MUNICIPIO DE TREZE TÍLIAS
PROCESSO SELETIVO - 001 de 01 de Novembro de 2017
ORGANIZAÇÃO: CURSIVA

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

DETALHES

RESPOSTA

A questão não tem embasamento para ser respondida. Sendo que mesmo que conste em alguma
legislação deveria ser citada na questão.

O recurso não merece ser submetido a
banca por ausencia de argumentos e
fundamentação.

1034

A alternativa C da questão número 4, na frase "Fui à Europa" a crase é de uso obrigatório e não
facultativo como indicado no gabarito preliminar. Solicito que seja revisado e corrigido.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que a questão foi extraída da última
edição da Gramática da Língua
Portuguesa de Pasquale Cipro Neto.
Fonte:https://recantodasletras.com.br/gra
matica/2250476

INDEFERIDO

1058

Alego obscuridade na questão, pois ela poder levar a vários entendimentos, não sendo clara as
alternativas especificadas na questão.Solicito correção.

O recurso não pode ser julgado somente
pela alegração daobscuridade,é
necessário que se aponte argumentos
sustentados em anais publicados na área
específica.

IMPROCEDENTE

O Caps II abrange municípios com capacidade operacional para atendimento em municípios com
população entre 70.000 e 200.000 habitantes e não 50.000, sendo também que esta opção esta que
não constava na questão.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que segundo o Ministério da Saúde,
CAPS II são serviços de médio porte, e
dão cobertura a municípios com mais de
50 mil habitantes.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/Relatorio15_anos_Caracas.pdf

INDEFERIDO

INDEFERIDO
O protocolo de AZT 2 mg/Kg 6/6 horas
nas primeiras 6 semanas após o
nascimento é instituído e recomendado
em diversas literaturas incluindo as do
ministério da saúde. Segundo o Ministério
da Saúde: Durante as primeiras 6
semanas de vida, administrar zidovudina,
iniciando nas primeiras 8 horas de vida,
na dose de 2mg/Kg/dose, VO, de 6/6
horas.
Fonte:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publi
cacoes/073_03Guia_tratamento.pdf

INDEFERIDO

Boa tarde,
Gostaria que analisassem a questão 36. A alternativa correta não seria a "A"?
Obrigada

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que conforme gabarito, a alternativa
&ldquo;A&rdquo; está correta. Sendo
&ldquo;cantava&rdquo; pretérito
imperfeito do modo indicativo, e
&ldquo;cantasse&rdquo; pretérito
imperfeito do modo subjuntivo.

INDEFERIDO

993

Boa noite,
Outra questão que fiquei em dúvida foi a 3.
Acredito que seria a "C".
A palavra distância quando especificada leva crase.
Ex:... à distância DO ESTÁDIO Mané Garrincha ao Congresso Nacional...
EX: A resolução de nossos problemas está à distância DE UM TELEFONEMA.
Aguardo,
Obrigada.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que uma das principais regras quanto ao
emprego do acento grave indicador de
crase é a regência do verbo ou nome. A
crase, neste caso, ocorre pela fusão da
preposição &ldquo;a&rdquo; + artigo
definido feminino &ldquo;a&rdquo;, logo, o
termo que exige a preposição
&ldquo;a&rdquo; é quem define a
regência. Na frase &ldquo;Equivale
também à distância...&rdquo; o termo
&ldquo;equivale&rdquo; é quem está
exigindo preposição, ou seja, equivale a
(preposição) + a (artigo definido feminino)
distância, logo, &ldquo;equivale à&rdquo;.
Sendo assim, devido à sua regência, o
termo que exige preposição é EQUIVALE.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

1005

A pergunta esta em reais, e nos meus cálculos 480.000,00 da 0.0000000 e se for calcular 48000000
metros quadrados da 48,00 km quadrados.

O recurso não merece prosperar pois
cada Km² tem 1.000,00 portanto, a
resposta correta é 480 Km².

INDEFERIDO

1006

Nessa pergunta a letra D estava do outro lado da prova onde deveria estar junto das outras
atrapalhando a resposta.

O recurso não merece prosperar pois a
resposta está bem visível e não é possível
vislumbrar prejuízo ao candidato.

INDEFERIDO

989

Entende-se por plano cartesiano a distância entre -2,4 a 5 como resultado a distância de 7,4. Nesse
caso, a raiz quadrada apropriada ao citado encontra-se em 55, dessa forma não tem nas alternativas a
resposta correta. Sendo que a raiz quadrada de 65, como publicado no gabarito é 8,06, também não
concordando com a resolução.

1020

1017

a zidovudina a dose a ser administrada depende da idade gestacional
menor ou igual a 34 semanas 1,5 mg 12/12hs por 2 se,emanas e2mg/kg dose de 8 /8 ate 6(sexta
semana de vida)
1015

e idade gestacional maior ou igual 34 semanas a dose e 2mg kg dose de 6/6hs .ate 6(sexta semana
de vida)
como nao foi especificado a idade gestacional
posso interpretar como menor 34semanas assim a dose pode ser 2mg /kg/dose de 8/8hs

987

INDEFERIDO.

SITUAÇÃO

IMPROCEDENTE

INDEFERIDO
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A quetão será anulada por ter dificultado a
interpretação, por defeito na sua
diagramação.

999

Esta digitada de maneira que não consegui entender a questão

1011

INDEFERIDO
segundo o site portal da saúde que é do governo
Recurso não assiste ao recorrente, visto
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/803-sas-raiz/daet-raiz/saudeque segundo o Ministério da Saúde,
mental/l2-saude-mental/12609-caps
CAPS II são serviços de médio porte, e
dão cobertura a municípios com mais de
O CAPS II é Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de setenta mil
50 mil habitantes.
habitantes.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
e não acima de 50mil como consta na alternativa colocada como correta na prova
/Relatorio15_anos_Caracas.pdf

1052

1053

DEFERIDO

INDEFERIDO

caracteriza-se como conjunção integrante, logo a alternativa correta é a letra D

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o exposto no recurso foi exatamente
o gabarito da questão. Sim, a partícula
&ldquo;que&rdquo; em destaque no
trecho classifica-se morfologicamente
como conjunção integrante.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

A vírgula emprega da no texto serve para separar o aposto, ou qualquer valor meramente explicativo,
logo a alternativa correta é a letra B

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o exposto no recurso foi exatamente
o gabarito da questão. Sim, a vírgula
empregada no trecho é para separar o
aposto, ou qualquer elemento de valor
meramente explicativo.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o exposto no recurso foi exatamente
o gabarito da questão. Sim, o período
classifica-se sintaticamente como oração
subordinada adverbial condicional.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

1054

O período é classificado como oração subordinada adverbial condicional, logo a alternativa correta é a
letra A

1055

O preenchimento correto das lacunas é abcissa e ordenada, logo a alternativa correta é a letra A

Houve um equívoco na divulgação do
gabartio. A alternativa correta é a letra
"A". O gabarito será retificado.

DEFERIDO

1056

A alternativa C é o que demonstra corretamente uma equação do segundo grau

Houve um equívoco na divulgação do
gabarito. A a alternativa correta é a letra
"C".

DEFERIDO

1007

A questão a ser discutida e analisada é a de número 23 do caderno de professor 20 horas do município
de Treze Tílias SC. Esta questão nos traz a abordagem sobre a aquisição da linguagem e seus
respectivos estudiosos.
O que vemos debater sobre a questão supracitada é que duas questões estão corretas. A (C) quem
vem traçando corretamente as ideias construtivista e a (B) que também traz as ideias de Vygotsky
corretamente, uma vez que em seu livro PENSAMENTO E LINGUAGEM; 1896-1934 nos seus capítulos
4 e 7, este autor vem através de várias outras linhas de pesquisa, mostrar que o pensamento sempre
antecederá a fala,
Uma palavra sem significado é um som vazio; portanto, o significado é um critério da palavra e um o
seu componente indispensável, parceria portanto que poderia ser encarado como um fenômeno
linguístico. Mas do ponto de vista da psicologia, o significado de cada palavra é uma generalização, um
conceito. E, como as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos do pensamento, podemos
encarar o significado como fenômeno do pensar. (Vygotsky PENSAMENTO E LINGUAGEM; p.277,
1896-1934)
Ou seja se a fala é a expressão do pensamento, logo ela é ordenamento das imagens mentais
expressas através de signos e símbolos verbais, previamente constituídas pela imaginação e pela
memória.
Na página 324 Vygotsky usa exemplos de um a romance no qual nos leva a crer que se nossos
pensamentos não estão interligados a um único sentido não há um diálogo coerente.
Com vistas na leitura que refiz no referido livro percebo então que as duas respostas estão coerentes
com as linhas de pensamentos supracitados e logo peço a revisão da mesma.
Referências bibliográficas:
VYGOTSKY, Lev Semenovich. Pensamento e linguagem, 1896-1934. 360p.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que a linguagem tem por recurso o uso
dos signos e símbolos verbais, e tais
processos ocorrem por auxílio do
pensamento e da memória, porém para
Vygotsky a linguagem e as imagens
formadas assim não são "previamente
constituídas pela imaginação e pela
memória", mas sim assimiladas através
da cultura, da família e de outros modos
de socialização. Ou seja, a memória e a
imaginação são meios para o
ordenamento e a expressão de conteúdos
previamente recebidos através do meio.
Considerar que a linguagem surge
previamente pela imaginação e a memória
é adotar uma noção inatista do
conhecimento, o contrário do pensamento
do autor, já que o mesmo considera que
as funções cognitivas não criam o
conhecimento do nada, mas trabalham
com conhecimentos e informações
adquiridas no contato com o meio.

INDEFERIDO
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1004

980

POR CONTA DA CRASE A RESPOSTA CERTA E A LETRA C E NÃO A

Conforme preconizado pelo ministério da saúde ("PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES
TERAPÊUTICAS PARA MANEJO DA INFECÇÃO VERTICAL PELO HIV EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES- BRASÍLIA 2014"- www.bvsms.saude.gov.br), o esquema posológico de AZT no
recém- nascido, por via oral seria:
- RN com 35 semanas ou mais: AZT na dose de 4mg/kg/dose de 12/12h por 4 semanas.
Pelo exposto acima não há resposta certa dentre as opções da questão.

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que uma das principais regras quanto ao
emprego do acento grave indicador de
crase é a regência do verbo ou nome. A
crase, neste caso, ocorre pela fusão da
preposição &ldquo;a&rdquo; + artigo
definido feminino &ldquo;a&rdquo;, logo, o
termo que exige a preposição
&ldquo;a&rdquo; é quem define a
regência. Na frase &ldquo;Equivale
também à distância...&rdquo; o termo
&ldquo;equivale&rdquo; é quem está
exigindo preposição, ou seja, equivale a
(preposição) + a (artigo definido feminino)
distância, logo, &ldquo;equivale à&rdquo;.
Sendo assim, devido à sua regência, o
termo que exige preposição é EQUIVALE.
Portanto, gabarito correto e mantido.

INDEFERIDO

INDEFERIDO
O protocolo de AZT 2 mg/Kg 6/6 horas
nas primeiras 6 semanas após o
nascimento é instituído e recomendado
em diversas literaturas incluindo as do
ministério da saúde. Segundo o Ministério
da Saúde: Durante as primeiras 6
semanas de vida, administrar zidovudina,
iniciando nas primeiras 8 horas de vida,
na dose de 2mg/Kg/dose, VO, de 6/6
horas.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes
/073_03Guia_tratamento.pdf

INDEFERIDO

INDEFERIDO
Recurso não assiste ao recorrente, visto
que o enunciado traz &ldquo;Analise a
frase abaixo e assinale a alternativa que
esteja de acordo com a função
morfológica da partícula
&ldquo;se&rdquo;. Segundo Rodrigo
Bezerra &ldquo;Nova Gramática da
Língua Portuguesa para
Concursos&rdquo;, em seu capítulo 2,
item 2.2, menciona as funções
morfossintáticas da palavra
&ldquo;se&rdquo;:
&ldquo;Parte integrante de verbos
essencialmente pronominais &rarr; neste
caso, o &ldquo;se&rdquo; não
apresentará função sintática. Exemplo: Os
alunos muitosealegraram com a chegada
do novo professor.&rdquo;
Sendo assim, o gabarito está correto e
será mantido.

INDEFERIDO

A questão referia-se a Conjunção Subordinada, letra B. No gabarito a resposta está cadastrada como
A. E esta não é a resposta correta. Por que:
O SE como CONJUNÇÃO
Quando assim classificado, se caracteriza apenas como subordinativas, assumindo as devidas
posições:
7) Conjunção subordinativa condicional
É uma hipótese e o verbo virá no subjuntivo. Estabelece um sentido de condição, podendo equivaler-se
a “caso não”.
Exemplos:
Se tivéssemos saído mais cedo, poderíamos aproveitar mais o passeio.
(Oração subordinada adverbial condicional)
Se você não quiser, chamaremos outro em seu lugar.
Se ele chegar cedo, ótimo.
Se eu soubesse que era tão fácil teria começado antes.

1018

8) Conjunção subordinativa causal
Aqui o SE dá da ideia de “é fato”, no sentido de relacionar-se a “já que”, “uma vez que”.
Exemplos:
Se não tinha competência para o cargo, não poderia ter aceitado a proposta.
(Oração subordinada adverbial causal)
Se já estamos aqui, vamos iniciar a aula.
9) Conjunção subordinativa integrante
O SE pode ser substituído por “isto” na frase.
Introduz uma oração subordinada substantiva.
Exemplos:
Analisamos se as propostas eram convenientes. (é como se dissesse: “Analisamos se isto era
conveniente – trata-se de uma: Oração subordinada substantiva objetiva direta)
Fale-me se estou certa ou errada. (Fale-me isto: estou certa ou errada?)
Um dia me perguntaram se eu voltaria. (Um dia me perguntaram isto)
10) conjunção subordinativa concessiva
Neste caso, o SE pode ser substituído por “embora”. É uma exceção à consequência natural da ação.
Dá a ideia de oposição e contrariedade.
Exemplos:
Se perdermos esse jogo, nem por isso sairemos daqui desanimados.
Se eles eram felizes, não demonstraram prazer.
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A questão falava sobre Lei Orgânica, especificamente Art. 13. Minha resposta foi letra C. Pois a mesma
encontra-se descrita no Art. 13.
1019

XXIV - A administração tributária do Município, atividade essencial ao seu funcionamento, exercida por
servidores de carreira específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e
atuará de forma integrada, com as administrações tributárias da União, do Estado, inclusive com o
compartilhamento de cadastros e de informações físicas, na forma da lei ou convênio.

A alternativa colocada no gabarito foi a letra D.
Contudo a resposta correta sequer estava nas alternativas para assinalar. O correto seria F-V-V-V.

1021

1022

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade
competente para iniciar o processo administrativo respectivo.
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas
também como crime.
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo administrativo disciplinar suspende a
prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente.
Desculpe-me, mas o que essa pergunta têm haver com Educação Infantil. Nem quem está estudando
hoje, vê esse tipo de pergunta. E as demais questões de matemática também.

Recurso Improvido. Gabarito Mantido.
Compulsando detidamente as assertivas
apresentadas na questão, a banca
examinadora decide pela manutenção do
gabarito preliminar, uma vez que a opção
por ele indicada como correta está em
perfeita conformidade com o texto da Lei
Orgânica do Município de Treze Tílias/SC.
No que se refere especificamente à
alternativa C, tem-se que, de fato, está
incorreta, ao afirmar que é proibida sua
atuação integrada com a administração
tributária da União e do Estado. Motivo
pelo qual o gabarito preliminar não
merece modificação.

INDEFERIDO

Justificativa: Recurso Improvido. Gabarito
Mantido. Em que pese o recorrente tenha
apresentado argumentação inconsistente
e relativa a questionamento diverso. No
tocante a questão indicada por ele,
tem-se que a alternativa indicada pelo
gabarito preliminar está correta e não
merece modificação. Isso porque, de fato,
a única alternativa incorreta é a D (art.
206, da Lei Complementar nº. 40/2011).

INDEFERIDO

São questões de Nível Superior.

INDEFERIDO
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