALHES
Conforme o site
http://www.extremos.com.br/artigos/AndreDib/091006-As-onze-montanhas-mais-altas-do-Brasil.asp, a
montanha mais alta do mundo é o Pico da Neblina ao invés do Pico Friburgo conforme afirma o gabarito
preliminar.

Corforme pesquisa realizada no site http://www2.planalto.gov.br/acervo/simbolos-nacionais o mesmo
cita "Segundo a Constituição, os quatro símbolos oficiais da República Federativa do Brasil são a
Bandeira Nacional, o Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional". No entanto nenhuma
das alternativa apresenta a alternativa considerada correta.

10

A questão apresenta erro, sendo nela citadas duas alternativas B.

16

A questão apresenta mais de uma alternativa correta. Conforme Wallon (1981) o desenvolvimento da
criança aparece de forma descontinua sendo marcado por regressões, conflitos e contradições e com
sucessivos estágios substituindo uma função predominante de um estágio para a atividade
predominante do estágio seguinte. Assim sendo, além da alternativa D (Cada criança vive seu
desenvolvimento de forma particular), a questão B também não deixa de ser correta.

18

30

18

A pergunta é "Não é uma característica da faixa etária de
0 a 6 anos". Conforme gabarito a resposta correta é a letra B, porém considero como sendo a resposta
ao qual não se adéqua como não sendo uma das característica do desenvolvimento a letra C. Como
uma criança com 8 semanas já pode andar e formar frases lógicas, sendo que é por volta dos 8 meses
que ela começa a tentar se levantar e aos 12 meses que passa a articular as primeiras palavras?

A alternativa A também não deixa de estar correta pois a meta 5 do PNE Cita: "Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até os oito anos de idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano;
no máximo, até os sete anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do plano; e até o final dos seis
anos de idade, a partir do décimo ano de vigência do plano". Além disso, a minimização do
analfabetismo ainda é citada no Meta 9:"Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional".

A questão não foi bem elaborada, e a alternativa onde diz não há fundamento lógico e teórico para que
uma criança com apenas 8 semanas já anda e forme frases lógicas.

SITUAÇÃO

RESPOSTA

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que a alternativa B está
incorreta em função da palavra
"Exclusivamente". Não são
períodos exclusivamente
sucessivos. Há Pode haver recuos
e retrocessos também.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que o enunciado pretende o
que literalmente oferece o PNE. O
PNE possui muitas metas, uma
delas não é a minimização do
analfabetismo,mas
sim,aerradicação do
analfabetismo.Por outro lado, não
colocar os demais adjetivos (como
científica e cultural, por exemplo)
não torna a alternativa incorreta.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.
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913

914

8

9

ALTERNATIVA CORRETA : A
O Pico da Neblina, localizado no norte do Estado do Amazonas, na serra do Imeri, é o ponto mais alto
do Brasil com 2995,30 metros de altitude (medição revista pelo IBGE em 2015[2]).

ACERVO > SÍMBOLOS NACIONAIS > BANDEIRA-INSÍGNIA
Filtros de Pesquisa
Notícias
Governo do Brasil
Credenciamento
ACOMPANHE O PLANALTO
Agenda do Presidente
Agenda do Presidente em Exercício
Notas Oficiais
Foto oficial
Notícias
Imagens
Vídeos
Áudios
Entrevistas
Artigos
Relações internacionais
Discursos
Mensagem ao Congresso
PRESIDÊNCIA
Biografia do Presidente
Ministros
Palácios e residências oficiais
Ritos e Cerimônias
Principais Tropas
Ouvidoria
VICE-PRESIDÊNCIA
Agendas
Residência Oficial
Bandeira Insígnia da Vice-Presidência
ACERVO
Símbolos Nacionais
Símbolos Nacionais
Bandeira
Brasão
Selos
Hinos
Bandeira-Insígnia
Constituição Federal
Legislação
Galeria de Presidentes
Biblioteca da Presidência
Agendas do Vice-Presidente
ACESSO À INFORMAÇÃO
Institucional
Agenda da Chefe de Gabinete
Ações e Programas

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

ALTERNATIVA CORRETA A
Porque a Bandeira Insígnia
A bandeira-insígnia da Presidência traz o Brasão da República, um dos quatro símbolos nacionais,
aplicado sobre o fundo verde.
O Brasão de Armas do Brasil foi desenhado pelo engenheiro Artur Zauer, por encomenda do Presidente
Manuel Deodoro da Fonseca. Foi instituída pelo Decreto número 4 de 19 de novembro de 1889 e
desde então sofreu algumas alterações.
O escudo tem cor azul-celeste e é apoiado sobre uma estrela de cinco pontas, com uma espada em
riste. Ao seu redor, está uma coroa formada de um ramo de café frutificado e outro de fumo florido
sobre um resplendor de ouro.
O uso das Armas Nacionais é obrigatório no Palácio da Presidência da República e na residência do
presidente da República; nos edifícios-sede dos ministérios; nas Casas do Congresso Nacional; no
Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Federais de Recursos; nos
edifícios-sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos estados, territórios e Distrito Federal;
nas prefeituras e Câmaras Municipais; na fachada dos edifícios das repartições públicas federais; nos
quartéis das forças federais de terra, mar e ar e das polícias militares e corpos de bombeiros militares,
nos seus armamentos, bem como nas fortalezas e nos navios de guerra; na fachada ou no salão
principal das escolas públicas; nos papéis de expediente, nos convites e nas publicações oficiais dos
órgãos federais.

920

8

A Questão numero 08 no gabarito preliminar é a letra (D) mas devida a pesquisas consta que a maior
montanha do Brasil é: Pico da Neblina, alternativa (A).
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921

953

936

937

938

939

923

924

10

A questão numero 10 possui duas alternativas (B).

18

Buscando informação e pesquisas a questão numero 18 apresenta mais que uma alternativa correta.

8

A resposta correta sobre a montanha mais alta do Brasil é: Pico Da Neblina 2.994 m (alternativa A). E
segundo o gabarito é o Pico Maior de Friburgo e este por sua vez possui 2.316 m.

10

A alternativa correta seria D. Pois o Acordo de Paris é o acordo entre vários países acerca das
consequências do aquecimento global e a Tríplice Aliança foi um acordo econômico, político e militar
entre Alemanha, o império Austro-Húngaro e Itália. E segundo o gabarito alternativa correta é A.

18

Nenhuma das alternativas correspondem com a pergunta.

30

Resposta incompleta gerando dúvidas na interpretação. Segundo o PNE a resposta deveria
contemplar: promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País, pois não visa apenas
promoção humanística.

8

O Gabarito encontra-se errado, pois como certa vocês colocaram a letra D (Pico Maior de friburgo), o
mesmo tem 2,316m, e alternativa A (Pico da Neblina)tem suas medidas maiores de que o da letra D,
sendo sua medida de 2.994. Acredito que tenha acontecido um equivoco na publicação do Gabarito,
sendo que ao invés da letra D seria letra A.

8

O Gabarito encontra-se errado, pois como certa vocês colocaram a letra D (Pico Maior de friburgo), o
mesmo tem 2,316m, e alternativa A (Pico da Neblina)tem suas medidas maiores de que o da letra D,
sendo sua medida de 2.994. Acredito que tenha acontecido um equivoco na publicação do Gabarito,
sendo que ao invés da letra D seria letra A.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que o enunciado pretende o
que literalmente oferece o PNE. O
PNE possui muitas metas, uma
delas não é a minimização do
analfabetismo,mas sim a
erradicação do analfabetismo. Por
outro lado, não colocar os demais
adjetivos (como científica e
cultural, por exemplo) não torna a
alternativa incorreta.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.
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925

926

18

30

Várias das alternativas contidas na pergunta número 18 não são característica desta faixa etária.
nenhuma criança com 1 semana consegue andar e formar frases e com dois meses é difícil controlar
sua cabeça, se visarmos a alternativa colocada no gabarito não é uma características, mas as outras
também não, sendo assim ficam mais alternativas do que uma a ser assinalada, por isso acho que a
questão deve ser anulada.

PNE (Plano Nacional de Educação), deveria estar o significado da sigla ao lado dela, se for outro
significado deveria estar para nos guiar, esta sigla significa um novo plano que da relevo à elaboração
de currículos básico e avanços em todos os níveis de ensino e prevê a correção de fluxo e o combate à
defasagem idade-série. São estabelecidas metas claras para o aumento da taxa de alfabetismo e da
escolaridade média da população. Sendo assim a resposta mais cabível a esta pergunta seria a
alternativa A (minimização do analfabetismo), e não a letra a letra C (Promoção humanística do país).
por isso peço a mudança das alternativas no gabarito.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que o enunciado pretende o
que literalmente oferece o PNE. O
PNE já constava no conteúdo
proposto, por isso dispensava ser
explicado para além de suas siglas
na questão. O PNE possui muitas
metas, uma delas não é a
minimização do analfabetismo,
seguindo a Constituição, sua meta
é a erradicação do analfabetismo.
Por outro lado, não colocar os
demais adjetivos (como científica e
cultural, por exemplo) não torna a
alternativa incorreta.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

08. Montanha é uma forma de relevo, cuja principal característica é possuir altitude mais elevada do
que as áreas ao seu redor. Podemos afirmar que a montanha mais alta do Brasil, é?

946

8

a) Pico da Neblina
b) Pico Paraná
c) Monte Roraima
d) Pico Maior de Friburgo
A resposta correta é a letra ( A ), pois segundo o IBGE: Com 2.993,80 metros de altitude o Pico da
Neblina é o ponto mais alto do Brasil. A última medição foi revista pelo IBGE em 2016.
10. Sabemos que muitos acordos são realizados pelos países mundo afora. Estes acordos geralmente
são inerentes a uma temática específica para a qual se busca um consenso entre os países.
Assinale a alternativa que aponta a definição de Acordo de Paris e Tríplice Aliança.
a) Acordo ortográfico entre países cuja língua oficial é o francês e Acordo de cooperação financeira
internacional entre as três maiores potências mundiais b) Acordo entre países europeus acerca da
imigração e Acordo econômico entre Inglaterra, Rússia a França.
b) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e Acordo de
cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais.

947

10

c) Acordo de cooperação financeira internacional entre as três maiores potências mundiais e Acordo
entre vários países acerca das consequências do aquecimento global.
d) Acordo entre vários países acerca das consequências do aquecimento global e o Acordo entre
Alemanha, império Austro-Húngaro e Itália acerca de apoio em caso de guerra.
A questão número 10 deve ser anulada, pois tem duas alternativas (b) e não é a letra (A) a resposta
correta como está descrita no gabarito preliminar, mas sim a letra (D). de acordo com:
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A Tríplice Aliança (Alemão: Dreibund, Italiano: Triplice Alleanza) foi um acordo militar entre a Alemanha,
o Império Austro-Húngaro e a Itália.
Formando assim um grande bloco de países aliados no centro da Europa.

948

18

18. Não é uma característica da faixa etária de 0 a 6 anos:
a) Processo de enfraquecimento dos músculos e do sistema nervoso.
b) Com 1 (um) mês é capaz de focar objetos a 90 (noventa) cm de distância.
c) Por volta das 8 (oito) semanas já anda e forma frases lógicas.
d) Controle completo da cabeça por volta dos 2 (dois) meses.
Venho através deste recurso solicitar a anulação desta questão, pois não existe resposta coerente com
a pergunta. A pergunta esta formulada errada, ao contrario, deveria perguntar o que é características
desta faixa etária e não o que não é uma característica.
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14. Não é uma recomendação válida para professores de alunos com síndrome de Down:
a) Adotar o mesmo tratamento dispensado aos demais em casos de indisciplina.
b) Fazê-los saber que têm de cumprir regras e fazer o que os outros fazem.
c) Ser permissivo.
d) Tentar perceber as competências pedagógicas em cada momento do processo ensino
aprendizagem.

969

14

Esta pergunta, a resposta correta é a letra (B), e não a C como esta no gabarito, poderia ser a letra C,
se a pergunta estivesse formulada de outra maneira EX: (É uma recomendação válida para professores
de alunos com síndrome de Down:) e não como esta na pergunta da prova (Não é uma recomendação
válida para professores de alunos com síndrome de Down:).

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que não se deve ser
permissivo com portadores da
síndrome de Down. É necessário
que eles saibam que tem direitos e
deveres idênticos aos dos demais
alunos e que como tais serão
cobrados em direitos e deveres.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e na proposição das
alternativas de resposta.

INDEFERIDO

Recurso não assiste ao recorrente,
visto que o enunciado pretende o
que literalmente oferece o PNE. O
PNE possui muitas metas, uma
delas não é a minimização do
analfabetismo,mas sim a
erradicação do analfabetismo. Por
outro lado, não colocar os demais
adjetivos (como científica e
cultural, por exemplo) não torna a
alternativa incorreta.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão,
embora esteja baseada numa
publicação do Ministério da Saúde
em sua publicação: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de
Políticas de Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da
criança: acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento
infantil / Ministério da Saúde.
Secretaria de Políticas de Saúde.
&ndash; Brasília: Ministério da
Saúde, 2002. em pdf na BVSMS
Jan 2011,enceja dúvidas em suas
afirmações e nas proposição das
alternativas de resposta.

Com certeza:
14. Não é uma recomendação válida para professores de alunos com síndrome de Down:
b) Fazê-los saber que têm de cumprir regras e fazer o que os outros fazem.

940

941

942

943

922

8

9

18

30

18

: A resposta correta sobre a montanha mais alta do Brasil é: Pico Da Neblina 2.994 m (alternativa A). E
segundo o gabarito é o Pico Maior de Friburgo e este por sua vez possui 2.316 m.

http://www2.planalto.gov.br/acervo/simbolos-nacionais, são símbolos nacionais: Bandeira Nacional, o
Hino Nacional, o Brasão da República e o Selo Nacional. E a prova coloca como alternativa correta C.

Nenhuma das alternativas correspondem com a pergunta.

: Resposta incompleta gerando dúvidas na interpretação. Segundo o PNE a resposta deveria
contemplar: promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País, pois não visa apenas
promoção humanística.

A questão não deixa clara o entendimento apresenta mais que uma alternativa como resposta correta.
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A questão possui duas alternativas/opções de resposta com a letra "b", ficando difícil a interpretação
correta de qual questão assinalar.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.

A questão é bem clara quanto a afirmação de que a resposta esperada deveria ser a montanha mais
alta do Brasil.
A resposta correta pelo gabarito oficial seria a alternativa “ d) Pico Maior de Friburgo”, mas a resposta
correta para esta questão é a alternativa “a) Pico da Neblina”, sendo que para isso justifico a seguir:
a)Pico da Neblina
O Pico da Neblina, localizado no norte do Estado do Amazonas, na serra do Imeri, é o ponto mais alto
do Brasil com 2995,30 metros de altitude.
Altitude: 2.994 m
Primeira ascensão: 1965
Proeminência: 2.886 m
Cordilheira: Escudo das Guianas

962

8

b) Pico do Paraná
O Pico Paraná é a montanha mais alta da Região Sul do Brasil. É uma formação rochosa de granito e
gnaisse, entre o município de Antonina e Campina Grande do Sul, no conjunto de serra chamado
Ibitiraquire, que na língua tupi significa "serra Verde". .
Altitude: 1.877 m
Primeira ascensão: 13 de julho de 1941
Proeminência: 1.142 m
Cordilheira: Serra do Mar
Localização: Brasil–Paraná
c) Monte Roraima
O monte Roraima é uma montanha localizada na América do Sul, na tríplice fronteira entre Brasil,
Venezuela e Guiana. Constitui um tepui, um tipo de monte em formato de mesa bastante característico
do planalto das Guianas.
Altitude: 2.810 m
Proeminência: 2.338 m
Primeira ascensão: 1884
Cordilheira: Escudo das Guianas
d) O Pico Maior de Friburgo
É uma formação montanhosa com altitude de 2.366 metros, situada no município de Nova Friburgo,
sendo o ponto culminante de toda a Serra do Mar brasileira.
Altitude: 2.366 m
Proeminência: 1.897 m
Localização: Brasil (município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro)
Cordilheira: Serra do Mar
Fonte:
Wikipédia, a enciclopédia livre.
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08. Montanha é uma forma de relevo, cuja
principal característica é possuir altitude mais
elevada do que as áreas ao seu redor.
Podemos afirmar que a montanha mais alta do
Brasil, é?
a) Pico da Neblina
b) Pico Paraná
c) Monte Roraima
d) Pico Maior de Friburgo
para mim a resposta certa seria a letra A e vcs colocaram no gabarito letra D procurei ate na internet e
aparece como letra A

8

REFERENTE O MAIOR PICO DO BRASIL, NA RESPOSTA FICA CORRETA A RESPOSTA (D) PICO
MAIOR DE FRIBURGO, CONTESTO POIS DE ACORDO COM AS PESQUISAS O PICO MAIOR DE
FRIBURGO ESTA COM ALTITUDE DE 2366 M R O DA NEBLINA COM 2995,30 M, NO ENTANTO
MAIOR PICO DO BRASIL É " PICO DA NEBLINA"

8

REFERENTE O MAIOR PICO DO BRASIL, NA RESPOSTA FICA CORRETA A RESPOSTA (D) PICO
MAIOR DE FRIBURGO, CONTESTO POIS DE ACORDO COM AS PESQUISAS O PICO MAIOR DE
FRIBURGO ESTA COM ALTITUDE DE 2366 M R O DA NEBLINA COM 2995,30 M, NO ENTANTO
MAIOR PICO DO BRASIL É " PICO DA NEBLINA"

9

REFERENTE A ESTA QUESTÃO,DOS SÍMBOLOS, "Em relação ao BRASIL, qual das alternativas
menciona apenas símbolos
nacionais?" A ALTERNATIVA MARCADA POR VCS FOI,
(C) Bandeira nacional, brasão, hino nacional e
hino da independência.
CONTESTO POIS HINO DA INDEPENDÊNCIA NÃO SE ENCAIXA NOS SÍMBOLOS NACIONAIS
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A montanha mais alta do Brasil é o pico da neblina com 2.995,30 mts (a resposta correta é letra A.
O pico maior de Friburgo tem 2.316 mts (fonte IBGE, google, G1 e Wikipédia)

9

Os símbolos nacionais do Brasil, segundo a constituição do Brasil são somente os 4 (quatro): Bandeira
Nacional, Hino Nacional, Brasão da República e o Selo Nacional. Sua apresentação e seu uso são
regulados pela Lei n. 5.700 de 01 de setembro de 1971. No gabarito da questão consta como correto a
letra C (Bandeira Nacional, Brasão, Hino Nacional e Hino da Independência) porém o Hino da
Independência não é considerado pela Constituição Federal do Brasil como um dos 4 símbolos oficiais.
fonte www2.planalto.gov.br

10

Acordo de Paris é um tratado no âmbito da convenção sobre mudança de clima que rege medidas de
redução de emissão de dióxido de carbono. (fonte Google e wikipédia)
No gabarito está registrado opção a (acordo ortográfico), além disso tem também uma opção b) dentro
da opção a)

10

Bom dia.
Na questão 10 pelo fato de haver 2 opções dentro da alternativa a) solicito anulação da questão.
Existe uma opção b dentro da alternativa a, motivo pelo qual que foge do padrão normal das respostas
(alternativas).
Entendo que seja irregular e solicito anulação da questão.
Grato.

9

Boa Noite.
De acordo com com o exposto em recurso anterior relacionado com a questão 9, não havendo nenhum
opção que responda corretamente a questão, solicito anulação da mesma,
Grato

DEFERIDO

Houve um equívoco na publicação
do gabarito. O gabarito será
alterado para a alternativa "A".
Sendo correto que a montanha
mais alta é o PICO DA NEBLINA.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão pela
inserção de duas respostas na
alternativa "A" pode ter
prejudicado o candidato.

DEFERIDO

O recurso merece prosperar no
sentido de anular a questão, pois a
alternativa correta seria a letra "A",
no entanto a mesma traz
duplicidade de informação. De
acordo com a constituição são
quatro os símbolos: O Brasão, a
Bandeira, Selos e Hinos, exclui
portanto, embora seja utilizada nos
espaços publicos, a Bandeira
Insígnia.
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