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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1872
Cargo

Auditor

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

4

Justificativa

Na função emotiva o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da

própria opinião.   

No texto 1, o autor transmite sua subjetividade e perspectiva em vários trechos, a exemplo:   

?Um assunto sobre o qual eu gosto de refletir bastante é a ?Lei de Jante?.?; ?Para nós, brasileiros (que gostamos de uma

ostentaçãozinha?)?.   

No texto, a função emotiva é evidente, sobretudo quando ao final da leitura o autor nos leva à uma reflexão sobre a amizade, valores

e solidão. Portanto, a alternativa ?b? deve ser considerada correta.

Referências

Conceituação da língua portuguesa.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 04 de língua portuguesa, a banca solicita que o candidato assinale a alternativa que apresenta corretamente o tipo de

função da linguagem que predomina  no texto 1. Portanto, com base no apresentado no texto e no comando da questão , a função

da linguagem que predomina no texto é a referencial e, portanto, a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1873
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

O enunciado da questão pediu para assinalar a alternativa com o mesmo modo verbal da frase dada: presente do modo subjuntivo.

No gabarito oficial  a resposta é a letra c. Essa alternativa o verbo " soubéssemos " está conjugado no pretérito imperfeito do

subjuntivo e o verbo "agiríamos " no futuro do pretérito do indicativo , portanto não atende ao que foi solicitado no enunciado.

A resposta correta seria  a letra D, onde tanto o verbo " compre" quanto o verbo "preocupe" estão no presente do modo subjuntivo.

Logo, a alternativa "d" seria a correta da questão 7.

Referências

conjugação.com.br

conjugação de verbos em português 

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, o modo subjuntivo. A banca não solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na

qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos linguísticos em um trecho

discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão e coerência, pois a

análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na alternativa (d)

?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma verbal

?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Portanto, com base no apresentado no texto e no comando da questão ,

a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1874
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

O art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000 prevê relatório contendo inscrição em Restos a Pagar de despesas liquidadas e 

também  de despesas empenhadas e não liquidadas, nos seguintes termos:   

Art. 55. O relatório conterá:   

(...)  

III - demonstrativos, no último quadrimestre:   

(...)  

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:   

1) liquidadas;  

2) empenhadas e não liquidadas,  inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;   

3) empenhadas e não liquidadas,  inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;

Da legislação supramencionada, infere-se que os restos a pagar podem se referir à despesas liquidadas, empenhadas e não

liquidadas ou, ainda, empenhadas e não liquidadas. Desse modo, a questão deve ser anulada por possuir mais de uma alternativa

correta. 

Referências

Lei Complementar nº 101/2000.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso da questão:
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Destaco que o enunciado foi construído da seguinte maneira: "De acordo com essa Lei, os restos a pagar processados são despesas

que foram..."

Veja que houve a consideração do termo "processados", o que delimita a resposta desta questão. Segundo Kohama (2016, p. 143), os

restos a pagar processados são "aqueles cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez forneceu o material, prestou o serviço

ou ainda executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada por ter sido cumprido o terceiro estágio correspondente à liquidação,

estando na fase de pagamento. Verifica-se que a despesa processou-se até a liquidação e em termos orçamentários foi

considerada "despesa realizada", faltando apenas o processamento do pagamento".

Para ser considerados como não liquidados, os restos a pagar são classificados como não processados, o que foge do escopo da

questão 19. Para Kohama (2016, p. 143), os restos a pagar não processados "são aqueles cujo empenho foi legalmente emitido, mas

depende, ainda, da fase de liquidação, isto é, o empenho foi emitido, porém o objeto adquirido ainda não foi entregue e depende de

algum fator para a sua regular liquidação...". 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1875
Cargo

Zootecnista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

No enunciado da questão 07 é pedido que se encontre a alternativa na qual há o emprego do mesmo modo verbal do trecho citado

(? ?Pega melhor? viver numa casa mais modesta e dirigir uma perua Volvo (o carro ?popular? daqueles lados) com vinte

anos de uso (mesmo que a riqueza permita muito mais que isso).? (§ 2)), presente do modo subjuntivo. A alternativa que consta como

correta no gabarito, letra c (?letra c - Se soubéssemos que somos nós os responsáveis por nossa felicidade, agiríamos de outra

forma.?), se encontra conjugada no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, não atendendo ao que é questionado. 

Amparada pelo explícito erro peço pela anulação da questão.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o (a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, o modo subjuntivo. A banca não solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na

qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 5 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:19

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1876
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP ), os ingressos extraorçamentários  são recursos financeiros

de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa,

portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos

extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade.   

Portanto, a afirmação da alternativa b) refere-se a ingressos extraorçamentários, e não orçamentários, sendo, portanto, alternativa

incorreta. 

Referências

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Situação

Questão Anulada

Análise

Houve a falta de uma palavra para a definição da letra B, dando duas respostas corretas.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1877
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

O art. 3º, § 3º da Lei 8.666/93 ressalva que o sigilo do conteúdo das propostas se mantém somente até a sua respectiva abertura,

nos seguintes termos: § 3 o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,

salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.   

Na questão 22, o item I afirma que há sigilo quanto ao conteúdo das propostas, o que leva o candidato a considerá-la correta, uma vez

que existe, de fato, sigilo, até a sua abertura.   

Para considerar a afirmação I incorreta, a mesma teria que afirmar, obrigatoriamente, que o sigilo referente ao conteúdo das propostas

se mantém em todas as etapas ou, então, que não se mantém sigilo antes da abertura.

Dito isso, a questão deve ser anulada, considerando-se que a afirmação I está correta. 

Referências

Lei 8.666/93, art. 3º, §3º.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso:

A utilização do termo "inclusive" torna a questão incorreta, pois expõe que as propostas não são sigilosas desde o início dos

procedimentos, ou seja, antes da abertura das propostas com os seus conteúdos. Isso já  dá o entendimento de que os conteúdos

das propostas se mantém não sigilosos em todas as etapas.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1878
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Todas as alternativas estão erradas de acordo com a literatura indicada para referido concurso. O gabarito oficial indica como correta a

questão c), porém esta questão também está errada tendo em vista a literatura indicada.   

No livro Fisioterapia, O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole, 5ª Edição,

2010, Capítulo 16, página 681, primeiro parágrafo. Este capítulo aborda a insuficiência cardíaca, nele os autores descrevem que:

?... A saturação de oxigênio via oximetria de pulso é uma ferramenta valiosa no monitoramento adequado da oxigenação

tecidual.?   

Em outra literatura indicada para o concurso, WEST, J.B. Fisiologia Respiratória. Princípios Básicos. Porto Alegre: Artmed, 9ª

Edição. 2013., página 115, os autores relatam que "os oxímetros habitualmente utilizados medem a saturação da hemoglobina

pelo oxigênio... Existem oxímetros que medem a saturação  de CO pela hemoglobina".    

Atualmente no mercado, existem diferentes modelos de oxímetro que mensuram vários parâmetros, desde oximetria a pressão

arterial, contudo na literatura indicada fala do seu uso para outros parâmetros além da saturação de oxigênio. 

Referências

O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole, 5ª Edição, 2010, Capítulo 16,

página 681.

WEST, J.B. Fisiologia Respiratória. Princípios Básicos. Porto Alegre: Artmed, 9ª Edição. 2013., página 115. 

 

Situação

Questão Mantida

Análise

Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 681 ? o item ?c? da questão está correto ao se referir à ?oximetria de pulso?

como ferramenta de monitoramento. O nível de oxigenação tecidual, medido pelo oxímetro é chamado saturação de oxigênio.

Como a oximetria de pulso é realizada por oxímetros, eles também dão entre outros parâmetros o monitoramento da frequência

cardíaca. Portanto, seu recurso está fortalecendo que a questão "c" está correta.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1879
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A afirmativa dada: " Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo

de unidades determinadas." é VERDADEIRA. 

Logo a sequencia correta seria V,F,V,F. (letra B).

Solicito a alteração do gabarito oficial, sendo a resposta correta é a alternativa a B e não a D como foi divulgado.

Referências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

Art. 6 o  Para os fins desta Lei, considera-se:

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes

regimes:                        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades

determinadas;

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

Alterar gabarito para letra B 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1880
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Solicito à eminente Banca a revisão da referida questão. De acordo com o gabarito preliminar, a afirmativa incorreta é a letra C,

porém, a letra B, também estaria incorreta. Na sua parte inicial, a alternativa dispõe que: " Os ingressos orçamentários são

recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário...". De acordo com o Manual de

Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, a definição descrita acima refere-se aos ingressos

extraorçamentários, conforme transcrito abaixo do MCASP, página 31:

 "Ingressos Extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). "

Diante do exposto, solicito à distinta Banca, pela anulação da questão, visto que a mesma possui duas alternativas incorretas. 

Referências

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas questões corretas.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1881
Cargo

Zootecnista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

Na referida questão é pedida a alternativa em que a relação entre as orações não se apresentam por subordinação. Em

todas as orações dos trechos apresentados se nota algum tipo de subordinação, com verbos transitivos diretos, que exercem

função sintática de objeto direto. a) ?A maioria enrolava, dizia que a vida andava corrida [...].? (§ 2) - DIZERb) ?Quando o

assunto estiver esfriando, respire fundo [?].? (§ 11) - ESTARc) ?Se os leitores só conversarem sobre livros com outros leitores,

não disseminarão o prazer da leitura.? (§ 8) - DISSEMINARd) ?Há algum tempo decidi fazer um esforço consciente para

perguntar isso às pessoas com quemencontrava no dia a dia.? (§ 2) - DECIDIR

 Peço a anulação da questão por não haver resposta adequada.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1882
Cargo

Auditor

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

O enunciado da questão numero 13 solicita que o candidato identifique a alternativa em que a relação entre as orações do trecho

apresentado NÃO se faz por subordinação e o gabarito preliminar apresenta como assertiva correta, para a questão, a alternativa "A".

Contudo, o período apresentado na alternativa "A" contempla 3 (três) orações, do qual a terceira oração exerce uma relação de

subordinação em relação a segunda, aquela exercendo para esta a função de objeto direto, tratando-se, pois, de uma oração

subordinada objetiva direta, introduzida pela conjunção integrante "QUE".

As demais também são períodos em que há uma relação de subordinação, o que deixaria a questão sem resposta.

Portanto, com base nas informações apresentadas, solicita-se respeitosamente a análise da argumentação e, caso o entendimento

esteja de acordo, que se providencie a anulação da questão. 

Referências

Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa - 37ª ed. rev., ampl. e atual. conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro:

Nova Fronteira, 2009. Páginas 381 a 382.

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1883
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A questões 35 da prova objetiva de conhecimentos específicos estava com o valor da constante universal dos gases errada. Na prova, o

valor da constante estava como 0,0082 atm.V.mol-1.K-1, quando este valor é utilizado não se encontra nenhuma alternativa, mas se

usar o valor de 0.082058205 atm.L.mol-1.K-1, aproximadamente 0,082 atm.L.mol-1.K-1, a resposta certa é alcançada, onde a unidade

de volume é dada em litros (L).

Referências

BROWN, T. L; et al. Química: a Ciência Central, 13a Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2016. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1884
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar anulação da questão nº. 15 de Lingua

Portuguesa.

No discurso direto, o narrador deixa a personagem expressar-se por si mesma, isto é, ocorre a reprodução textual das falas da

personagem. Ele apresenta-a e deixa-a livremente falar. As vozes do narrador e da personagem são claramente distintas.

Veja-se o exemplo seguinte:

«Carlos, outra vez sereno, acabava a sua chávena de chá. Depois disse muito simplesmente:

     ? Meu querido Ega, tu não podes mandar desafiar o Cohen. [?]»

Eça de Queirós ,  Os Maias, cap. IX, ed. Livros do Brasil, pp 269-270

Neste excerto, identificamos sem dificuldade as vozes do narrador, que apresenta a personagem, e a de  Carlos da Maia que fala

diretamente com o amigo,  João da Ega .

          No plano formal, o discurso direto ? o da fala de Carlos ? foi introduzido pelo verbo  dizer, como geralmente se usa: verbos

declarativos, interrogativos, do tipo  dizer,  afirmar, perguntar ,  responder, e sinónimos, ou avaliativos/volitivos, do tipo  confessar

,  compreender,  querer,  saber? Na ausência de um destes verbos, o contexto e os recursos gráficos (os dois pontos, as aspas, e

a mudança de linha) permitem identificar a fala da personagem. Com base nos fundamentos acima peço a anulação da questão,

haja vista que o gabarito deu como letra "A" mas a alternativa "B" também segue válida porque os dois pontos aqui server para introduzir

um discurso direto, ou seja, a respostas correta seria a letra B, no entanto o edital 002/2018 PGP concurso público, está vedado mais de

uma alternativa como resposta.

Referências

Fonte: Celso Cunha, L.F.Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo. Ed. Sá da Costa.

Situação

Questão Mantida

Análise
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Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão.

A questão 15 solicita que o(a) candidato(a) considere o trecho apresentado, que faz parte do texto 2, para assinalar a afirmativa correta.

Sendo assim, a alternativa (b) não poderia ser considerada como correta, pois os dois pontos não são utilizados nesse trecho com a

intenção de introduzir um discurso direto, sendo que não há a mudança de interlocutor no trecho do texto em análise. Portanto, 

com base no apresentado no texto e no comando da questão , a alternativa (d) é a única correta. 

Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1885
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

O gabarito considera a alternativa A incorreta e a D correta, quando as duas podem estar certas ou erradas em função do enfoque

adotado.A expressão "fenômeno natural" é utilizada para eventos ocorridos sem que o ser humano tome parte ativamente e sua

utilização mais comum, relacionada a fenômenos como a aurora boreal, observada nos países nórdicos, não é a única

possível. No ramo da filosofia, fenômeno natural se refere a fenômenos que não ocorrem por escolha consciente das pessoas, muitas

vezes justificados pela natureza do ser humano. Aristóteles, por exemplo, defende que a necessidade de constituir uma sociedade é da

natureza humana, sendo a pólis grega vista como um fenômeno natural. 

O texto cita que a referida lei é um ?fenômeno cultural? de maneira explícita, mas implicitamente mostra se tratar também de

algo natural, conceitos que não são mutuamente exclusivos, como no caso da supracitada pólis grega. Religião e a pólis grega são

intimamente ligadas à mentalidade humana, sendo naturalmente incorporadas às sociedades, passando assim a ser culturais.Vale

lembrar também que assim como filosofia, geografia e ?ciências naturais? também não fazem parte dos temas relacionados ao

concurso.

Em um texto que discute sobre uma regra não falada e não formulada conscientemente a abordagem filosófica parece se aplicar

melhor, razão pela qual a ?lei de Jante? é também um fenômeno natural, surgido e disseminado naturalmente nas sociedades

nórdicas.Já segundo o item D, a lei "[...] evidencia, com conotação negativa [...]", mas a regra por si só não evidencia o problema.

Além disso, no §3 o autor diz que o "estigma negativo" é parte de uma discussão sobre pessoas que "ficam ricas", não fornecendo

qualquer informação sobre pessoas que não se tornaram ricas por meio de "empreendedorismo e inovação", como aquelas cuja

fortuna tem origem em uma herança. Desta forma, poderia uma pessoa cujo patrimônio se originou de uma herança ostentar e isso

não ser visto de maneira negativa?

Referências

Graça, João Wilame Coelho. Aspectos histórico-evolutivos do jusnaturalismo : da Grécia antiga a Tomás de Aquino / João Wilame

Coelho Graça. ? 2011. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream /riufc/26075/1/2011_dis_jwcgraca.pdf. Acesso em 03 de

setembro de 2019.

 A importância do conhecimento nas relações intersubjetivas / organizadores Ademir Menin, José Francisco de Assis Dias, Leomar

Antonio Montagna. ? 1. ed. e-book ? Toledo, PR: Vivens, 2017. 230 p. . http://www.humanitasvivens.com.br/livro/3077be3120addb5.pdf.

Acesso em 03 de setembro de 2019.

Situação

Questão Mantida

Análise
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Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta. Sendo assim, a alternativa (a) não poderia ser considerada como correta, já que, ?segundo o texto?, a Lei de

Jante é um ?fenômeno cultural?. 

Dessa forma, com base no apresentado no texto, a alternativa (d) é única correta, uma vez que elementos do próprio texto afirmam que,

segundo a Lei de Jante, ?ostentar é feio? e que essa ação deve ser evitada pelas pessoas para que não se ?

desenquadrarem? do resto da sociedade, o que  evidencia, com conotação negativa, a ostentação como algo que termina por

afastar ainda mais as pessoas do resto da sociedade.

Recurso indeferido. 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1886
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

O enunciado da questão número 20 solicita que o candidato identifique a alternativa INCORRETA em relação às receitas públicas e

o gabarito preliminar divulgado foi a alternativa "C".

Entretanto, a alternativa que demonstra uma assertiva incorreta em relação à matéria é a alternativa "B", conforme dispõe o

MCASP 8ª edição.

Vejamos:

O que afirma a alternativa "B": "Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é

mero agente depositário. (...)"

O que dispõe o MCASP 8ª edição pg. 31: "Ingressos extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do

qual o estado é mero agente depositário. (...)"

Portanto há uma divergência entre a assertiva "B" e conteúdo previsto no MCASP para o assunto receitas públicas, concluindo, pois,

que a alternativa "B" é a que deverá atender a solicitação do examinador no enunciado da questão.

 

Deste modo, com base nas informações apresentadas, solicita-se respeitosamente a análise da argumentação e, caso o

entendimento esteja de acordo, que se providencie a correção do gabarito para a alternativa "B". 

Referências

MCASP 8ª edição pg. 31

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1887
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

O gabarito divulgado considera que a assertiva III é incorreta, quando na verdade não é. A questão não pergunta se o texto é

exatamente igual ao da Norma, razão pela qual ambos implicarem na mesma coisa faz com que não exista alternativa correta.Segundo a

NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com

materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por

qualquer pessoa não advertida ".A única diferença entre o texto da prova e o da Norma está nas duas últimas palavras, "não

advertida". Segundo a norma, através do item 19 do glossário, pessoa advertida é aquela "informada ou com conhecimento suficiente

para evitar os perigos da eletricidade".

Analisando as duas em conjunto e considerando a negativa do item 19 do glossário, a Norma diz que qualquer pessoa que não possua

informação ou conhecimento pode operar os circuitos supracitados. Para que a assertiva III fosse incorreta as pessoas advertidas, ou

seja, informadas ou com conhecimento, não poderiam operar circuitos de baixa tensão, o que não é correto.Considerar que pessoas

advertidas não podem operar tais circuitos seria o mesmo que dizer que um motorista com CNH D não pode dirigir um veículo que

exige apenas CNH B ou mesmo que uma pessoa com um saldo de R$ 100,00 em sua conta bancária não pode pagar por um produto

que custa R$ 10,00.

Referências

NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. (2016). Disponível em:

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf. Acesso em 03 de setembro de 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 19 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:19

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1888
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Conforme será exposto abaixo, a questão 20 possui mais de uma resposta que poderia ser considerado no gabarito divulgado pela

respeitável banca.

A banca considerou a alternativa (C) como gabarito. No entanto, além da alternativa (C), a alternativa (B) também deveria ser

assinalada como gabarito, conforme argumentações a seguir, baseado na sugestão bibliográfica exposta no conteúdo

programático do edital 02/2018, cargo de Auditor.

De acordo com a referência bibliográfica sugerida pelo edital, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em sua

8ª Edição, na seção PARTE 1 - Procedimentos Contábeis Orçamentários, item 3. Receita Orçamentária, páginas 31 e 32 do

respectivo manual, são conceituados os ingressos Orçamentários e Extraorçamentários  da seguinte forma:

ORÇAMENTÁRIO: Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder Público e, via de regra, por força do

princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei Orçamentária Anual - LOA.

EXTRAORÇAMENTÁRIOS:  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário.  Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Descrevo parte do texto da alternativa (B) da questão 20 da prova do cargo de Auditor:  "Os ingressos orçamentários  são  recursos

financeiros de caráter temporário , dos quais o Estado é mero agente depositário  ..."

Desta forma, com base na conceituação do MCASP, verifica-se que a alternativa (B) da questão 20 da prova de Auditor também

está incorreta  (conforme é solicitado pela questão que seja assinalada a opção incorreta), uma vez que a alternativa (B) afirma

que a receita orçamentária são recursos de de caráter temporário , dos quais o Estado é mero agente depositário, por isso, a 

alternativa (B) utiliza o termo Receita Orçamentária com as descrições e características da Receita Extraorçamentária ,

conforme evidenciado nas conceituações do MCASP.

Como a questão 20 solicita que seja  assinalada a opção incorreta , a alternativa (B) possui um erro e também é gabarito.
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De acordo com a referência do exposta do MCASP e as argumentações supracitadas, solicito a respeitável banca a devida

análise e a anulação da questão 20  da prova do cargo de Auditor.

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp>.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1889
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Recurso  

Questão: nº20   

Cargo: Auditor  

    

A questão de nº 20 solicita ao candidato que selecione a afirmativa INCORRETA. A afirmativa de letra c) é considerada a correta,

contudo, a afirmativa b) também encontra-se INCORRETA por apresentar a definição de ?ingressos extraorçamentários?

como se fosse a de ?ingressos orçamentários.?.   

    

Transcrição da questão retirada da prova:   

    

b) Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).   

    

    

Transcrição da definição de ingressos extraorçamentários de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor

Público (MCASP) 8ª Edição, página 31.   
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?Ingressos Extraorçamentários   

Ingressos extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).?.   

    

Conclusão: A questão 20 possui dois respostas corretas possíveis, uma vez que duas opções estão INCORRETAS.

Referências

Página 31 do:

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1890
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

Na ocorrência de uma falta no ponto K as proteções mais próximas, 10 e 12, devem atuar, isolando a área e garantindo a

manutenção do fornecimento para as outras áreas do sistema. Considerando uma falha na proteção associada ao disjuntor 10, os

disjuntores 7 e 8, a montante, deveriam atuar como backup. Caso as proteções de backup não atuassem deveriam então atuar seus

backups, ou seja, para uma falha em 8 as proteções 9 e 11 deveriam atuar, enquanto para uma falha no disjuntor 7 a proteção 4

deveria atuar.A assertiva III, no entanto, considera que apenas as proteções 9 e 11 devem atuar, não incluindo a proteção 4,

essencial para um correto funcionamento da proteção. Caso fosse considerada falha apenas de 8 e 10 a atuação das proteções 9

e 11 seria suficiente para eliminar a falta, mas considerando uma falha da proteção 7 é imprescindível que o a proteção 4 atue, de

modo a abrir todos os caminhos capazes de alimentar a falta.Diferentes filosofias de proteção podem ser adotadas, bem como diferentes

considerações dos projetistas, como uma possível opção por priorizar a continuidade operacional em detrimento de outros fatores. A

questão, no entanto, não faz qualquer menção a tais considerações, razão pela qual as proteções 7, 9 e 11 tem o mesmo

nível hierárquico para uma falta no ponto k e deveriam operar na situação descrita.No gabarito divulgado consta a alternativa A como

sendo a resposta para a questão, segundo a qual o item III está correto, quando na verdade não está. Desta forma, tendo em vista que

apenas o item I está correto, não existe uma alternativa correta entre as quatro disponíveis para a questão. 

Referências

Mamede Filho, J. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência. Editora LTC - 2011.

 

Kindermann, G. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência ? Vol 3. UFSC ? 2018.

 

SATO, Fujio. FREITAS, Walmir. Análise de curto-circuito e princípios de proteção em sistemas de energia elétrica. 1ª ed. ? Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015.

Situação

Questão Mantida

Análise

A questão está nas páginas 32 e 33 da seguinte referência:   

Mamede Filho, J. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência . Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

A transcrição do texto, exatamente como está no livro, referente à figura da questão 33 está da seguinte forma:   
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?Pode-se observar na Figura que, para um defeito no ponto K, as proteções nos disjuntores 10 e 12 são os elementos de primeira

linha responsáveis pela abertura do sistema. Se houver falha na operação do disjuntor 10, por exemplo, as proteções dos

disjuntores 7 e 8 são chamadas a operar como proteção de segunda linha, responsáveis pela abertura do referido sistema.

Se houver falha na proteção do disjuntor 8, as proteções dos disjuntores 9 e 11 devem atuar desconectando o sistema e

permitindo a continuidade do serviço.   

Deve-se, no entanto, observar que nessa sequência de operações o sistema elétrico remanescente ficará cada vez mais restritivo

quanto ao fornecimento da potência requerida pela carga. Assim, após a operação de segunda linha, isto é, dos disjuntores 7 e 8, o

sistema perderá o transformador T1, limitando a geração dos geradores G1 e G2, e o fluxo de potência entre as barras das

subestações B2 e B3 fica limitado à linha L4. Nesse caso, deverá entrar em funcionamento o esquema de alívio de carga, cortando o

fornecimento à carga C4 ou C5 e, dependendo dos valores de demanda no momento do defeito, as outras cargas conectadas à barra B3.

Caso contrário, o sistema poderá entrar em colapso por sobrecarga na linha L4.?   

A assertiva da prova está transcrita a seguir:   

?III - Se houver falha na proteção dos disjuntores 10, 8 e 7, as proteções dos disjuntores 9 e 11 deverão ser as próximas a

atuar.?   

Analisando a assertiva III da prova e o trecho em negrito, os disjuntores 9 e 11 serão os próximos a atuar, não necessariamente sendo

os únicos. Na assertiva III não relata que somente os disjuntores 9 e 11 irão atuar, não excluindo a atuação do disjuntor 4.   

Portanto, indeferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1891
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar anulação da questão nº. 15 de Lingua

Portuguesa.  

No discurso direto, o narrador deixa a personagem expressar-se por si mesma, isto é, ocorre a reprodução textual das falas da

personagem. Ele apresenta-a e deixa-a livremente falar. As vozes do narrador e da personagem são claramente distintas.   

Veja-se o exemplo seguinte:  

«Carlos, outra vez sereno, acabava a sua chávena de chá. Depois disse muito simplesmente:

     ? Meu querido Ega, tu não podes mandar desafiar o Cohen. [?]»   

Eça de Queirós ,  Os Maias, cap. IX, ed. Livros do Brasil, pp 269-270  

Neste excerto, identificamos sem dificuldade as vozes do narrador, que apresenta a personagem, e a de  Carlos da Maia que fala

diretamente com o amigo,  João da Ega .  

No plano formal, o discurso direto ? o da fala de Carlos ? foi introduzido pelo verbo dizer, como geralmente se usa: verbos

declarativos, interrogativos, do tipo dizer, afirmar, perguntar, responder, e sinónimos, ou avaliativos/volitivos, do

tipo confessar, compreender, querer, saber? Na ausência de um destes verbos, o contexto e os recursos gráficos (os dois pontos,

as aspas, e a mudança de linha) permitem identificar a fala da personagem. Com base nos fundamentos acima peço a anulação da

questão, haja vista que o gabarito deu como letra " A" mas a alternativa "B" também segue válida, no entanto o edital 002/2018 PGP

concurso público, está vedado mais de uma alternativa  como resposta.  

 

Referências

Fonte:  Celso Cunha,  L. F. Lindley Cintra,  Nova Gramática do Português Contemporâneo , Ed. Sá da Costa

Situação
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Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo

significativo (levando-se em consideração o seu sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação

descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão.

A questão 15 solicita que o(a) candidato(a) considere o trecho apresentado, que faz parte do texto 2, para assinalar a afirmativa correta.

Sendo assim, a alternativa (b) não poderia ser considerada como correta, pois os dois pontos não são utilizados nesse trecho com a

intenção de introduzir um discurso direto, sendo que não há a mudança de interlocutor no trecho do texto em análise. Portanto, com

base no apresentado no texto e no comando da questão , a alternativa (d) é a única correta. 

Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1892
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Na questão 22, os itens III e IV estão corretos. 

Item III

De acordo com a NR 10: 

10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e

equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa

NÃO ADVERTIDA. 

GLOSSÁRIO  19 - Pessoa Advertida: pessoa informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade.

 

Não advertida é a pessoa que não foi informada ou tem conhecimento para evitar os perigos da eletricidade. Portanto todas as

pessoas se enquadram na categoria 'Não Advertida', e a afirmação III está correta. 

Item IV 

Segundo a NR 10:

10.7.9. Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem

dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação

durante a realização do serviço.

Portanto, a afirmação IV está correta. 

Como os itens III e IV estão corretos, a resposta da questão deve ser alterada para a alternativa D)

Referências

NR 10 ? SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. Disponível em: 

http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf. Acesso em 03/09/2019

Situação

Questão Anulada
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Análise

A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1893
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

O enunciado da questão solicitou a marcação da alternativa INCORRETA. O gabarito preliminar apontou a alternativa C, todavia, a

letra B também contém erro, conforme a seguir exposto. A alternativa afirma que "os ingressos ORÇAMENTÁRIOS são recursos

financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário[...]", porém, esse conceito se refere a ingressos

EXTRAORÇAMENTÁRIOS, conforme pode ser constatado na página 35 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª

Edição. Diante do exposto, solicito a anulação da questão. Peço deferimento.

Referências

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 7ª Edição.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1894
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }   

Prezada banca avaliadora, solicito por meio deste a revisão da questão n° 20, a qual trata sobre o Manual de Contabilidade Aplicada ao

Setor Público (MCASP), 8° edição, baseada nos seguintes argumentos:  

  

 Na referida questão, encontramos a seguinte redação:  

 

  

 20. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sentido amplo, o orçamento é um importante

instrumento de planejamento e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em determinado período,

contemplando, no âmbito público, além das despesas, as receitas públicas. Sobre as receitas públicas, assinale a afirmativa

INCORRETA: 

 

  

O gabarito considerou a alternativa C.   

 Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, a referida questão possui duas alternativas incorretas,

a alternativa ?b? e a alternativa ?c?:  

  

b) Os ingressos ORÇAMENTÁRIOS são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).   
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 A alternativa ?b? está incorreta, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8° edição:  

  

 ? Os ingressos EXTRAORÇAMENTÁRIOS são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente

depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual

(LOA)...?  

  

Diante do exposto, solicito a avaliação quanto à pertinência dos argumentos citados  e a ANULAÇÃO da  questão por possuir duas

alternativas incorretas.

Referências

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8° edição:

 

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp>. Acesso

em: 03 set. 2019. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1895
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Prezado examinador, o primeiro item da questão 19 está igual a previsão legal (Lei 8666), entretanto o mesmo foi dado como falso.

Assim, entendo que há um equívoco no gabarito preliminar (alternativa D - F-F-V-F), já que a previsão legal indica que o item deveria

ser Verdadeiro, alterando assim o gabarito para a alternativa B (V-F-V-F).

Referências

De acordo com a Lei 8666/1993, Seção II, Art. 6º, VIII, b), a empreitada por preço unitário é considerada quando se contrata a

execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas.

A definição do primeiro item da questão 19 está de acordo com a previsão legal, assim o item deveria ser considerado Verdadeiro.

Sendo o item Verdadeiro, conforme previsão legal, o gabarito da questão 19 deveria ser alterado para a Alternativa B.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1896
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Nessa questão (30), em todas as alternativas, existe, pelo menos um item incorreto. Estando a questão com erro na

elaboração/digitação.

Na resposta do gabarito (d), por exemplo, fala que o item IV esta correto. Sendo que, nao existe função cetona no composto 1- cafeína

e sim o grupo amida (no caso, o mais semelhante a cetona).

Referências

Livros de química orgânica. Funções orgânicas.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um item da referida questão e entendeu que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1897
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Prezada banca avaliadora, solicito por meio deste a revisão da questão n° 22, a qual trata sobre a Lei 8.666/1993, que regulamenta as

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, baseada nos seguintes argumentos: 

No item I da referida questão, encontramos a seguinte redação:

I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento, inclusive quanto ao conteúdo das

propostas.

Em seu artigo 3°, inciso III, a lei n° 8.666 estabelece que:

?§ 3o A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao

conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

O gabarito considerou a alternativa C como correta. 

Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, a referida questão abre precedente para dúvida em

relação à afirmativa I, no que se refere ao conteúdo das propostas.

O termo ?inclusive? da assertiva I foi colocado no lugar do ?salvo? comparado à letra da lei com o intuito de deixar a alternativa

incorreta, portanto, a mesma está correta, pois, a licitação não é sigilosa, inclusive o conteúdo das propostas, após a respectiva

abertura. Ou seja, até a respectiva abertura as propostas são sigilosas mas depois são acessíveis a qualquer cidadão interessado,

que pode, de acordo com a lei de acesso à publicidade solicitar vistas ao processo, inclusive às propostas.

Este acesso pode ser feito também pela internet, no site comprasnet (http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp), por

qualquer pessoa, conforme print anexo. Ao acessar o comprasnet todos os atos do processo licitatório estarão disponíveis, inclusive as

propostas, ratificando que as mesmas não são sigilosas, o que deixa a alternativa I correta, contrariando o gabarito.

Diante do exposto, solicito a avaliação quanto à pertinência dos argumentos citados  e a ANULAÇÃO da questão.

Referências

BRASIL. Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências. 

Situação

Questão Mantida

Análise
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Em resposta ao recurso:

A utilização do termo "inclusive" torna a questão incorreta, pois expõe que as propostas não são sigilosas desde o início dos

procedimentos, ou seja, antes da abertura das propostas com os seus conteúdos. Isso já dá o entendimento de que os conteúdos das

propostas se mantém não sigilosas em todas as etapas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1898
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

Conforme será exposto abaixo, a questão 25 da prova para o cargo de Auditor possui uma alternativa diferente ao do gabarito preliminar

divulgado pela respeitável banca.    

A banca considerou a alternativa (A) como gabarito. No entanto, alternativa (B) está correta,  conforme argumentações a seguir,

baseado na sugestão bibliográfica exposta no conteúdo programático do edital 02/2018, cargo de Auditor.   

De acordo com a referência bibliográfica sugerida pelo edital, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, em sua

8ª Edição, nas páginas 146, 147, 151 e 152, verifica-se as seguintes definições:

  

ATIVO FINANCEIRO: compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os

valores numerários (PÁG: 146 E 147).   

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:  As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que 

promovem alterações nos elementos patrimoniais  da entidade do setor público e que afetam o resultado. Essas variações

patrimoniais podem ser definidas como:  Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA): corresponde a aumentos na situação

patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários (Pág. 151).   

Conforme gabarito divulgado, a questão 25 não considera o item III   do enunciado como correto. O item III traz a seguinte

descrição: ?ativos financeiros representam atos a executar que podem afetar positivamente o patrimônio ...?   

 Baseado nas definições de ativos financeiros, variações patrimoniais aumentativas e a descrição do item III da questão 25,

listo abaixo duas situações que  comprovam que alternativa III está correta.   

 1.       APLICAÇÕES FINANCEIRAS:  as aplicações financeiras são recursos que estão contabilizados no ativo

financeiro e que à medida que seus valores são investidos e estes recebem rendimentos financeiros,  estes rendimentos devem ser

contabilizados como variações patrimoniais aumentativas  e, consequentemente, alterando o patrimônio da empresa.   
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2.       TÍTULOS A RECEBER (Clientes, tributos  e etc..): Estes valores são contabilizados no ativo financeiro e que caso o

recebimento seja realizado após a data de vencimento estipulada, estes valores devem ser recebidos com acréscimos de encargos

financeiros (juros e multa), desta forma, os encargos devem ser contabilizados como variações patrimoniais aumentativas , assim, 

causando alterações patrimoniais .  

    

Conforme as definições supracitadas e com base na referência bibliográfica e as análises relatadas nos pontos 1 e 2 acima,

verifica-se que a alternativa III da questão 25 também está correta.   

Desta forma, solicito a respeitável banca a alteração do gabarito , desconsiderando a alternativa (A) e considerando a alternativa

(B).

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp>.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso:

A definição colocada na questão tem relação com os atos potenciais ativos (do Quadro de Compensação) e não com os ativos

financeiros (Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes), que se compõem de outras contas. Segundo o Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2018, p. 441), os atos potenciais ativos compreendem "os atos a executar que podem vir a afetar

positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente". Exemplos: direitos conveniados ou contratados, responsabilidade por valores,

títulos e bens de terceiros, garantias recebidas. 

Os atos potenciais ativos envolvem os direcionamentos "a acontecer", do fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato

potencial, diferentemente dos ativos financeiros (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 2018).  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1899
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

4

Justificativa

O item "funções da linguagem", parte específica da questão número 4 de Língua Portuguesa, não foi descrito no edital como

parte do conteúdo programático. 

Outros itens que se referem a Estilística foram descritos, tal como as "figuras de linguagem". 

Portanto, solicito a anulação da questão citada. 

Referências

Edital 02/2018.

Conteúdo programático Língua Portuguesa - comum a todos os cargos. 

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   

Dentre o conteúdo programático sugerido para este concurso público, estão os seguintes itens:  

1. Compreensão e produção de textos;  

2. Texto e fatores de textualidade; 

3. Articulação sintática, semântica e discursiva.  

Ressalta-se, ainda, que um texto deve ser compreendido como uma unidade de sentido, por isso os tópico s discursivos abrangem tudo

aquilo que é objeto do discurso, ou seja, sobre o que se está falando , inclusive a capacidade de estabelecer relações e deduzir

pontos de vista implícitos nos textos por meio do reconhecimento dos fatores de textualidade; da articulação intertextual e da

intratextual sintática, semântica e discursiva; da natureza dominante de um texto (dos elementos linguísticos que indicam a sua

especificidade); do tipo de texto escolhido para falar sobre determinado contexto; das estratégias utilizadas pelo autor para atingir a sua

finalidade comunicativa; e da sua finalidade comunicativa, ou seja, o conhecimento das diversas funções da linguagem ? formas de

utilização da linguagem segundo a intenção do falante.

 

Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1900
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Na questão 17 pode haver opção como incorreta a lera B e a letra D, uma vez que os manuais técnicos não especificou a

manutenção da agulha por 10 segundos no tecido após o fim da aplicação para melhor dispersão do medicamento.

Referências

Semiologia e semiotécnica de Enfermagem, Maria Belém Salazar Posso, Atheneu, pag. 143,144

Manual do ambiente hospitalar, Virgínia Helena soares de Souza/ Nelson Mozaehi , pag. 61, 62, 63

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, uma vez que a referência bibliográfica do concurso é:p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0);

line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif;

font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited {

}a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }   

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1901
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A letra B deste questão apresenta erro, visto que são os ingressos extraorçamentários (e não orçamentários como afirma a

alternativa) que possuem caráter temporário e que não integram a LOA.

Questão com duas respostas corretas, fator de cancelamento da mesma. 

Referências

http://www.tesouro.gov.br

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1902
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

O item "conjugação de verbos", parte específica da questão número 7 de Língua Portuguesa, não foi descrito no edital como

parte do conteúdo programático. Portanto, solicito a anulação da questão citada. 

Referências

Edital 02/2018.

Conteúdo programático - Língua Portuguesa - comum a todos os cargos. 

Situação

Questão Mantida

Análise
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Dentre o conteúdo programático sugerido para este concurso público, está o seguinte item:  

8. Classe, estrutura, formação e emprego de palavras.

 

De acordo com a Nova gramática do português contemporâneo (CUNHA; CINTRA, 2008), o verbo ? bem como suas formas

indicadoras de número, gênero, tempo, modo ou aspecto verbal ? constitui-se como uma das classes de palavras da língua

portuguesa. Fica evidente, assim, que, na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita ao(à) candidato(a) um conteúdo

contemplado pelo conteúdo programático deste concurso.

 

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1903
Cargo

Auditor

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Conforme as normas cultas da Língua Portuguesa, os verbos têm três modos. Dentre eles, está o modo subjuntivo, usado ?em

referência a fatos incertos? (BECHARA, Evanildo, 2009). O modo subjuntivo, a sua vez, possui três tempos: presente, pretérito

imperfeito e futuro. Mas a questão indaga qual alternativa utiliza uma forma verbal conjugada no presente do modo subjuntivo.   

    

O gabarito oficial indicou a alternativa de letra C. Contudo, nessa alternativa, existem três formas verbais: ?soubéssemos? (1ª

pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo); ?somos? (1ª pessoa do plural do presente do indicativo);

?agiríamos? (1ª pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo). Incorreta, portanto, essa alternativa. Igualmente, as

alternativas de letras A e B não apresentam formas verbais no presente do subjuntivo.   

    

Por outro lado, a alternativa de letra D as contém as formas: ?compre? (correspondente à 1ª e 3ª pessoas do singular do

presente do subjuntivo, mas também, a depender da conotação adotada, à 3ª do singular do modo imperativo afirmativo) e

?preocupe-se? (correspondente à 1ª e 3ª pessoas do singular do presente do subjuntivo, mas também, a depender da

conotação adotada, à 3ª do singular do modo imperativo afirmativo, o que, no contexto não seria razoável nem esperado).     

    

Portanto, dentre as alternativas, a única que possui formas verbais no presente do subjuntivo é a de letra D que, somente poderia ser

afastada, acaso o leitor, em seu juízo subjetivo, interpretasse que o fragmento de texto esteja expressando ordem, comando, situação

em que seria possível deduzir que se trata do modo imperativo. Entretanto, nesse caso, estar-se-ia diante de juízo de valor subjetivo

incompatível com prova objetiva em concurso público.   

    

Diante disso, pede-se a alteração do gabarito para a letra D ou, alternativamente, a anulação da questão de número 07.

Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 44 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. Dicionário Priberam da Língua

Portuguesa, 2008-2013, <https://dicionario.priberam.org>. Acesso em 03 set. 2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: &amp;quot;Times New

Roman&amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: &amp;quot;Noto Sans CJK SC Regular&amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: &amp;quot;Lohit Devanagari&amp;quot;; font-size: 12pt; }a:link { }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o candidato assinale a

alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. O comando também solicita que

o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual   há o emprego do mesmo modo verbal utilizado no trecho citado , ou seja,  não se

afirma no comando que todas as formas verbais da alternativa devem ser empregadas nesse modo verbal. Ademais, ao se analisar

elementos linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado

de coesão e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível

verificar que, na alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é

importante.?, a forma verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Dessa forma, com base no comando da

questão 07 , a alternativa (c) é única correta.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1904
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A questão 35 da prova objetiva para o cargo de técnico de laboratório/ Química trouxe um valor de constante dos gases ideais que

não condiz com o valor encontrado na literatura( sendo o valor da prova 0,0082 atm.V.mol-1.K-1 e o valor da literatura 0,082

atm.L.mol-1.K-1) além do valor incorreto, a unidade também está em desacordo, pois não existe nenhuma unidade com símbolo V

para representar volume. Ao utilizar o valor disponibilizado na prova, a resposta para o valor de pressão obtida (0,049 atm) não se

encontra dentre as alternativas.

Referências

BROWN, T.L.; Química: a Ciência Central, 13 a Edição, Pearson Education do Brasil, São Paulo,  2016.

ATKINS, P., Princípios de Química: questionando a vida moderna e o ambiente, 5a Edição,  Bookman, Porto Alegre,  2012.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1905
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

Conforme o texto 1, a "Lei de Jante" é "uma espécie de fenômeno natural em países nórdicos como a Dinamarca" assertiva

expressa pela letra A, haja vista na terceira linha do texto afirmar: "espécie de fenômeno cultural nos países nórdicos" e na décima

sexta e décima sétima linhas afirmar: "a Lei de Jante seja apenas uma versão mais radical daquilo que, aparentemente, é um

comportamento humano natural. Corroborando assim, para reforçar a assertiva A como a mais adequada, de acordo com o texto.

Portanto, visando a lisura do certame, solicito alteração de gabarito da letra D para a letra A. 

Referências

MASSARO, Ándre. O luxo que afasta. Disponível em: https://exame.abril.com.br/blog/voce-e-o-dinheiro/o-luxo-que-afasta/. Acesso em:

16 abril 2019. Adaptado

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta.   

Sendo assim, a alternativa (a) não poderia ser considerada como correta, já que, segundo o texto, a Lei de Jante é um ?fenômeno

cultural?. Portanto, com base no apresentado no texto, a alternativa (d) é a única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1906
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Considero que a questão não apresenta alternativa correta, visto que a afirmativa III também está correta uma vez que o auditor

compreenderá os procedimentos metodologicamente estruturados para avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e

economicidade dos processos/atividades com vistas a assistir a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.

Afirmativas corretas na questão II e III. Passível de cancelamento. 

Referências

portaldecontabilidade.com.br/nbc/res986.htm

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso da questão:

Informo que essa questão foi construída conforme o referencial básico do concurso, que foi o "Manual de orientações técnicas da

atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal". Assim, de acordo as orientações da referência a única

alternativa correta seria a afirmativa II, que descreve o tipo de atividade de avaliação de auditoria interna governamental de Compliance,

também conhecida como de Comformidade.

A afirmativa III refere-se ao tipo de atividade de avaliação de auditoria interna governamental chamada de Operacional ou de

Desempenho.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1907
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Na referida questão era argumentado sobre a recria de fêmeas leiteiras e pedido a alternativa incorreta.   

 No gabarito consta a letra ?b? (?para as novilhas da raça Holandesa, ao primeiro parto aos 24 meses, o ganho médio diário de

peso corporal da novilha deverá ser próximo de 850 gramas?), no entanto, a alternativa está correta. Para que a novilha esteja apta a

cobrição/IA aos 15 meses, para o primeiro parto aos 24 meses, é necessário um ganho de peso alto, já que se trata de raça

grande, mas inferior a 900 gramas diários para que não tenha comprometimento do desenvolvimento das glândulas mamárias e

produção de leite.   

Sendo assim, a letra ?c? (?novilhas apresentam maiores taxas de concepção do que vacas mais velhas, por isso,

recomenda-se a utilização de sêmen sexado?) é a que não está de acordo com a realidade de recria leiteira. A taxa de

concepção está diretamente ligada à eficiência de detecção de cio e correta inseminação. Em novilhas, o período de estro é

menor que em vacas multíparas, logo, mais difícil de ser detectado. Na prática, a taxa de concepção de novilhas é menor que em

vacas multíparas por este fator. 

Referências

Ferreira, A.M. Manejo Reprodutivo de Bovinos Leiteiros: práticas corretas e incorretas, casos reais, perguntas e respostas. Juiz de

Fora/MG: Edição do autor. 2012.

 Ferreira, A.M. Reprodução da Fêmea Bovina: Fisiologia aplicada e problemas mais comuns (causas e tratamentos). Juiz de Fora, MG:

Edição do autor. 2010. 

Hulsen, J. Cow Signals ? Um guia prático para o manejo de fazendas leiteiras. Editora O2 Serviços Agropecuários. 96p. 2016. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A alterativa "b" está errada pois uma novilha que apresenta idade ao primeiro parto aos 24 meses precisa ganhar 0,67 kg/dia. Com esse

ganho de peso, ela alcança o peso adequado a inseminação (330-350 kg) e os 82% do peso a maturidade (550 kg) no momento do

parto, conforme recomendado pelo NRC (2001). Nesse caso, o valor 0,85 kg/dia está 26% superior ao recomendado. Além disso,

ganhos superiores a 0,7 kg/dia não são indicados para novilhas leiteiras conforme as referências ALTA CRIA e NRC (2001), ambas

referências sugeridas para a prova.

Novilhas apresentam maior taxa de concepção em relação as vacas mais velhas como confirmado por dezenas de estudos

publicados no Journal of Dairy Science. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1908
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Além da opção C, o enunciado da opção B também é incorreto, uma vez que se refere ao conceito de ingressos 

extraorçamentários  e não orçamentários, conforme exposto.

 

Na questão B se afirma: Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero

agente depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária

Anual (LOA).

No entanto, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, deixa claro que: ?Ingressos 

extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero depositário. Constituem passivos

exigíveis. Sua restituição não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)?

(STN, 2018, p. 31).

 

Além disso, o MCASP nomina a entrada de recursos orçamentários como ?Receitas Orçamentárias?, conceituando-os como

?disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício, constituem elemento novo para o patrimônio público e

aumentam-lhe o saldo financeiro. São fonte de recursos por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas? (STN,

2018, p. 32).

Portanto, além da letra C, a afirmativa da opção B também está incorreta.

Referências

STN. SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 8. ed. Brasília: STN,

2018.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1909
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

4

Justificativa

A questão discorre acerca das funções da linguagem, a qual não consta no conteúdo programático do Edital 02/2018. Portanto,

visando a lisura do certame e o respeito ao programa de provas, peço anulação da referida questão. 

Referências

Conteúdo programático de Língua Portuguesa. Disponível em: pgp.ufv/wp-content/uploads/2019/01/Língua-Portuguesa.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   

Dentre o conteúdo programático sugerido para este concurso público, estão os seguintes itens:  

1. Compreensão e produção de textos;  

2. Texto e fatores de textualidade; 

3. Articulação sintática, semântica e discursiva.  

Ressalta-se, ainda, que um texto deve ser compreendido como uma unidade de sentido, por isso os tópico s discursivos abrangem tudo

aquilo que é objeto do discurso, ou seja, sobre o que se está falando , inclusive a capacidade de estabelecer relações e deduzir

pontos de vista implícitos nos textos por meio do reconhecimento dos fatores de textualidade; da articulação intertextual e da

intratextual sintática, semântica e discursiva; da natureza dominante de um texto (dos elementos linguísticos que indicam a sua

especificidade); do tipo de texto escolhido para falar sobre determinado contexto; das estratégias utilizadas pelo autor para atingir a sua

finalidade comunicativa; e da sua finalidade comunicativa, ou seja, o conhecimento das diversas funções da linguagem ? formas de

utilização da linguagem segundo a intenção do falante.

 

Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1910
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Solicito a anulação da questão, considerando que entre as alternativas propostas nenhuma está no modo presente do subjuntivo.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o (a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, o modo subjuntivo. A banca não solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na

qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1911
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

A questão 31 segundo os protocolos de SAV em acidentes com animais peçonhentos os critérios de avaliação imediata consiste em

avaliar dor, edema, local da picada com presença de hematoma tendo como resposta a letra D.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde.Protocolos de intervenção para o SAMU 192 - serviço de Atendimento Móvel de Urgência e

Emergência. Brasília: Ministério da Saúde,2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é manisfestação clínica da picada de cobra conforme

descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox 15 ? Acidentes com animais peçonhentos. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1912
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

O aparato legal que aborda o ativo imobilizado está expresso na NBC TSP 07, de 22 de setembro de 2017, que se refere também aos

ativos de infraestrutura. Segundo a Norma (CFC, 2017, p. 5), não existe um conceito universalmente aceito de ativo de infraestrutura, o

que deixa limitada a questão.

Além disso, no quesito I. Eles são frequentemente encontrados no setor público, mas a posse de ativos de infraestrutura não está

limitada às entidades desse setor , o sujeito Eles se refere à ativos de infraestrutura, mencionado no enunciado da questão de maneira

generalista.

No entanto, o texto da Norma (CFC, 2017, p. 5) é claro ao afirmar que "Apesar da posse de ativos de infraestrutura não ser limitada às

entidades do setor público, ativos de infraestrutura importantes são frequentemente encontrados nesse setor".

Ou seja, a NBC TSP 07 afirma que ativos de infraestrutura importantes são frequentemente encontrados no setor público, não se

remetendo a todos eles, conforme afirmado no quesito I.

O item estaria correto caso o enunciado fosse o seguinte:

I. Aqueles considerados importantes são frequentemente encontrados no setor público, mas a posse de ativos de infraestrutura não

está limitada às entidades desse setor.

Portanto, além do quesito II, o quesito I também está incorreto.

Referências

CFC. CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TSP 07, de 22 de setembro de 2017. Aprova a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado.

Situação

Questão Mantida

Análise

Resposta ao recurso:

Os grifos dos termos pelo candidato não invalidam a resposta da questão. Mantém-se os conceitos expostos na Normativa 07, sobre

ativos imobilizados, no item 21.
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Protocolo

1913
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Com o valor de R fornecido pela questão não é possível chegar na resposta. É possível chegar na resposta utilizando o valor

correto de R = 0,082, e a questão forneceu o valor de R = 0,0082. Questão sem resposta no gabarito com os dados fornecidos.

Referências

BROWN, T. L; et al. Química: a Ciência Central, 13ª Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2016. Capítulo 10, Seção

10.4.

FELTRE, R. Química. Volume 1, 7ª Edição, Editora Moderna; São Paulo, 2008. Capítulo 12, Seção 13. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1914
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Como mostra em anexo, nenhuma das alternativas atendeu o enunciado.

Foi substituído o valor de X de cada alternativa e os momentos nos pontos solicitados estão longe de igualarem.

Referências

FTOLL

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1915
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

A questão solicita que seja marcada a assertiva que esteja conjugada no presente do modo subjuntivo. A assertiva trazida no gabarito

provisório como correta, letra C "Se soubéssemos que somos nós os responsáveis por nossa felicidade, agiríamos de outra forma"

apresenta conjugação no pretérito do modo subjuntivo e não no presente do modo subjuntivo, como solicitado. Contudo, a letra D

"Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante" apresenta forma verbal no

presente do modo subjuntivo: que eu compre, e que eu preocupe. Portanto, visando a lisura do certame, solicito alteração de gabarito:

da letra C para a letra D. 

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa . 37ª ed. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o (a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, o modo subjuntivo. A banca não solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na

qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos linguísticos em um trecho

discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão e coerência, pois a

análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na alternativa (d)

?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma verbal

?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1916
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Questão nº 35, da Prova de Assistente de Aluno do Edital de Concurso Público nº 2/2018.   

Essa questão tem o seguinte enunciado ? A Lei 13.722, de 2018, torna obrigatória a capacitação em noções de primeiros

socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos

de recreação infantil?. Com base nesta Lei, pede que o candidato analise as afirmativas apresentadas, atribuindo V para as

verdadeiras e F para as falsas. E para finalizar pede para marcar a sequência correta.   

De acordo com o Gabarito divulgado pela Universidade Federal de Viçosa a resposta correta é a Letra B, composta da seguinte

sequência: V, F, V, V.   

Entretanto, analisando a primeira afirmativa da questão n° 35, a saber: ? Os cursos de primeiros socorros a serem ministrados

pelos estabelecimentos de ensino têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em

situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível?.

Observa-se que a referida afirmativa é FALSA. Pois, no Artigo 2º, da Lei 13.722, de 2018 (material referenciado na bibliografia sugerida

do concurso) consta que ? Os cursos de primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais

especializadas em práticas de auxílio imediato e emergencial à população , no caso dos estabelecimentos públicos, e por

profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos privados, e têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para

identificar e agir preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado,

local ou remoto, se torne possível?.   

Diante disso, conclui-se que os cursos de primeiros socorros não podem ser ministrados por estabelecimentos de ensino. Assim, a

sequência correta é F, F, V, V. Como essa sequência não consta nas opções de resposta desta questão solicito a anulação da

referida questão.   

Desde já agradeço pela análise e aguardo retorno.

Referências

Artigo 2 da Lei 13.722 de 4 de outubro de 2018 (Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de

professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de estabelecimento de

recreação infantil). Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13722.htm
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Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1917
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

1

Justificativa

O gabarito está equivocado porque o objetivo comunicativo do texto não está em notificar descobertas científicas interessantíssimas,

oriundas de pesquisas universitárias. Estas pesquisas são citadas no texto para sustentar a tese de que os símbolos de status afastam

ainda mais as pessoas. O objetivo comunicativo do texto é explicitamente claro desde seu título "O luxo que afasta", sendo que o autor

utiliza-se de diversos argumentos (incluindo os artigos científicos) para comprovar a sua tese. Diante do exposto a resposta correta

deveria ser a letra D, ou seja, o objetivo comunicativo do texto é: "defender a tese de que a ostentação de símbolos de status pode

acabar por nos afastar ainda mais dos outros".

Referências

Texto base da prova.

Situação

Questão Mantida

Análise

 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   

 Em relação à questão 01, o recurso não procede, pois a alternativa (d) é a única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1918
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Solicito a anulação da questão, visto que como não foi fornecido o diâmetro da pilar ou seu comprimento equivalente, sendo assim

não era possível calcular a área de aço. Além disso, existe um equívoco na fórmula de equilíbrio de força, em que a área de

aço deve estar multiplicada apenas pela tensão do aço para a deformação de 2 por mil que seria 4200 kgf/cm2, não existindo a

parcela 0,85fcd.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Rio de Janeiro: ABNT.

2014.

CLÍMACO, J. C. T. S.. Estruturas de concreto armado: fundamentos de projeto, dimensionamento e verificação. Brasília: Editora da

UNB, 2005.  

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1919
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

3

Justificativa

Esta questão deve ser anulada, pois não existe uma resposta que NÃO seja uma constatação do estudo científico, tendo em vista

o parágrafo 6 que claramente constata a alternativa C. Diante do exposto, a questão deve ser anulada.

Referências

Texto base da prova.

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   
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Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta.

 

 Sendo assim, a alternativa (b) é única que NÃO apresenta uma constatação do estudo científico chamado The Status Signals

Paradox já que o descrito na letra (b), ?A ostentação existe em países nórdicos, porém em menor escala que em outros

lugares.?, é uma afirmação do próprio autor do texto como pode ser confirmado pelo §3.  

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1920
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

A questão solicita que seja assinalada a alternativa em que a regência verbal não está de acordo com a norma culta. Porém, não

há nenhuma alternativa que apresenta erro quanto a regência do verbo. No gabarito provisório é trazida a letra D "A leitura sempre nos

traz um conhecimento no qual antes nem todos tinha acesso" como alternativa em que não é empregada a regência verbal conforme a

norma culta. Contudo, a sentença apresenta apenas erro de concordância "nem todos tinha" e não traz erro quanto a regência verbal,

como solicitado no enunciado. Portanto, visando a lisura do certame, peço anulação da referida questão. 

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa . 37ª ed. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise

Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que houve

o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.

Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1921
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Com a densidade do ácido nítrico concentrado fornecida pela questão não é possível chegar na resposta. É possível chegar na

resposta utilizando a densidade em g/ml, e a questão forneceu a densidade em g/L. Questão sem resposta no gabarito com os dados

fornecidos.

Referências

FELTRE, R. Química. Volume 2, 7ª Edição, Editora Moderna; São Paulo, 2008. Capítulo 1, Seção 3.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1922
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

A questão pediu a altura da lâmina d'água decorrente, ou seja mesmo que no enunciado fala que são dois reservatórios, em

nenhum momento pediu a altura individual de cada um..

Logo a altura total da lamina d'água é 272 cm ou 2 (dois reservatórios) X 136 cm.

Se for pegar o Volume total consumido que é 4,8 m³ e dividir pela área da base, cujo diâmetro é 1,50 m, a altura h = 272 cm... No

meu entendimento, a resposta correta seria letra D. Caso tivesse pedido a altura de cada reservatório, a alternativa correta seria a letra b

272/2=136 cm. 

Referências

sem referencia.

Situação

Questão Mantida

Análise

A única hipótese da "altura decorrente" não ser aquela que de fato ocorre entre dois reservatórios ligados entre si (princípio dos vasos

comunicantes), é se houver uma obstrução entre os dois. Assim, a altura decorrente é aquela constante no gabarito: 136cm.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1923
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Os dois pontos foram utilizados para esclarecer a questão que o autor se concentraria no texto, de maneira a deixar claro o recorte de

tema para os leitores. O autor não anunciou a fala de alguém e nem colocou uma citação, ele introduz sim um esclarecimento. Diante

do exposto, a resposta correta deve ser a letra A.

Referências

Texto base da prova.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Em relação à questão 15, o recurso não procede, pois a alternativa (a) é a correta.   

 Recurso indeferido.
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1924
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Solicita-se, respeitosamente, a anulação da ?Questão 20? com base nos fundamentos que a seguir passa-se a expor:   

 Conforme gabarito da banca, a alternativa incorreta seria a ?C?. No entanto, notoriamente, a alternativa ?B? também

contém erro crasso, como será demonstrado a seguir.   

A questão pede que assinalemos a alternativa INCORRETA no que tange às receitas públicas e, apesar de a alternativa ?C?

conter erro evidente, na alternativa ?B? a incorreção nos salta aos olhos. Veja:   

A alternativa ?B? possui a seguinte redação:   

?Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)?.   

A alternativa ?B? também está incorreta, pois na verdade ela se refere a ingressos extraorçamentários , e não a ingressos

orçamentários como afirma a questão.   

Vejamos o que o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição, dispõe sobre os ingressos extraorçamentários:   

Ingressos extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário , do qual o Estado é mero agente depositário .

Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa , portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual  (LOA). (grifo

nosso)  

 Em contrapartida, o Manual acima citado, estabelece o que são receitas orçamentárias:   

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição.

Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos

utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da
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sociedade.  

Assim, em virtude do que dispõe o MCASP, podemos concluir que a alternativa ?B? também está incorreta, levando a Questão

20 a apresentar duas alternativas incorretas.  

Ante ao exposto e em face da duplicidade de alternativas incorretas, quais sejam, alternativas ?B? e ?C?, solicita-se a

anulação da aludida Questão 20.

Referências

BRASIL. STN (Secretaria do Tesouro Nacional). Manual de contabilidade aplicada ao setorpúblico - MCASP, 8ª edição. Disponível

em:<

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2

vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>. Acesso em 03 set. 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1925
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

A presente questão pede que seja encontrado o valor de x (balanço) para que o momento fletor no meio do vão BC seja igual ao

módulo do momento fletor negativo no ponto B. Ao considerar todas as alternativas presentes na questão, em nenhuma delas é

possível encontrar os momentos iguais.Utilizando o valor da alternativa do gabarito não obtemos o que é pedido da questão, ou seja,

os valores em módulo dos momentos não são iguais. Segue abaixo os valores encontrados para x=2,4m:M meio do vão BC = 9,18

kNmM em B = - 8,64 kNmSendo assim, a questão confunde o participante, por não ter resposta fiel ao que é pedido no enunciado. O

valor correto de x é 2,45m, como qual encontramos momentos iguais em módulo, iguais a 9kNm. Por isso, peço que a questão seja

considerada NULA.OBS: O memorial de cálculo segue em anexo. 

Referências

Por se tratar de uma questão de cálculo, não considero importante a indicação de referências, porém, apenas coloco uma

bibliografia possível de encontrar a base da ANÁLISE ESTRUTURAL:

- SUSSEKIND. Curso de análise estrutural. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada.
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1926
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Essa questão apresenta dois erros:

1º erro de digitação: o correto seria "0,85" e não 085.

2º: Impossível dimensionar a área de aço sem saber a área da seção de concreto.

      Inclusive na fórmula pede-se "Ac" que significa área de concreto.

A questão não pode ser resolvida, logo deverá ser anulada!  

Referências

NBR 6118/2014

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo.
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Protocolo

1927
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Solicito revisão da questão n° 20, que tem como base o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, 8° edição. 

A questão solicitava que fosse marcado item incorreto. O gabarito considerou como correta a alternativa C. Entretanto, a letra B está

totalmente incorreta também. Vejamos:

b) Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O texto acima refere-se à ingressos extra-orçamentários e não orçamentários, estando a questão incorreta. 

Dessa forma, solicito alteração no gabarito, para que conste a correta como letra B, ou anulação da questão, se pertinente. 

Atenciosamente,  

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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1928
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Solicito alteração do gabarito da letra D, que afirma estarem incorretas as assertivas I, II, III, IV e V, para a letra A, que afirma estarem

incorretas as assertivas I, II, III e V, haja vista o conteúdo expresso na afirmativa IV estar correto conforme a Portaria Normativa nº 9 de

2017, disponível no link: http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf. A redação altera-se apenas na última frase, de forma a

não caracterizar a afirmativa errônea, pois mantem o sentido do Art. 8-B, como pode ser verificado respectivamente. Na prova traz

"inscreveram às vagas que lhes foram reservadas" e na portaria traz " inscrevam às vagas reservadas a essas pessoas". Portanto,

visando a lisura do certame, solicito alteração de gabarito: da letra D para a letra A. 

Referências

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf. Acesso em: 03 setembro 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1929
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A segunda sentença da questão 22, específica da prova de Assistente de Aluno, é verdadeira e não falsa como descrito no

gabarito.

Nogueira e Villas (2014) iniciam na página 21 uma discussão crítica intitulada "Pensando o que é (in)disciplina", onde citam o

burburinho coletivo e constante em sala de aula como possíveis atos de indisciplina. Todavia, ao finalizar o tópico, descrevem (p.23): 

"É necessário entender que muitas das ações que a escola vê como indisciplina são manifestações da sociabilidade

juvenil (...)" 

Portanto, a partir da análise do texto, é possível compreender que tal ato (burburinho) pode ser considerado manifestação da

sociabilidade juvenil e não como transgressão as regras escolares.

No conceito de incivilidade (p.19) os autores ainda descrevem a gritaria e correria em sala de aula como exemplo. 

Assim, a sentença em questão torna-se verdadeira ao afirmar que agitação e gritaria em sala de aula não é um exemplo de

indisciplina. Tais atos podem ser entendidos como incivilidade e manifestações da sociabilidade juvenil. 

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regras escolares. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?A?.
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Protocolo

1930
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Esta questão deve ser anulada tendo em vista que a primeira alternativa aponta que o curso de primeiro socorros será ministrado PELOS

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO e LEI Nº 13.722, de 4 de Outubro de 2018 em seu segundo artigo estabelece que: "Art. 2º Os

cursos de primeiros socorros serão MINISTRADOS POR ENTIDADES MUNICIPAIS OU ESTADUAIS ESPECIALIZADAS EM PRÁTICAS

DE AUXÍLIO IMEDIATO E EMERGENCIAL À POPULAÇÃO , no caso dos estabelecimentos públicos, e por profissionais habilitados,

no caso dos estabelecimentos privados, e têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente

em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível".

Diante do exposto, a resposta da questão encontra-se equivocada e não tendo outra alternativa que possa atender corretamente a

questão, a mesma deve ser anulada.

Referências

Lei nº 13.722, de 4 de Outubro de 2018.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada.
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Protocolo

1931
Cargo

Técnico em Meteorologia

Prova

Específica Técnico em Meteorologia

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

A maneira como a alternativa ¨C¨ foi escrita permite interpretar que os termômetros de mínima e máxima, por estarem no mesmo

suporte, permanecem na mesma posição, o que não é verdadeiro, conforme afirmado na alternativa ¨D¨.

Na página 68 do livro digital ¨Meteorologia e Climatologia¨ do autor M. A. Varejão-Silva, o autor afirma que ¨ Nos abrigos

termométricos convencionais o termômetro de mínima é instalado no mesmo suporte do de máxima, PORÉM em posição

horizontal.¨ O uso da conjunção ¨porém¨ pelo autor confirma a ideia de oposição em relação à posição dos

termômetros, fato que não foi esclarecido na alternativa ¨C¨. A omissão da conjunção ¨porém¨ na alternativa ¨C¨, permite a

interpretação de que eles estão na mesma posição horizontal.

Além disso, a alternativa ¨D¨ invalida a alternativa ¨C¨, uma vez que informa que o termômetro de máxima é instalado em um

suporte especial que o manterá inclinado, e não no mesmo suporte, em posição horizontal, conforme escrito na alternativa ¨C¨. 

Diante do exposto, é possível concluir que há duas alternativas incorretas, as alternativas ¨B¨ e ¨C¨. Portanto, essa questão

deverá ser ANULADA.

Segue abaixo as alternativas para verificação:

c) O termômetro de mínima deverá estar instalado em posição horizontal, no mesmo suporte em que estará 

o termômetro de máxima.

d) O termômetro de máxima deverá  estar  instalado em um suporte especial que  o manterá inclinado cerca 

de 5º em relação ao plano do horizonte do local. 

Referências

Na página 68 do livro digital ¨Meteorologia e Climatologia¨ do autor M. A. Varejão-Silva, o autor afirma que ¨Nos abrigos

termométricos convencionais o termômetro de mínima é instalado no mesmo suporte do de máxima, PORÉM em posição

horizontal.¨ 

A versão digital do livro pode ser acessada no endereço:

http://www.icat.ufal.br/laboratorio/clima/data/uploads/pdf/METEOROLOGIA_E_CLIMATOLOGIA_VD2_Mar_2006.pdf

Situação

Questão Mantida
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Análise

Em anexo
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1932
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

 A questão 25 faz menção à utilização de gordura na dieta de vacas leiteiras. A letra indicada como correta no gabarito é a letra

?c?. No entanto, a letra ?d? (?Os mecanismos nos quais a gordura auxilia na reprodução incluem: diminuição do

balanço energético negativo, melhoria do desenvolvimento folicular pelas mudanças nos hormônios da glândula tireóide e pelo

estímulo na síntese do hormônio luteinizante.?) também está correta.   

Com a diminuição do balanço energético negativo é esperado que a vaca venha a ciclar mais rápido no pós-parto. Com a

utilização de gordura na dieta a absorção de iodo é maior, por este elemento estar em concentrações mais elevadas em alguns

tipos de gordura. O iodo em quantidades adequadas propicia o funcionamento fisiológico ideal da tireóide, garantindo assim níveis

adequados de T3 e T4. A gordura atua ainda na síntese de hormônios esteroides, como estradiol que tem papel importante na síntese

e liberação de LH, pelo feedback.

Referências

González, F. H. D.; Corrêa, M. N.; Silva, S. C. Transtornos metabólicos nos animais domésticos. 2ªed. Porto Alegre, Editora as

UFRGS, 337p. 2014.Grandin, T. Improving Animal Welfare: a practical approach. CABI. 366p. 2015.Hulsen, J. Cow Signals ? Um guia

prático para o manejo de fazendas leiteiras. Editora O2 ServiçosAgropecuários. 96p. 2016.Hulsen, J.; Aerden, D. Feeding Signals ?

Um guia prático para alimentação de vacas leiteiras,visando saúde e produção. Editora O2 Serviços Agropecuários. 80p.

2016.Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7ª edição. 362p. 2001.

Beal, W.E. Application of knowledge about corpus luteum function in control of estrus and ovulation in cattle. Theriogenol. 45, 1399- 1411.

1996. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A afirmativa "d" está errada pois o correto seria hipófise e não tireoide. 

 NRC (2001)

 

A sua afirmação sobre a absorção de iodo não está nas referências sugeridas para a prova e o artigo de Beal citado não faz

parte das referências.
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Protocolo

1933
Cargo

Técnico em Meteorologia

Prova

Específica Técnico em Meteorologia

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }   

A maneira como a alternativa ¨C¨ foi escrita permite interpretar que os termômetros de mínima e máxima, por estarem no mesmo

suporte, permanecem na mesma posição, o que não é verdadeiro, conforme afirmado na alternativa ¨D¨.

 

 Na página 68 do livro digital ¨Meteorologia e Climatologia¨ do autor M. A. Varejão-Silva, o autor afirma que ¨ Nos abrigos

termométricos convencionais o termômetro de mínima é instalado no mesmo suporte do de máxima, PORÉM em posição

horizontal.¨ O uso da conjunção ¨porém¨ pelo autor confirma a ideia de oposição em relação à posição dos

termômetros, fato que não foi esclarecido na alternativa ¨C¨. A omissão da conjunção ¨porém¨ na alternativa ¨C¨, permite a

interpretação de que eles estão na mesma posição horizontal.

 

 Além disso, a alternativa ¨D¨ invalida a alternativa ¨C¨, uma vez que informa que o termômetro de máxima é instalado em um

suporte especial que o manterá inclinado, e não no mesmo suporte, em posição horizontal, conforme escrito na alternativa ¨C¨. 

 

 Diante do exposto, é possível concluir que há duas alternativas incorretas, as alternativas ¨B¨ e ¨C¨. Portanto, essa questão

deverá ser ANULADA.

 

 Segue abaixo as alternativas para verificação:

 

 c) O termômetro de mínima deverá estar instalado em posição horizontal, no mesmo suporte em que estará 

 o termômetro de máxima.

 d) O termômetro de máxima deverá  estar  instalado em um suporte especial que  o manterá inclinado cerca 

 de 5º em relação ao plano do horizonte do local.

Referências

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }   

Na página 68 do livro digital ¨Meteorologia e Climatologia¨ do autor M. A. Varejão-Silva, o autor afirma que ¨Nos abrigos

termométricos convencionais o termômetro de mínima é instalado no mesmo suporte do de máxima, PORÉM em posição

horizontal.¨ 

 

 A versão digital do livro pode ser acessada no endereço:
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Situação

Questão Mantida

Análise

Em anexo.
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Protocolo

1934
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Na minha prova(Em anexo) alguns dos expoentes das alternativas não estavam aparecendo, provavelmente por algum erro de

impressão. Entendo que não posso ser prejudicado por um erro material. Por esse motivo, solicito a anulação da questão.

Referências

JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L., JOHNSON, J. R., Fundamentos de Análises de Circuitos Elétricos. Quarta Edição. Editora PBH.

São Paulo. 1994

Situação

Questão Mantida

Análise

"Todas as provas do cargo de Engenheiro Eletricista foram impressas e não fotocopiadas. Dessa forma, todas as figuras e fórmulas

foram impressas em ótima qualidade e conferidas pela organização do concurso. Mesmo assim, para análise do presente recurso, a

organização conferiu em todas as provas devolvidas ou não utilizadas a impressão e foi constatado que não havia qualquer

problema nas imagens e nas fórmulas/equações. Cabe ressaltar que não houve mais recursos quanto ao tema.   

Diante do exposto, indeferimos o presente recurso."
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Protocolo

1935
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

A questão busca apresentar as diferenças entre os conceitos de violência, incivilidade e indisciplina tendo como referência o texto:

?Juventude, indisciplina e regras escolares?, de autoria de Nogueira e Villas (2014). No entanto, parece ocorrer definições que se

contrapõem. Na página 15 do referido texto aparece a informação de que "a incivilidade não contradiz nem a lei, nem o regimento do

estabelecimento de ensino, mas as regras de boa convivência". A página seguinte (pág. 16) pontua que a "incivilidade é a falta de boas

maneiras que transparece na desatenção com o bom relacionamento com os colegas e funcionários da escola". Assim sendo,

incivilidade está voltada para o convívio com o outro, mas as "desordens" configuram um tipo de indisciplina, como está apresentado na

página 21 da referência bibliográfica apontada: "é aquela indisciplina do burburinho coletivo e constante em sala de aula". 

Acredito que as definições e a consequente distinção entre os conceitos de incivilidade e indisciplina seja algo bem mais amplo e que

a terceira assertiva presente na questão 22 está restringindo o pensamento dos autores. 

Certa de que poderei contar com a compreensão desta banca examinadora, desde já agradeço. 

Att, 

Luciana Mara dos Santos

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regras escolares. 

Situação

Questão Mantida

Análise

O recurso foi interposto para a questão 34, mas se refere à questão 22. A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o

respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e Villas (2014) e não houve alteração de sentido em

relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a alternativa ?A?. (Recurso igual ao nº 1938)
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1936
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

4

Justificativa

Prezados, solicito a anulação da questão 4  da prova de ASSISTENTE DE ALUNOS, visto que esta configura uma questão de

FUNÇÃO DE LINGUAGEM, tópico da disciplina de Língua Portuguesa que não consta no Edital.

O EDITAL 02/2018 enumera 11 tópicos de língua portuguesa para o concurso:

LÍNGUA PORTUGUESA 1. Compreensão e produção de textos; 2. Texto e fatores de textualidade; 3. Articulação sintática

(coordenação e/ou subordinação), semântica (relações lógicas) e discursiva (operadores argumentativos); 4.

Mecanismos de coesão textual; 5. Relações de sentido: homonímia, polissemia, sinonímia, antonímia, hiponímia,

hiperonímia; 6. Figuras de linguagem; 7. Relações sintáticas de concordância, regência e colocação; 8. Classe,

estrutura, formação e emprego de palavras; 9. Emprego dos sinais de pontuação; 10. Variação linguística: variedades

da língua portuguesa; 11 Ortografia.  

Do mesmo modo, existe uma sugestão de bibliografia para o candidato estudar os tópicos que foram enumerados .  Nesse sentido, o

aluno mais preparado para o que estava explicitado no EDITAL saiu prejudicado, pois estudou tópicos como FIGURA DE LINGUAGEM

que não caíram na prova, porém precisou lidar com uma matéria não enumerada pelo documento oficial do concurso . Partindo

dos princípios legais previstos Constituição, de EFICIÊNCIA, TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE, solicito a anulação da

questão.

Referências

www.pgp.ufv.br/wc-content/uploads/2019/01/Língua-Portuguesa.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   

Dentre o conteúdo programático sugerido para este concurso público, estão os seguintes itens:  

1. Compreensão e produção de textos;  

2. Texto e fatores de textualidade; 

3. Articulação sintática, semântica e discursiva.  

Ressalta-se, ainda, que um texto deve ser compreendido como uma unidade de sentido, por isso os tópico s discursivos abrangem tudo
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aquilo que é objeto do discurso, ou seja, sobre o que se está falando , inclusive a capacidade de estabelecer relações e deduzir

pontos de vista implícitos nos textos por meio do reconhecimento dos fatores de textualidade; da articulação intertextual e da

intratextual sintática, semântica e discursiva; da natureza dominante de um texto (dos elementos linguísticos que indicam a sua

especificidade); do tipo de texto escolhido para falar sobre determinado contexto; das estratégias utilizadas pelo autor para atingir a sua

finalidade comunicativa; e da sua finalidade comunicativa, ou seja, o conhecimento das diversas funções da linguagem ? formas de

utilização da linguagem segundo a intenção do falante.

 

   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1937
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

O gabarito da questão traz como correta a alternativa D ( F, F, V, F), porém, ao recorrer à Lei 8.666/93, que trata de licitações e

contratos, encontramos a definição de empreitada por preço unitário :

Art. 6º, VIII, a: 

"quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas"

Exatamente essa definição é a que encontramos na primeira afirmativa da questão. Portanto, o gabarito correto seria a letra B ( V, F,

V, F), onde consta V (verdadeiro) para a primeira afirmativa.Por isso, peço que reconsiderem a questão, alterando a resposta no gabarito

para letra B. 

Referências

Lei 8.666/1993

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1938
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A questão busca apresentar as diferenças entre os conceitos de violência, incivilidade e indisciplina tendo como referência o texto:

?Juventude, indisciplina e regras escolares?, de autoria de Nogueira e Villas (2014). No entanto, parece ocorrer definições que se

contrapõem. Na página 15 do referido texto aparece a informação de que "a incivilidade não contradiz nem a lei, nem o regimento do

estabelecimento de ensino, mas as regras de boa convivência". A página seguinte (pág. 16) pontua que a "incivilidade é a falta de boas

maneiras que transparece na desatenção com o bom relacionamento com os colegas e funcionários da escola". Assim sendo,

incivilidade está voltada para o convívio com o outro, mas as "desordens" configuram um tipo de indisciplina, como está apresentado na

página 21 da referência bibliográfica apontada: "é aquela indisciplina do burburinho coletivo e constante em sala de aula". 

Acredito que as definições e a consequente distinção entre os conceitos de incivilidade e indisciplina seja algo bem mais amplo e que

a terceira assertiva presente na questão 22 está restringindo o pensamento dos autores. 

Certa de que poderei contar com a compreensão desta banca examinadora, desde já agradeço. 

Att, 

Luciana Mara dos Santos

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regras escolares. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?A?. (Recurso igual ao nº 1935)
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1939
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Na respectiva questão, é mostrado um quadro informando as correntes (fundamental, terceiro e quinto harmônico) e a

tensão(fundamental, terceiro e sétimo harmônico). Então, pede-se o valor da potencia ativa média. 

O erro da questão é que, como existem componentes harmônicas de 3ª, 5ª e 7ª ordem, para o calculo da potência média é

necessário informar os valores de tensão e corrente de cada uma das harmônicas, ou seja, informar os valores de tensão e corrente

das harmônicas de 3ª, 5ª e 7ª ordem. 

Porém, no quadro informa a corrente harmônica de 5ª ordem e não informa a tensão de 5ª ordem, bem como informa  a tensão

de 7ª ordem e não informa a corrente de 7ª ordem. É necessário  informar tais valores para o calculo correto da potência média.

Conforme divulgado o gabarito oficial, ao realizar o calculo da potência média, levou em consideração apenas a componente

fundamental e de terceira ordem, desprezando os valores da componente de 5ª e 7ª ordem harmônica.

Essa falta de informações na questão confundiram os candidatos e induziram os mesmos ao erro, pois em nenhum momento da

questão falou que a corrente de 7ª ordem ou que a tensão de 5ª ordem harmônicas eram desprezíveis. 

A falta de dados da questão, assim como a falta de informações para o calculo correto da potência ativa média inviabilizam o calculo

da questão. Por esse motivo, peço a anulação da questão.

Referências

Leão, Ruth Pastôra Saraiva. Harmônicos em Sistemas Elétricos. 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MAMEDE FILHO, J. Instalações Elétricas Industriais. 5º Edição. Editora CIAL. São Paulo. 2003

JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L., JOHNSON, J. R., Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. Quarta Edição. Editora PHB.

São Paulo. 1994

LEIDIANE, M., SILVA, N. N. R. Eficiência energética e qualidade de energia ? Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A.,

2017 

Situação

Questão Mantida

Análise
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Como dito na questão 20, o engenheiro obteve os valores de tensão e corrente harmonicas mostradas na tabela. A partir dos dados que

o engenheiro teve em mãos ele teve que calcular a potência, visto que o aparelho não estava registrando tal informação no

momento.  

Com os dados da tabela, apenas a componente fundamental e a terceira harmômica contribuiram para o cálculo da potência, visto que o

aparelho não mostrou a quinta harmonica da tensão e nem a sétima harmonica da corrente, muito menos a centésima harmônica da

tensão e corrente. Isso para um engenheiro é suficiente para verficar que o cálculo, nesse caso, era o seguinte:   

P = V1*I1*cos(?) + V3*I3*cos(?) = 50*100*cos(60°) + 30*30*cos(0°) = 2500 + 900 = 3400W   

No arquivo em anexo, veja um exemplo (4.7), retirado da página 141, da referência:   

- Leão, Ruth Pastôra Saraiva. Harmônicos em Sistemas Elétricos . 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

Note, pelo exemplo do livro que utilizou-se apenas a componente fundamental e a terceira harmônica para o cálculo da potência,

deixando de fora a quinta e sétima harmônicas, exatamente como na questão 20 do concurso.   

Portanto indeferimos o recurso.   
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1940
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão fazia menção ao uso de vitaminas para bovinos leiteiros e pedia a alternativa incorreta. A resposta do gabarito é a letra

?b?. No entanto a letra ?a?(a forma biológica mais ativa da vitamina E é o tocoferol.) também está incompleta..   

Vitamina E é um termo genérico e amplo que inclui todos os compostos que possuem atividades biológicas dos tocoferóis(a-tocoferol,

ß-tocoferol, ?-tocoferol e o d-tocoferol) e tocotrienóis (a-tocotrienol, ß-tocotrienol, ?-tocotrienol e o d-tocotrienol). Todas essas

moléculas possuem atividade biológica.  A forma biológica mais comum e bioativa é a alfa-tocoferol, mensurada no sangue de

bovinos leiteiros. Peço que anulem a questão ou se considere como correta a alternativa ?a?.

Referências

Hulsen, J.; Aerden, D. Feeding Signals ? Um guia prático para alimentação de vacas leiteiras, visando saúde e produção. Editora

O2 Serviços Agropecuários. 80p. 2016.

URBAN-CHMIEL, R.; KANKOFER, M.; WERNICKI, A.; ALBERA, E.; PUCHALSKI, A. The influence ofdifferent doses of a-tocopherol and

ascorbic acid on selected oxidative stress parameters in in vitro cultureof leukocytes isolated from transported calves. Livestock Science,

Dinamarca, v. 124, n. 1-3, p. 89-92, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise

Independente da especificação do TOCOFEROL (a-, B- d-) a abrangência aqui é o TOCOFEROL. Pois ele abrange os demais de

forma geral. 

O arquivo anexado é referente a uma literatura que não foi sugerida para a prova. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1941
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Dúvida acerca da questão 23 "II. A cultura escolar se investe..." 

No gabarito presente até então, essa frase se encontra como incorreta, mas tive uma visão diferente ao me deparar com a escrita dos

autores. Visto que a questão se atenta para nos embasar no texto de Nogueira e Villas (2014), gostaria de pedir uma revisão da

mesma. 

 

A frase II afirma que "a alteração da organização escolar, como a ampliação da jornada com a diversificação de práticas

educativas, não colabora no enfrentamento da questão do fracasso escolar das camadas populares." Se recorrermos ao texto, veremos

que ela se encaixa com a ideia presente no mesmo. Ao colocar uma frase bem parecida com essa na página 41, no parágrafo abaixo os

autores deixam claro que são experiências educativas recentes que começaram a acontecer pelo Brasil, não foram colocadas como

reais colaboradoras do enfrentamento da violência e do fracasso escolar das camadas populares  

 

Logo em seguida, os autores começam uma explicação sobre como as desigualdades na distribuição de riqueza trás problemas

nas questões violência, discriminação, permanência e fracasso escolares. É apresentada prontamente uma série de programas

que buscam lidar com esse problema, sendo eles: merenda escolar, distribuição de material didático e garantia de transporte escolar

para todos os matriculados na rede pública. E focando-se em populações ainda mais carentes das camadas populares, existem

programas como o Bolsa Família e o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) que busca retirar crianças e adolescentes

de até 16 anos das práticas de trabalho. 

Ainda sobre essa camada popular e a violência que sofrem com essa desigualdade, são colocados problemas como a necessidade de

trabalhar informalmente, na mendicância e até mesmo a ideia da inserção dos mesmos no tráfico para ajudarem na renda familiar. 

Entendendo todos esses problemas das camadas populares, não acredito que o texto sustente a ideia de que a ampliação da jornada

colabore com essa problemática visto que os mais afetados são aqueles que além da jornada escolar ainda enfrentam uma jornada de

trabalho informal.

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regras escolares. Disponível em:

http://observatoriodajuventude.ufmg.br/publication/view/colecao-cadernos-tematicos-juventude-indisciplina-e-regras-escolares/ . Acesso em

03 set.2019.

Situação

Questão Mantida

Análise
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A decisão da Banca é manter a questão 23, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?B?. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1942
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

Prezados, a  questão 13 precisa ser anulada  pois todas as alternativas possuem orações subordinadas. A letra A está errada 

pois dentro do período composto encontramos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Dessa maneira, a letra A

é um período composto misto constituído por coordenação e por subordinação,  como esclarecerei abaixo. A questão

diz o seguinte:

 " 13. Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do texto apresentado NÃO se faz por subordinação ."

É necessário apontar que a questão não sublinha, nem grifa nenhum trecho específico das orações presentes nas alternativas,

portanto ela não aponta uma relação específica do período que é constituído por mais de 2 orações. Sendo assim, vamos

analisar a alternativa A, que o gabarito aponta como correta:

"a) A maioria enrolava, dizia que a vida andava corrida.(...)"

Podemos dividir o período da seguinte maneira: A maioria enrolava,/ dizia/ que a vida andava corrida 

 

O período composto acima é constituído por  coordenação assindética , em duas orações, mas também por uma

 oração subordinada , presente no trecho:   "que a vida andava corrida",   iniciado pela conjunção integrante "que" e

exercendo a função de objeto direto do verbo "dizia" . A alternativa A poderia ser correta se o enunciado especificasse "assinale a

alternativa em que a relação entre as oração não se faz apenas por subordinação". No entanto,  como a questão pede uma

alternativa "que não se faz por subordinação"  e a letra A é constituída por coordenação e por subordinação,  nenhuma

das opções é válida.

Partindo desta análise sintática, e apoiado no princípio de eficiência, a questão encontra-se mal formulada, com gabarito não

condizente com o que o enunciado pede. Portanto, solicito sua anulação.

ResponderEncaminhar

Referências

MARTINS, Dialeta Silveira; ZILBERNKOP, Lúbia Sciliar. Português Instrumental

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o
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que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 92 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1943
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A questão 32 fazia referência sobra a avaliação da digestão pelas fezes. A resposta pelo gabarito é a letra ?d? (O escore

fecal 1 é o ideal para vacas lactantes e secas, pois as fezes brilham, têm consistência de emulsão cremosa e são homogêneas).   

A adoção de um sistema de escore fecal é feita de maneira subjetiva a campo e depende da observação e treinamento do

avaliador. Além disso, há vários escores que podem ser usados, com pontuações diferentes e dependentes da linha de pesquisa

adotada. Alguns exemplos são Walker et al. (1998), Litherland (2007), Looper et al. (2001).   

Se seguirmos a pontuação de Looper et al. (2001) por exemplo, o escore fecal 1: as fezes são muito líquidas (diarréia), indicando

excesso de proteína ou amido, não sendo o ideal para vacas lactantes, como dito pela alternativa ?d?.   

Com base na argumentação de que a questão não estabeleceu parâmetros ou fez citação de algum método comparativo para

avaliação do escore fecal, peço a anulação.

Referências

LITHERLAND, N. Oklahoma Dairy Report ? A dairy nutrition newsletter. Oklahoma State University Issue 2, vol. 1, 2007.   

 LOOPER, M. L.; STOKES, S. R.; WALDNER, D. N.; JORDAN, E. R. Managing Milk Composition: Evaluating Herd Potential. Cooperative

Extension Service College of Agriculture and Home Economics. Guide D-104. New Mexico State University. March, 2001.  

WALKER, et al. A reliable, practical, and economical protocol for inducing diarrhea and severe dehydration in the neonatal calf. Canadian

Journal of Veterinary Research, v.62, n.3, p.205-213, 1998.

Situação

Questão Mantida

Análise

No gado de leite podemos encontrar na literatura diferentes versões e constatações sobre diferentes temas. Por isso, para essa prova

adotamos o critério sugerido pelo livro Cow Signals e Feeding Signals e colocamos esses materiais como referências para o estudo.

Com isso, de acordo com as referências para a prova, a questão não deve ser anulada.
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Hulsen, J. Cow Signals ? Um guia prático para o manejo de fazendas leiteiras. Editora O2 Serviços Agropecuários. 96p. 2016. 

Hulsen, J.; Aerden, D. Feeding Signals ? Um guia prático para alimentação de vacas leiteiras, visando saúde e produção. Editora

O2 Serviços Agropecuários. 80p. 2016 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1944
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

De acordo com o primeiro e terceiro parágrafos do texto, podemos observar que a "Lei de Jante" é uma espécie de fenômeno natural

em países nórdicos (explicitamente escrito no primeiro parágrafo) como a Dinamarca, que é o país o qual deu origem ao conto que

surgiu a "Lei de Jante", além de a Dinamarca fazer parte dos países nórdicos.

Dessa forma, a assertiva A também se encontra correta. 

Referências

Texto 1

Situação

Questão Mantida

Análise

Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta. Sendo assim, a alternativa (a) não poderia ser considerada como correta, já que, segundo o texto, a Lei de Jante é

um ?fenômeno cultural?. Portanto, com base no apresentado no texto, a alternativa (d) é a única correta. Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1945
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

QUESTÃO 17) Sobre dentrificios fluoretados, é incorreto afirmar: 

 A alternativa A também é INCORRETA.

Uma vez que afirma: " as principais formas de flúor são SnF e MFP ." No entanto os compostos fluoretados mais usados nos

dentrificios são o fluoreto de sódio (NaF)  e o monofluorfosfato (MFP). 

Assim, as principais formas de flúor usado nos dentrificios são o NaF e MFP. 

Referências

Cury JA. Uso do flúor e controle da doença cárie como doença. In: Baratieri LN, editor. Odontologia restauradora- Fundamentos e

possibilidades. São Paulo: Santos; 2001. p. 32-67.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Justificativa julgada procedente, assim, a alternativa que responde à questão 17 foi alterada de alternativa "C" para alternativa ?A?.

Recurso DEFERIDO.

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0%

0%; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }Recurso julgado procedente, assim, a alternativa que responde à questão 17 foi alterada para

alternativa ?A?. Recursos DEFERIDOS.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1946
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A referida questão, com base na lei 8666/1993  considera Falsa o primeiro item:

"Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço  por preço certo de unidade

determinadas." 

Analisando-se a referida lei 8666/1993, se aduz 

  Art. 6º -  Para os fins desta lei, considera-se:

...

VIII - Execução indireta: A que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob tais modalidades:

a) ...

b)  Empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades

determinadas;

 

O item da questão está identico a letra da lei, não cabendo interpretação que destoe do apresentado. 

Diante desta argumentação, solicito análise para alteração de resposta no gabarito da letra D ( F- F-V-F) para letra B (V-F-V-F)

Referências

Brasil, Lei 8.666 de 21 de Junho de 1933.Regulamenta o artigo 37 inciso XXI da Constituição Federal , institui normas para licitações

e contratos da Administração Pública e dá outras providencias.

Disponível em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Lei/L8666cons.htm> 

Acesso em 03 de Setembro de 2019 

Artigo 6º inciso VIII letra b

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1947
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

A alternativa B: ?o fórceps Nº 150A é indicado para a extração do dente primeiro pré-molar direito.?, não especifica se o

dente primeiro pré-molar direito é superior ou inferior, o que deve ser questionado uma vez que o fórceps Nº 150A  é útil para o 

dente pré-molar maxilar.

Referências

Peterson LJ, Elis III E, Hupp JR, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan

S.A. 2000. 772 P. il: ISBN: 8527705745.

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0%

0%; }p.western { font-family: &amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

&amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;quot;, &amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: &amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }  

 	Os erros expressos nas alternativas ?A?, ?C? e ?D? são evidentes:   

 ? a) um fio de sutura 4-0 apresenta maior diâmetro que um fio 3-0? ( ?O número crescente de zeros está relacionado com a

diminuição do diâmetro  e a resistência do fio. Por exemplo, o fio de sutura tamanho 1-0 é mais grosso em diâmetro que o de

tamanho 2-0; o fio de sutura 3-0 é mais grosso em diâmetro que o de tamanho 7-0, e assim por diante?,  Capítulo 3 Princípios da

Cirurgia, Seção Medidas dos Fios de Sutura, página 52);    

 ? c) o fórceps Nº 90 é indicado para exodontia de dentes segundos pré-molares superiores? ( ?Os fórceps geralmente

usados para extrair os molares maxiliares são os fórceps em pares nº 53R e 53L. Esses fórceps têm as extremidades projetadas para

se encaixarem na bifurcação vestibular. Alguns cirurgiões preferem usar os nº 89 e 90, algumas vezes chamados de

chifre-de-vaca superior.? Capítulo 3 Princípios da Cirurgia, Seção Técnicas Específicas para a Extração de Cada Dente,

página 165); e    

 ? d) quanto maior o número de laçadas em nó de sutura, menor o número de bactérias sobre a ferida cirúrgica? ( ? A
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diminuição do número de laçadas é benéfica, porque cada laçada do fio de sutura oferece um outro nicho onde as

bactérias contaminantes podem se esconder ?, Capítulo 3 Princípios da Cirurgia, Seção Manuseio dos Fios de Sutura, página

52).  

 Assim, considerando-se o exposto acima, a supressão do termo ?maxilar? ou ?superior? na alternativa ?b) o fórceps Nº

150A é indicado para a extração do dente primeiro pré-molar direito? não invalida a sua escolha como alternativa correta que

responda à questão 29.    

 Recurso INDEFERIDO.  

 Referência: Peterson LJ, Elis III E, Hupp JR, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora

Guanabara Koogan S.A. 2000. 772 P. il: ISBN: 8527705745.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1948
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A questão aborda a cetose em vacas leiteiras lactantes e pede que se marque a alternativa incorreta. No gabarito, a letra ?d? é a

de escolha. No entanto, a afirmação da letra ?b? (ocorre normalmente entre a segunda e a sétima semanas de lactação.)

não está correta.   

A cetose é um distúrbio que acomete vacas principalmente no período de transição (final da gestação e início da lactação)

associada ao balanço energético negativo e mudanças hormonais.  Sendo assim, peço que considerem a alternativa "b" como de

escolha no gabarito, ou anulem a questão.

Referências

González, F. H. D.; Corrêa, M. N.; Silva, S. C. Transtornos metabólicos nos animais domésticos. 2ª ed. Porto Alegre, Editora as

UFRGS, 337p. 2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

Normalmente a cetose ocorre após o parto e não no final da gestação. No final da gestação se inicia o balanço energético

negativo e após o parto, com o aumento das exigências para lactação e baixo consumo de matéria seca, ocorre a mobilização

excessiva de triacilglicerídeos, que vai a NEFA e esses, no fígado, são convertidos em corpos cetônicos. A cetose não ocorre

apenas após 3 semanas pós parto, e sim por várias semanas podendo chegar à 7ª semana de lactação.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1949
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Solicito ANULAR a questão 22, não havia alternativa para marcar.   

As corretas de acordo com o Censo Escolar e Censo da Educação Superior são I, III, IV e V.   

A alternativa II é FALSA.   

Como se pode observar na página 14 do documento Censo Escolar 2017-Notas estatísticas, ? A matrícula integrada à educação

profissional cresceu 4,2% no último ano, passando de 531,843 em 2016 para 554,319 matrículas em 2017 ;?   

A alternativa VI é FALSA.   

Como se pode observar na página 18 do documento Censo da educação Superior 2017-Notas estatísticas, ? Entre 2007 e 2017,

as matrículas de cursos de graduação a distância aumentaram 375,2%,  enquanto na modalidade presencial o crescimento foi

apenas de 33,8% nesse mesmo períod o.?   

 

Referências

INEP. Censo Escolar 2017. Notas Estatísticas. Disponível em:

https://drive.google.com/file/d/1ul8OptGdTzory5J0m-TvvSzILCrXmWeE/view. 

INEP. Censo da Educação Superior. Notas Estatísticas 2017. Disponível em:

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2018/censo_da_educacao_superior_2017-notas_estatisticas2.p

df. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o respectivo gabarito. A única resposta dessa questão é a alternativa
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?A?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1950
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Segundo a Lei 8.666/93:

Artigo 6º, inciso VIII, alínea b: empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço

certo de unidades determinadas.

 

Artigo 7º: As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte sequência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras e serviços.

Artigo 9º: Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de

bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica.

Parágrafo 1º: É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere o inciso II deste artigo, na licitação de

obra ou serviço, ou na execução, como consultor técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento,

exclusivamente a serviço da Administração interessada.

Portanto, as afirmativas que se referem a questão 19 são: VERDADEIRA, FALSA, VERDADEIRA, FALSA. Sendo assim, o gabarito

correto da questão é a letra B. 

Referências

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL. Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1951
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A questão determina que sejam analisadas quatro afirmações com base na Lei 8666/1993.

A primeira afirmativa diz o seguinte: "Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço

por preço certo de unidades determinadas". 

A Seção II, Art. 6º, Inciso VIII da Lei 8666/1993 diz o seguinte:

" Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

VII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

b) Empreitada por preço unitário -  quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas."

Logo, conclui-se que a afirmativa é verdadeira.

A resposta correta de acordo com o gabarito é a alternativa d), na qual a primeira afirmação seria falsa. Então, a resposta correta é

a alternativa b). Sendo assim, solicito a alteração do gabarito.

Referências

BRASIL. Lei nº. 8666, de 21 de Junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1952
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Solicito ANULAR a questão , não havia alternativa para marcar.   

As incorretas são I, II e V.   

A alternativa III é VERDADEIRA.   

Pois pode ser confirmada na Portaria Normativa no 18, de 11 de outubro de 2012.  

Art. 7º, § 1º - No cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas

pessoas da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e

imóveis.   

Art. 8º -  A apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão por base as informações prestadas e

os documentos fornecidos pelo estudante, em procedimento de avaliação socioeconômica a ser disciplinado em edital próprio de cada

instituição federal de ensino, observado o disposto nesta Portaria   

    

A alternativa VI é VERDADEIRA.   

O art. 8º-B da Portaria Normativa nº  9, de 5 de maio de 2017 alterou a Portaria Normativa MEC no 18, de 11 de outubro de 2012,

sendo acrescentado:  

"Art. 8º-B A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico atestando a espécie e o grau da

deficiência, nos termos do art. 4o do Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, no caso dos estudantes que sejam pessoas com deficiência e

se inscrevam às vagas reservadas a essas pessoas."   
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Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017 diz:   

Art. 9º ........................................................................   

I - ...........................................   

II  - ...........................  

III - a forma de comprovação da deficiência de que trata o inciso II do caput do art. 2º e o inciso II do caput do art. 3º se dará nos

termos da legislação pertinente.(NR)   

    

Portanto a legislação pertinente é a Portaria Normativa MEC nº 18 de 11 de outubro de 2012, que foi alterada pela Portaria

Normativa nº  9, de 5 de maio de 2017.   

 

Referências

BRASIL. Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017. Altera o Decreto nº 7.82, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei 12.711, de

29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível

médio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9034.htm.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 106 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1953
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A contante fornecida foi de 0,0082 atm.V. mol-1.K-1, sendo que em todas as referências utilizadas esse valor é de 0,082

atm.L.mol-1.K-1. Deixando dúvida sobre qual valor a ser utilizado: o correto, ou o fornecido.

Referências

BROWN, T. L; et al. Química: a Ciência Cental, 13ª Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2016.

 FELTRE, R. Fundamento da Química. Volumes 1, 2 e 3, 7ª Edição, Editora Moderna; São Paulo, 2008.

PERUZZO, T. M. Química na Abordagem do Cotidiano - Volume Único; Editora Saraiva, 2015 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1954
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

De acordo com as técnicas básicas para o procedimento de aplicação de medicamentos por via subcutânea, o mesmo deve ser

realizado da seguinte maneira:

[...]

Realizar prega cutânea com o auxílio dos dedos indicador e polegar da mão não dominante;

Introduzir a agulha de maneira firme em um ângulo de 90° em relação à pele  com a mão dominante e injetar o medicamento de

maneira suave;

Retirar a agulha de maneira rápida e firme;

Não massagear o local;

Orientar o paciente a não coçar e nem friccionar o local de aplicação.

[...]

Isto é, a agulha deve ser introduzida em cima da prega cutânea  que foi realizada ou na porção da pele em que se inicia a subida da

prega cutânea  e não abaixo da dobra do tecido formado pela prega .

Logo, de acordo com as alternativas da questão 16, teríamos DUAS alternativas INCORRETAS:

b) massagear o local, após a administração do medicamento

c) injetar a agulha a um ângulo de 90º abaixo da dobra do tecido

Neste sentido, pede-se deferimento do recurso 

Referências

PERRY, A.G.; POTTER, P.A.; DESMARAIS, P.L. Guia completo de procedimentos & competências em enfermagem . 8. ed. Rio de

Janeiro: Elsevier, 2015

CARMAGNANI, M.I.S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a questão refere-se à administração de medicamento por via subcutânea em paciente obeso. Na página

362 PERRY; POTTER; DESMARAIS (2015) na letra C descreve: no caso de paciente obeso pinçar a pele do local escolhido e injetar a
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agulha a um ângulo de 90º abaixo da dobra do tecido.

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); PERRY, 	A. G.;

POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia 	completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. 	ed. Rio de Janeiro:

Elsevier, 2015. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1955
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

O enunciado da questão aborda sobre o escore ruminal de vacas no final da lactação e pede que seja marcada a alternativa correta. A

alternativa de escolha do gabarito é a letra ?c? (O ideal é o 4, no qual se observa a pele sob as vértebras lombares se curvando

para fora.). O escore ruminal para vacas em final de lactação realmente é o 4, onde não se visualiza o vazio depois da última

costela, no entanto a descrição de ?pele sob as vértebras lombares se curvando para fora? faz referência ao escore 5, onde as

vértebras lombares não são vistas e o rúmen está cheio. Sendo assim, não há entre as alternativas uma de escolha que esteja

completamente correta, sendo cabível de anulação.

Referências

Hulsen, J. Cow Signals ? Um guia prático para o manejo de fazendas leiteiras. Editora O2 Serviços Agropecuários. 96p. 2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

Para essa questão temos duas referências informadas no edital: Cow Signals e Feeding Signals. Na primeira referência na página 53

informa que no escore 4:  "a pele sob vértebras lombares se curva para fora" assim como descrito na questão. Dessa forma, sua

justificativa não está correta.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1956
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A alternativa que o gabarito julga como correta (letra D) coloca a primeira afirmação como "falsa". No entanto, no Art 6º, inciso VIII,

alínea b, da Lei 8.666/93 é exposto o seguinte: 

"empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades

determinadas;"

Portanto, a afirmativa da prova deveria ser julgada como verdadeira (V) e o gabarito para tal questão seria, então, a letra B. 

Referências

Lei 8666/1993

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato. 

Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1957
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Prezado examinador,

Solicito anulação da questão n° 20 da prova aplicada para o cargo de Auditor, uma vez que há duas alternativas que atendem ao

comando da questão, ou seja, há duas respostas corretas. 

O enunciado da questão solicita que seja assinalada a alternativa incorreta dentre as seguintes opções:

a)      As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, registradas como orçamentárias quando

representam disponibilidades de recursos para o erário, ou como ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas

compensatórias.

b)      Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente

depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual

(LOA).

c)       Para fins contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva e não efetiva. A receita efetiva é aquela em que os

ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.

A receita não efetiva tem como única diferença da definição anterior a constituição de obrigações correspondentes.

d)      São classificadas como receitas orçamentárias, sob rubricas próprias, toda a arrecadação, inclusive as provenientes

de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ressalva-se que nessa classificação não são consideradas

as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e

passivo financeiros.

         O gabarito da questão foi a alternativa ? c)?. Entretanto, a alternativa ? b)? também está incorreta pois indica

que ?Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente

depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual

(LOA).?. Este conceito se refere aos ingressos extraorçamentários, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público, 8ª Ed., (2019, p. 31):
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Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem

constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido

da Entidade.

Assim, solicito que seja analisado meu pedido de anulação da referida questão.

 

Atenciosamente,

 

                          Tâmara Marinho de Oliveira Freitas

Referências

1. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, 2019, p. 31:

 

 "Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem

constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido

da Entidade."

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1958
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

Solicito ANULAR a questão.   

A alternativa II é FALSA

  

II. Os jovens investigados por Dayrell e Jesus (2016) falaram de relações ambíguas que estabelecem com os profissionais das escolas 

que, em geral, têm dificuldades de identificar seus desejos e expectativas e, assim, estabelecer vínculos afetivos e curriculares com seus

modos de vida. Mas, falaram também de alguns professores que os reconheciam como sujeitos, que lhes perguntavam e dialogavam

sobre suas aventuras e desventuras dentro e fora do espaço escolar.   

    

O segundo QUE é pronome relativo e estabelece função sintática com ?profissionais da escola?. Assim então o sentido da

frase ficou ?os profissionais das escolas que, em geral, têm dificuldades de identificar seus desejos e expectativas...?. Essa

mudança de sentido no texto faz com que a alternativa seja falsa.   

O pronome QUE não pode ser usado com valor de adição, somente como pronome relativo, como conjunção integrante e como

locução expletiva.   

    

Além disso, no artigo ?Juventude, ensino médio e os processos de exclusão escolar?, Dayrell e Jesus (2016) é possível

identificar que não há relações ambíguas, pois grande parte dos alunos reconhece o valor dos professores, o que há são

acusações recíprocas.   

Página 18, primeiro parágrafo: [...]  ?Grande parte dos jovens reconhece a existência de professores que fizeram a diferença na

sua trajetória escolar e evidenciaram as suas características positivas, quase sempre ressaltando a qualidade das relações, quando

se sentem reconhecidos e tratados com respeito. Mas, atribuem também as dificuldades que enfrentam, desde o desinteresse até o

baixo desempenho nas disciplinas, aos seus professores.?   
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Página 18, último parágrafo: [...] ? Fica evidente um jogo de acusações recíprocas em que professores e alunos se culpam

mutuamente, gerando um círculo vicioso do qual é o jovem aluno que tende a sair perdendo?.

Referências

DAYRELL, Juarez Tarcisio; JESUS, Rodrigo Ednilson. Juventude, ensino médio e os processos de exclusão escolar. Educação e

Sociedade, Campinas, v. 37, nº 135, p. 407-423, abr.-jun., 2016.

 NATAL, Claiton. Gramática Objetiva para Concursos. Brasília. Alumnus, 2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 33, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou na bibliografia

indicada e não houve alteração de sentido em relação aos textos dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?D?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1959
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Estudos recentes demonstram que a crioterapia além de aumentar a força de músculos isolados, também não interfere sobre a

força exercida. 

Referências

Em anexo. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk {

font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr;

color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }    Recurso deve ter embasamento dentro da

literatura de referência para o concurso e os artigos escolhidos não estão na listagem.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1960
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

Na frase: "O assunto do qual te falei é discutido por aquele novo livro publicado ontem." O verbo discutido está no passado, logo a

locução verbal deveria ser "foi discutido".Verifiquei ainda que o pronome "te" expressa uma linguagem informal, não estando de acordo

com a norma culta.

Logo, peço a anulação da questão, por haver duas opções para marcar corretas, as letras C e D. 

Referências

Apostila Vestcon, Secretaria Estadual do Distrito Federal, edital n° 23, de 2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que

houve o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1961
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

A presente questão se refere a lei 8666/93. A saber:

() Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades

determinadas.

Segundo art. 6º, VIII, "b", da lei 8666/93 - "empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou serviço por

preço certo de unidades determinadas;"

SENDO ASSIM, ESSA ALTERNATIVA É VERDADEIRA

() As licitações para a execução de obras obedecem a seguinte sequência: projeto executivo, projeto básico, execução das

obras.

Segundo art. 7º, I, II e III, da lei 8666/93 - "As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão

ao disposto neste artigo e, em particular, à sequência:

I - projeto básico;

II - projeto executivo;

III - execução das obras e serviços."

SENDO ASSIM, ESSA AFIRMATIVA É FALSA

() O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, não poderá participar da licitação para a execução da obra

ou serviço.

Segundo art. 9º, I da lei 8666/93 - "Art. 9º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou

serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;"

SENDO ASSIM, ESSA AFIRMAÇÃO É VERDADEIRA

() Não é permitido ao autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, participar da licitação para a fiscalização

da execução da obra ou serviço.

Segundo art. 9º, paragrafo 1º da lei 8666/93 - "É permitido a participação do autor ou da empresa a que se refere o inciso II deste

artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão

ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada."

SENDO ASSIM, ESSA AFIRMAÇÃO É FALSA.

DEPOIS DE ANALISAR TODAS AS INFORMAÇÕES, CHEGA-SE A CONCLUSÃO QUE A ALTERNATIVA "b" (V; F; V; F) É A
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CORRETA.

Referências

BRASIL. Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1962
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão numero 20 trás diversas definições segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP), na letra B fala

que "os  ingressos  orçamentários  são  recursos  financeiros  de  caráter  temporário,  dos quais o  Estado  é 

mero agente  depositário.  Suas  devoluções  não  se  sujeitam  à  autorização  legislativa,  portanto, não 

integram  a Lei Orçamentária Anual (LOA)". De acordo com o Manual esse conceito é de ingressos extraorçamentários e não

orçamentários. Como a questão pede a INCORRETA, o gabarito não corresponde com o divulgado (Letra C) e sim a letra B. Solicito a

alteração do mesmo.

Referências

BRASIL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) ?8ª Edição. Disponível em: <

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2

vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6>. Acesso em: 03 de set. de 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1963
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Dois-pontos (graficamente, :) É um sinal de pontuação que anuncia uma  citação, uma enumeração, um esclarecimento,

ou ainda uma síntese do que se acabou de dizer.  Corresponde a uma pausa breve da linguagem oral e a uma entoação

descendente (ao contrário da entoação ascendente da pergunta).

questao 15

Neste primeiro post, quero me concentrar no efeito de todas essas causas: perdemos o hpabito de falar sobre livros no dia a dia, se é que

algum dia chegamos a cria-lo.

Os dois pontos foram utilizados na informação acima com a intenção de:

a) introduzir um esclarecimento 

b)introduzir um discurso direto 

c) anunciar uma determinada enumeração

d) anunciar uma citação ou a fala de alguém 

Ao que tudo indica conforme nos ensina o www.dicio.com.br , há todas ou quase todas as possibilidade de uso do dois pontos. diante do

exposto solicito reavaliação das respostas

Referências

www.dicio.com.br

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão.

Portanto, com base no apresentado no texto e no comando da questão , os dois pontos foram utilizados no trecho destacado do texto na

questão 15 com a intenção de introduzir um esclarecimento. Sendo assim, alternativa (d) é a única correta.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1964
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

De acordo com o art. 6º, inciso VIII, item B da lei 8666/93 temos:Art. 6º Para os fins desta Lei considera-se:VIII - Execução indireta - a

que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

Logo de acordo com a Lei 8666/93, o item 1 é verdadeiro. 

Os outros itens estão em concordância com a Lei.  Dessa forma solicito a alteração do gabarito para a opção B (V, F, V, F). 	

Referências

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato. 

Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1965
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

Os itinerários formativos não são formados por um determinado eixo tecnológico, como cita o primeiro parêntese: "O itinerário

formativo é o conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da Educação Profissional,pela instituição de

Educação Profissional e Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico,(...)."  Eles são formados por vários eixos

tecnológicos e pedagógicos.

Desse modo, a afirmação é falsa e a opção correta da questão no gabarito é a letra D. Peço que mudem o gabarito para a

letra D, visto que a questão foi corrigida de modo errado.

Referências

Experiência profissional como supervisora de Escola da Rede Estadual de Ensino de MG. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 24, bem como o respectivo gabarito. A escrita da questão se embasou na bibliografia

indicada no Edital. A única resposta dessa questão é a alternativa ?A?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1966
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A presente questão pede para que se calcule a área de aço (As) necessária para que um pilar de seção circular curto, não sendo

a sua seção transversal definida, seja capaz de resistir a uma carga de 84 tf. Para a resolução de tal problema foram fornecidos: tipo

de concreto (C20), aço CA-50 (4200 Kgf/cm²) e a expressão para a realização do cálculo.

A expressão de cálculo é função de uma série de parâmetros, entre eles: carga aplicada (Nk), área de concreto (Ac - sendo

esta, não definida pela banca organizadora do concurso), resistência de cálculo tanto do concreto quanto do aço e a área de aço. A

partir dos dados fornecidos, essa expressão se reduz a uma função de duas variáveis desconhecidas, que são a área de concreto e

a área de aço.

Como a seção de concreto não foi definida, sendo este um parâmetro essencial para o cálculo da área de aço necessária, tal

questão deve ser ANULADA.

Obs.: Caso se adote a área minima de concreto para pilares (Segundo a NBR 6118 é de 360 cm²) a área de aço necessário seria

de 18, 12 cm², o que somente a alternativa "d" seria adequada. 

Referências

Carvalho, Roberto Chust; Pinheiro, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado.: Roberto Chust

Carvalho, Libânio Miranda Pinheiro. 2 ed. São Carlos, SP: Pini, 2013. 617 p. ISBN 9788572661881.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro. ABNT.

2014. 

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1967
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A questão 23 pede o seguinte: Considere o pilar de seção circular curto, sujeito a uma carga normal centrada de 84tf, sob

condições normais de concretagem, com controle tecnológico em obra, usando concreto C20 e aço CA-50 (s?sd = 4200kgf/cm2 ).

Calcule a área de aço necessária

Para que a alternativa correta seja a letra ?b? conforme consta no gabarito, deveria ser informado no enunciado que caso fosse

utilizada a área 429cm² a alternativa correta seria a letra ?b?. A titulo de exemplo, caso a área fosse 810cm² a alternativa correta

seria a letra ?a?. Desta forma a questão não pode ser resolvida sem a informação da seção de concreto. Assim solicito a

anulação desta questão. 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro,

2014. 

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1968
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão 20 trouxe o seguinte texto:20. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sentido amplo, o

orçamento é um importante instrumento de planejamento e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em

determinado período, contemplando, no âmbito público, além das despesas, as receitas públicas. Sobre as receitas públicas,

assinale a afirmativa INCORRETA: a) As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, registradas

como orçamentárias quando representam disponibilidades de recursos para o erário, ou como ingressos extraorçamentários, quando

representam apenas entradas compensatórias.

b) Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).c) Para fins

contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva e não efetiva. A receita efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de

recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. A receita não efetiva tem

como única diferença da definição anterior a constituição de obrigações correspondentes.d) São classificadas como receitas

orçamentárias, sob rubricas próprias, toda a arrecadação, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não

previstas no orçamento. Ressalva-se que nessa classificação não são consideradas as operações de crédito por

antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. Observa-se

que o comando da questão solicita que marque a afirmativa incorreta sobre as receitas públicas. Diante disso, foi divulgado a letra

?C? como gabarito, sendo que o disposto na alternativa ?C? está  realmente errada de acordo com o Manual de Contabilidade

pública, conforme a seguir: Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser ?efetiva?

ou ?não-efetiva?: a. Receita Orçamentária Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram

precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.b. Receita Orçamentária Não

Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou

constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito.Em sentido amplo, os ingressos de recursos

financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam

disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas

compensatórias. Em sentido estrito, chamam-se públicas apenas as receitas orçamentárias. MANUAL DE CONTABILIDADE

APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I ? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, PAG. 31.Porém, o disposto na

alternativa ?B? também está errado, pois essa alternativa faz a seguinte afirmação ?Os ingressos orçamentários são

recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário. Suas devoluções não se sujeitam à

autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)?. Isso está completamente errado, pois essa

afirmação refere-se aos ingressos extraorçamentários e não aos ingressos orçamentários, vejamos o que diz o MANUAL DE

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I ? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, PAG.

31:Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua
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devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem

constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido

da Entidade.Diante do exposto,  a questão 20 apresenta  dois gabaritos, ou seja, as alternativas das  letras ?B? e ?C?

estão incorretas, por isso,  solicito que essa questão seja  anulada.

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 127 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1969
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Por definição temos que altura útil (d) da seção de uma viga é igual a distância da borda mais comprimida ao centro de gravidade

da armadura de tração. Dessa forma, ao calcularmos o centro de gravidade das armaduras de tração, pela equação: (somatório

de y*A / somatório de A), sendo y a altura do centro de gravidade e A a área da seção de cada barra isolada, dadas no enunciado da

questão e tomando como origem a base da viga, temos que o centro de gravidade estará a uma altura y de, aproximadamente, 4,75 cm.

Logo, ao realizarmos a equação d = h - cg, temos que d = 40 - 4,75 = 35,25 cm. Sendo assim, a questão não possui nenhum gabarito

correto.

Referências

LIBÂNIO, M.P.; MUZARDO, C.D.; SANTOS, S.P. VIGAS - CAPÍTULO 15. 30 de setembro de 2003.

Situação

Questão Mantida

Análise

Definição está correta: d=distância do bordo mais comprimido ao centro de gravidade das armaduras de tração. 

Portanto, precisa-se definir d''=h-d

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1970
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, 2014, referência recomendada no edital deste concurso, no item

2.4, vacinação simultânea:   

?As vacinas febre amarela, tríplice viral, contra varicela e tetra viral, devem ser administradas com intervalo de 30 dias.? (p.68)   

Não há exceções  como se refere a alternativa ?B? da questão 20, levando a compreensão de que esta alternativa também

está errada.   

b) Não deve ser administrada simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), estabelecendo o intervalo

mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais.   

Enquanto a questão da alternativa ?A?, o mesmo manual, na página 100, refere que em caso do risco de contrair a febre amarela, a

indicação da vacina deve ser avaliada. Ou seja, ela pode ser indicada diante do risco de contrair a doença. 

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 2014. Disponível em:   

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com o Brasil (2014, p. 101):

Nota:

Não administre tal vacina simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéo-

la) e/ou tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela) e/ou varicela, estabelecendo o intervalo

mínimo de 30 dias, salvo em situações especiais que impossibilitem manter o intervalo indicado. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 2014. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1971
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

O item IV das afirmativas está correto, visto que quando uma pessoa que possui determinada deficiência, seja ela física ou intelectual,

concorre as vagas reservadas para pessoas que possuem deficiência para ingresso nas universidades federais e nas instituições

federais de ensino técnico de nível médio, elas precisam sim apresentar um laudo médico que comprove a sua deficiência, nos

termos do art. 4° do decreto n°3298, de 1999, com expressa referência  ao código correspondente da Classificação Internacional

de Doença (CID).

Então peço a mudança do gabarito, no qual a resposta correta seria a letra A. 

Referências

Decreto n° 3298.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1972
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

De acordo com o código de Ética dos profissionais de enfermagem, Resolução COFEN N 564/2017, todas as alternativas contidas na

questão 28 estão previstas no Capitúlo III ? Das Proibições:   

 Alternativa A: Artigo 92; Alternativa B: Artigo 87; Alternativa C: Artigo 78 e Alternativa D: Artigo 77.   

A alternativa D está escrita de maneira sutilmente diferente, mas não há nenhuma mudança de sentido com relação ao Artigo 77.

Referências

BRASIL. Resolução COFEN 564/2017 ? Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no5642017_59145.html 

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com a referência bibliográfica do edital Brasil (2017), na alternativa D a ausência de um familiar

não constitui exceção para execução de procedimentos ou participar da assistência à saúde sem consentimento formal da

pessoa ou seu representante legal.

BRASIL. Resolução COFEN 564/2017 ? Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no5642017_59145.html  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1973
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Na referida questão, solicita que seja assinalada alternativa que contemple o modo verbal presente do subjuntivo. O gabarito marca a letra

C

"Se soubéssemos que somos nós os responsáveis por nossa felicidade, agiríamos de outra forma." 

Nenhum  dos verbos contemplados na questão faz referencia ao modo temporal solicitado. 

 soubéssemos - 1ª pessoa do plural pretérito imperfeito do subjuntivo

somos - 1º pessoa do plural do presente do indicativo 

agiríamos - 1ª pessoa do plural do futuro do preterito do modo indicativo 

 

alternativa letra D

" Compre apenas oque você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante."

comprar/compre e preocupe-se - 3ª pessoa do singular do presente do modo subjuntivo. 

?1 ? Praticamente do radical da 1.ª pessoa do presente do indicativo sai todo o presente do subjuntivo, bastando que se substitua a

vogal final por e, nos verbos da 1.ª conjugação, e por a nos verbos da 2.ª e 3.ª conjugações:? (BECHARA, Evanildo)

Diante das referencias e argumentação acima apresentadas, solicito análise quanto a este recurso para alteração do gabarito da

letra C para letra D. 

Referências

  

Disponível em &lt;https://edisciplinas.usp.br ?BECHARA_ModernaGramaticaPortuguesa&gt;   
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pag 196, acessado arquivo difgital em 03 de setembro de 2019  

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 }

		p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pt-BR } 		p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular";

font-size: 12pt; so-language: zh-CN } 		p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } 	   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o (a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, o modo subjuntivo. A banca não solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na

qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos linguísticos em um trecho

discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão e coerência, pois a

análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na alternativa (d)

?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma verbal

?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Portanto, com base no apresentado no texto e no comando da questão ,

a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1974
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

A QUESTÃO 21 trouxe o seguinte anunciado:21. Considerando que, para um determinado município mineiro, o fator gerador do Imposto

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocorra no 1º dia de janeiro de cada ano, assinale a alternativa que complementa

CORRETAMENTE o trecho abaixo: Nesse caso, o reconhecimento do direito à arrecadação do município deve

____________________ e as variações patrimoniais são ____________________.

 a) ocorrer no momento do fato gerador e não no momento da arrecadação, que ocorrerá no futuro/do tipo diminutivas b) ocorrer no

momento do fato gerador e não no momento da arrecadação, que ocorrerá no futuro/do tipo aumentativas c) ocorrer somente no

momento de arrecadação, quando ocorrer futuramente/do tipo aumentativas d) ocorrer tanto no momento do fato gerador como no da

arrecadação, quando ocorrer futuramente/do tipo aumentativas para o momento do fator gerador e diminutivas para o da

arrecadação, quando ocorrerem futuramenteObserva-se que o comando da questão solicita assinale a alternativa que complementa

CORRETAMENTE o trecho em branco. Diante disso,  foi divulgado como gabarito a letra ?B?, porém, o diposto nessa alternativa

não completa corretamente o trecho em branco, vejamos :Considerando que, para um determinado município mineiro, o fator gerador do

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) ocorra no 1º dia de janeiro de cada ano. Nesse caso, o reconhecimento

do direito à arrecadação do município deve OCORRER NO MOMENTO DO FATO GERADOR E NÃO NO MOMENTO DA

ARRECADAÇÃO, que ocorrerá no futuro e as variações patrimoniais são DO TIPO AUMENTATIVAS.Veja que, a questão se torna

errada e em desacordo com o  Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte II, quando afirma que as variações

patrimoniais são do tipo aumentativas,  pois no momento do reconhecimento do fato gerador ocorre uma variação patrimonial

aumentativa  e no momento da arrecadação ocorrerá uma variação patrimonial diminutiva, então o erro da questão é dizer que

ambas as variações patrimoniais são do tipo aumentativas. Dessa forma, considerando que não há nenhuma alternativa que

completa corretamente a lacuna, solicito que a questão seja anulada.

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso:

Seguindo a lógica do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (2018), há a manutenção da alternativa da questão 21. No

enunciado, houve a seguinte proposição: data de 1 de janeiro e o direito à arrecadação do município deve... Logo, não foi citada a
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perspectiva de arrecadação (o seu momento).  Com isso, a variação aumentativa refere-se ao surgimento do direito, fato delimitado

à questão.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1975
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

O enunciado da questão apresenta erro na expressão dada para o cálculo da armadura do pilar, o que torna a questão irresolvível

(por inconsistência dos resultados obtidos)  e sem alternativa correta. Onde se lê: 085*As*Fcd, deveria ser: 0,85*As*Fcd. Além disso,

a questão não informa a área da seção transversal do pilar.

Referências

Questão 29.

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1976
Cargo

Assistente de Tecnologia da Informação

Prova

Específica Assistente de Tecnologia da Informação

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Acredito que tanto a letra "C" quanto a letra "D" estão erradas. No caso da letra "D" o uso de banco de dados para a inserção de dados

garante apenas que existe a possibilidade de tratar o problema da redundância, mas não podemos afirmar que este problema será

"evitado" como foi falado na letra "D".

A possibilidade de fato existe, mas não é algo certo, basta imaginar um desenvolvedor incompetente ou apressado ou mesmo

descomprometido trabalhando trabalhando com o banco em questão para que haja sim redundância de dados.

Referências

Esta é uma questão pacificada, ou seja, de amplo consenso.

Situação

Questão Anulada

Análise

A justificativa apresentada pelo candidato procede. A letra C que era a opção do gabarito, realmente está incorreta. Porém a letra "D",

conforme verificado e descrito pelo candidato, também está incorreta. Neste caso a redação da alternativa deveria ter sido: "A

utilização do banco de dados, desde que devidamente modelado, evita a inserção de dados redundantes....".

Diante do exposto, a questão deve ser anulada. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1977
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

A presente questão pede para que se calcule as dimensões A ( sendo esta dimensão medida ao longo da linha da divisa, ou seja, é

paralela a mesma) e B da sapata retangular centrada.

Para o cálculo foram fornecidos: tensão admissível do solo (0,20 MPa), o coeficiente de aplicação sobre a carga (1,05) e um

esquema da divisa do terreno. Sabendo disto, pode-se calcular:

1 - Carga normal de cálculo  (Nd):

 Nd = 1,05*Nk = 1,05*142 =>  Nd = 149,1 KN

2 - Área da sapata (Asap):

 Nd/Asap = 0,20 MPa ==> Asap = 149,1 KN / 200 KN/m² = 0,7455

Ou seja, é necessário uma área de 0,7455 m² de sapata para que a carga seja transmitida sem que ultrapasse a carga admissível do

solo. 

Das alternativas fornecidas para a questão, somente as letras "a" (área de 1,15 x 0,65 = 0,7475 m²) e "b" (área de 0,75 x 1,00 = 0,75

m²) possuem dimensões compatíveis  com área necessária de sapata (Asap). No entanto, ao analisarmos a posição do pilar em

relação linha da divisa, verifica-se que a alternativa "a" é a correta, pois a distância entre o centro da sapata e a linha da divisa é de

50 cm. Caso metade da dimensão de B seja igual ou superior a 50 cm, a sapata atingirá a linha da divisa do terreno, o que não deve

acontecer. Sendo assim, a dimensão de B tem que ser menor e não igual a 1,00 metro (B > 1,00 m). PORTANTO, A ALTERNATIVA

CORRETA É A LETRA "a".

Referências

SOUZA, P. C. Curso Básico de Mecânica dos Solos. Oficina de Textos. 2000.

Situação

Questão Mantida

Análise

Dimensão A ao logo da divisa do terreno significa sobre a linha de divisa (condição arbitrada para o dimensionamento), não apenas

paralelo àquela linha. Sendo a sapata retangular centrada, a dimensão B é necessariamente, 035+0,30+035=1,00.

Seu raciocínio está correto, senão por não somar a "aba" oposta à linha de divisa da sapata. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1978
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

A afirmativa I está errada, pois as desigualdades e as violências raciais não diminuíram e a própria 2° frase da afirmativa contradiz a

1°, na qual se afirma que nos anos de 1980 houve um alto índice de desigualdade racial e ainda afirma que em 2010 houveram taxas

expressivas dessa questão social.

Desse modo, peço a anulação da questão, pois houveram vários casos de desigualdade racial e preconceito racial divulgados pela

mídia nesse referido intervalo de tempo, dentre eles, o caso do índio que vivia como mendigo nas ruas de São Paulo e foi assassinado

enquanto dormia, um grupo de vândalos jogou gasolina sobre ele e ateou fogo.

Referências

Rede Globo de televisão.

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 31, bem como o respectivo gabarito. Essa questão se embasou nos autores Lima e Prates

(2015). A única resposta correta é a alternativa ?B?.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1979
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A presente questão se refere a NBR 12655 (2015) - Concreto de cimento Portland - preparo, controle, recebimento e aceitação. Essa

norma não estava contida no material especificado pelo edital, o que está sendo encaminhado em anexo. SENDO ASSIM, ESTA

QUESTÃO DEVE SER ANULADA. Já que a única norma relativa a concreto especificada pelo edital é a NBR 6118 - Projeto de

Estruturas de Concreto Armado. Rio de Janeiro: ABNT. 2014.

Referências

Edital do concurso.

Situação

Questão Mantida

Análise

As bibliografias descritas no edital são de caráter sugestivo ("SUGESTÕES DE BIBLIOGRAFIA"). O assunto é pertinente e de

conhecimento técnico específico, cabendo o engenheiro civil determinar e controlar o recebimento e aceitação do concreto na obra,
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1980
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A questão não especifica em relação a quê que quer que se calcule a altura das padiolas. Não especifica se é para 1 m³ de

concreto, se é para 1 saco de cimento, etc.

Referências

Questão 35.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1981
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Para o cálculo do consumo de cimento temos:

C= 1000 dm³ / (1/3,00 kg/dm³) + (1,504/2,630 kg/dm³) + (2,760/2,720 kg/dm³) + (0,480/1,00 kg/dm³) = 416,7 kg de cimento

Para o cálculo da massa específica do concreto:

Por média ponderada entre o traço do concreto e a massa específica dos materiais constituintes do concreto temos: 2.4601,4 kg/m³.

MEC (Massa específica do concreto): (1,000 * 3,00 kg/dm³) + (1,504 * 2,63 kg/dm³) + (2,76 * 2,72 kg/dm³) + (0,480 * 1,00 kg/dm³) / (

1,000 + 1,504 + 2,760 + 0,480) = 2.6014 kg/dm³ = 2.601,4 kg/m³.

Dessa forma, a questão não possui alternativa correta. 

Referências

Questão 34.

Situação

Questão Mantida

Análise

O cálculo da massa específica do concreto (MEC) é dada por:

MEC=(1+1,504+2,76+0,48)/((1/3000)+(1,504/2630)+(2,76/2720)+(0,48/1000))=2393,5kg/m³
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1982
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

A referida questão solicita o item incorreto em relação a regência verbal. A opção A  relata que o verbo fechar  está seguido de

preposição em, porém o referido verbo é transitivo direto e não exige preposição.; Logo, nos verbos transitivos diretos, que não

pedem preposição, deverá ser usado o pronome relativo o qual. 

Referências

CEGALLA, Domingos Paschoal.  Novissima gramática da língua portuguesa.  48. ed. São Paulo: Editora Nacional, 2008. 693 p.

ISBN 850401411-2.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 A questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que houve

o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.  

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1983
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

A afirmativa IV descreve: ?... A TENS convencional ativa mecanorreceptores e ao ser indicada para realizar uma forte parestesia com

mínima atividade muscular, devem ser características elétricas com alta frequência e baixa intensidade.?   

Em Kitchen, Sheila. Eletroterapia. Pratica baseada em evidencias 11 ed. Sao Paulo: Manole, 2003., página 523, tabela 17.3, a autora

relata como características do TENS convencional: ?Ativar diferentes cutâneos nocioceptivos de grande diâmetro, Aß

mecanorreceptores, forte parestesia elétrica confortável com mínima atividade muscular, alta frequência, baixa intensidade".

A afirmativa IV é correta. Sendo assim, a questão indicada no gabarito oficial está errada.  

Referências

Kitchen, Sheila. Eletroterapia. Pratica baseada em evidencias 11 ed. Sao Paulo: Manole, 2003.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito. A questão foi anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1984
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Recurso- Questão 35 

Foi apresentado um enunciado comum às questões 34 e 35 com as informações referentes ao traço do concreto e as propriedades

de massa específica e massa unitária, conforme tabela apresentada na prova.

Posteriormente no enunciado da questão 35, foi solicitado o cálculo da altura da padiola com dimensões da base de 45x35cm,

considerando a areia com umidade de 3,5 (porcento) e coeficiente de inchamento de 1,29. A questão pede ainda que se considere duas

padiolas. 

Entretanto não foi informado o volume de concreto ou a massa de cimento que deve ser utilizada no traço, para o cálculo do

volume de areia que determina a altura das padiolas pedidas. Esta é uma informação primordial, sem a qual a questão não

pode ser resolvida, pois poderia ter sido calculada, por exemplo, para uma betoneira de 150l, 400l, 600l, ou ainda para um número

determinado de sacos de cimento. 

Utilizando a resposta do gabarito , e fazendo os cálculos inversos, conforme desenvolvido abaixo, chegamos ao valor de  50kg de cimento,

que não foi fornecido em nenhum momento no enunciado ou nos dados da tabela da questão, impossibilitando assim a

resolução da questão.  Dessa forma solicito a anulação da questão.

Altura da padiola conforme gabarito h = 23,7 cm

Volume de uma padiola = 3,5x4,5x2,37 = 37,3275 dm3

Para duas padiolas temos o volume total de areia úmida = 37,3275 x 2 = 74,655 dm3

Determinando o volume seco temos, 

Vs = Vw/ (1+i) = 74,655/1,29 = 57,87 dm3

Determinando a massa seca temos, 

Ms = Vs x p = 57,87x1,3 = 75,23 kg de areia seca    

   Para o traço fornecido na questão temos que a massa de cimento , que deveria ter sido citada afim de possibilitar o desenvolvimento

da questão e obter o valor do gabarito é de:

Mc = 75,23/1,504 = 50kg de cimento (Não fornecido)  

Solicito a anulação da questão 35. 

Exemplos similares que servem de referência para este calculo onde o volume de areia é determinado de acordo com o traço e o

volume de concreto ou massa de cimento são observados na bibliografia sugerida deste edital, como Bauer, F. L Materiais de

Construção Vol 1 e 2. 

Referências
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Bauer, F. L. A Materiais de Construção . Vol 1 e 2 . São Paulo . Editora Ltc. 1999. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação da relação com a massa de cimento.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1985
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

Ilustríssima banca examinadora, essa questão merece ser anulada pois não foi bem formulada, nos termos e fundamentos que passa a

expor: A letra C como resposta está divergente das bibliografias indicadas, pois no capítulo4: Medir e manejar via vaca, na página 53 em

instruções de escores é dito que vacas em lactação o escore seria 3,5 e vacas secas 4,0- trazendo varias duvidas no momento da

prova.

Referências

Um guia prático para alimentação de vacas de leite, visando saúde e produção.

Autores: Jan Hulsen Dries Aerden 

Situação

Questão Mantida

Análise

Na página 53 do livro Cow Signals no escore 4 está escrito o seguinte: "A pele sob as vértebras lombares se curva para fora. O vazio

não é visível atrás da última costela. Esse é o escore correto para as vacas que estão se aproximando do final da lactação e

para vacas secas."  Desse modo, vacas no final da lactação se enquadram nesse escore. Assim, a questão não deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1986
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Recurso - questão 19

Conforme o enunciado da questão , temos o item 1 :

( )- Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra por preço certo de unidades

determinadas. 

De acordo com o art 6º inciso VIII item b) da lei 8666/93 temos : 

" Art. 6º Para os fins desta lei considera-se :

VIII -  Execução indireta a que órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes :

...

b)  empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e unidades

determinadas;

Logo , como este item e a transcrição literal da lei , o item 1 é verdadeiro. 

Concordo com o gabarito dos demais itens  desta questão que segundo o gabarito são 2- F , 3- V, 4- F .

Dessa forma solicito a alteração do gabarito para a alternativa b) V, F, V, F,  que altera apenas a primeira alternativa, mantendo

as demais.  

Referências

Brasil. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências. 

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato. 

Alterar gabarito para letra B 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1987
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Segue para avaliação recurso pertinente ao resultado do Gabarito Oficial da Prova de Assistente de Aluno do Edital de Concurso

Público nº 2/2018. O recurso diz respeito especificamente ao resultado da questão nº 35 da referida prova. Seu enunciado diz o

seguinte ?A Lei 13.722, de 2018, torna obrigatória a capacitação em noções de primeiros socorros de professores e funcionários

de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil?. Em seguida

são apresentadas quatro (4) afirmativas, cuja resposta correta que consta no Gabarito Oficial da UFV é a Letra B, que possui a seguinte

sequência: V,F, V, V. 

No entanto, analisando a primeira afirmativa desta questão composta pelo seguinte texto: ?Os cursos de primeiros socorros a serem

ministrados pelos estabelecimentos de ensino têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir

preventivamente em situações de emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se

torne possível?. Nota-se que esta questão está incorreta. Pois,  no Artigo 2º, da Lei 13.722, de 2018 consta que ?Os cursos de

primeiros socorros serão ministrados por entidades municipais ou estaduais especializadas em práticas de auxílio imediato e

emergencial à população, no caso dos estabelecimentos públicos, e por profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos

privados, e têm por objetivo capacitar os professores e funcionários para identificar e agir preventivamente em situações de

emergência e urgência médicas, até que o suporte médico especializado, local ou remoto, se torne possível?.

Portanto, os cursos de primeiros socorros não podem ser ministrados por estabelecimentos de ensino. Assim, solicito a anulação desta

questão, uma vez que, a alternativa correta F, F,V,V não consta em nenhuma das alternativas da questão.

Agradeço antecipadamente pela análise e aguardo retorno.

Atenciosamente,

Referências

Artigo 2º, da Lei 13.722, de 2018.

BRASIL. Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018. Torna obrigatória a capacitação em noçõesbásicas de primeiros socorros de

professores e funcionários de estabelecimentos de ensinopúblicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de

recreação infantil. Disponívelem: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13722.htm. Acesso em: 27fev. 2019 

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1988
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

A referida questão solicita a alternativa que não  possui uma relação de subordinação entre as frases. Conforme análise percebi

que a letra b possui duas frases as quais não há vínculo sintático entre as frases. 

Sabe-se que o período coordenado consta orações sintaticamente independentes porém com dependência semântica (de sentido)

e a retirada de uma oração prejudica o sentido do enunciado. Porém, apesar de haver vínculo semântico, a referida frase não

possui vínculo sintático sendo considerada portanto como oração coordenada assindética. 

Referências

BEZERRA, Rodrigo.  Nova gramática da língua portuguesa, para concursos.  6. ed. rev. e atual São Paulo: Método, c2013. xvi,

769 p. ISBN 9788530946968. 

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 151 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1989
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Questão 16,   

A afirmativa IV relata ?...A TENS convencional ativa mecanorreceptores e ao ser indicada para realizar uma forte parestesia com

mínima atividade muscular, devem ser características elétricas com alta frequência e baixa intensidade.? Na referência adotada

para este concurso e citada abaixo, a página 523, tabela 17.3, relata: ?...Características do TENS convencional: Ativar diferentes

cutâneos nocioceptivos de grande diâmetro, Aß mecanorreceptores, forte parestesia elétrica confortável com mínima atividade

muscular, alta frequência, baixa intensidade.? Ou seja a afirmativa IV é correta.   

    

Referências

Referencia:

Kitchen, Sheila.Eletroterapia.Pratica baseada em evidencias 11 ed.Sao Paulo: Manole,2003.

 

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito. A questão foi anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1990
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Questão 17,   

A afirmativa IV, relata ?...o tratamento com esta técnica em tecidos infectados, requer avaliação cuidadosa e prudência para a sua

indicação?. Na referência adotada para este concurso e citada abaixo, a página 373, segundo parágrafo, ?Tratamento de tecido

infectado (por ex., feridas abertas infectadas). Como a luz laser: em o potencial de estimular a bactéria Escherichia coli em cultura (Karu,

1998; Shields e O'Kane, 1994) parece apenas prudente recomendar cuidado na aplicação de laserterapia em tecidos infectados e

especialmente em feridas abertas infectadas. Contudo, a situação está longe de ser clara e há evidências sugerindo que clínicos

têm tratado com sucesso tais condições; om laserterapia e em alguns casos considerado a presença de infecção uma indicação

para tal tratamento (Baxter et al., 1991). Este parágrafo deixa claro que há indicação e/ou contra indicação de acordo com o

agente/bactéria infectante, o que não depende de uma avaliação cuidadosa e prudência. Deste modo, a alternativa indicada no

gabarito oficial está errada.   

    

    

Referências

Referencia:

Kitchen, Sheila.Eletroterapia.Pratica baseada em evidencias 11 ed.Sao Paulo: Manole,2003.

 

 

Situação
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Análise
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 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª

Edição, 2003 - página 373 ? a questão está correta, embasada na necessidade de um cuidado, prudência ao indicá-la,  como

citada no recurso. O item se encontra no trecho citado a seguir: ?Outras considerações sobre segurança. Enquanto as

contra-indicações acima são geralmente as consideradas cardinais para laserterapia de baixa intensidade, o Chartered Society of

Physiotherapy's Safety of Electrotherapy Equipment Working Group também têm recomendado cuidado em várias outras situações.

Essas incluem principalmente:? Tratamento de tecido infectado (por ex., feridas abertas infectadas)". Assim, este recurso vai de encontro

ao mencionado na questão,  mostra ndo ser necessária uma avaliação criteriosa para sua utilização na presença de infecção,

pois pode haver contra-indicação por vários aspectos individuais.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1991
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Em Kitchen (2003), página 373, parágrafo 2: ?Tratamento de tecido infectado, (por ex., feridas abertas infectadas). Como a luz laser:

em o potencial de estimular a bactéria Escherichia coli em cultura (Karu, 1998; Shields e O'Kane, 1994) parece apenas prudente

recomendar cuidado na aplicação de laserterapia em tecidos infectados e especialmente em feridas abertas infectadas. Contudo, a

situação está longe de ser clara e há evidências sugerindo que clínicos têm tratado com sucesso tais condições; om

laserterapia e em alguns casos considerado a presença de infecção uma indicação para tal tratamento (Baxter et al., 1991).   

Há indicação e/ou contra indicação de acordo com o agente/bactéria infectante, o que não depende de uma avaliação

cuidadosa e prudência.   

Na questão 17, a afirmativa descreve que ?o tratamento com esta técnica em tecidos infectados, requer avaliação cuidadosa e

prudência para a sua indicação?.  Desta forma, a alternativa indicada no gabarito oficial está errada.

Referências

Kitchen, Sheila. Eletroterapia. Pratica baseada em evidencias 11 ed. Sao Paulo: Manole, 2003.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª

Edição, 2003 - página 373, como citada no recurso, o item se encontra no trecho citado a seguir: ? Outras considerações sobre

segurança. Enquanto as contra-indicações acima são geralmente as consideradas cardinais para laserterapia de baixa intensidade, o

Chartered Society of Physiotherapy's Safety of Electrotherapy Equipment Working Group também têm recomendado cuidado em várias

outras situações. Essas incluem principalmente:? Tratamento de tecido infectado (por ex., feridas abertas infectadas)?. Sendo

assim, este recurso vai de encontro ao mencionado na questão,  mostrando ser necessária uma avaliação criteriosa para sua

utilização na presença de infecção, pois pode haver contra-indicação por vários aspectos individuais.
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Protocolo

1992
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Questão 23:    

Na referida questão a afirmativa III, relata ?São manifestações clinicas presentes na doença de parkinson: Disfasia?.   

         Na referência adotada para este concurso e citada abaixo, página 937 e quadro 21.2, descreve como ?Desordens de

fala, voz e deglutição: Disartria hipocinética e Disfagia?. Ou seja, não caracteriza a Disfasia, sendo esta afirmativa incorreta.   

Referências

O'Sulivan SB,Scmitz TJ.Fisioterapia:  Avaliação e Tratamento. 5Ed. Sao Paulo: Manole;2010

Situação

Mudança de Gabarito

Análise
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 A afirmativa III está errada. A alternativa correta a ser marcada na prova é a "A". Recurso aceito.
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Protocolo

1993
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Questão 18   

A afirmativa C, relata ?... A força muscular é diminuída pelo resfriamento, provavelmente em razão do aumento na viscosidade

dos fluidos e redução no metabolismo.?  Na referência adotada para o referido concurso e citada abaixo, a página 197, segundo

parágrafo, ?Quando a força muscular é diminuída pelo resfriamento, isso ocorre provavelmente devido ao aumento na viscosidade

dos fluidos e redução no metabolismo, há evidências de que a força pode aumentar acima de seu valor inicial aproximadamente 1

hora após ter cessado o resfriamento.?  Ou seja, QUANDO, não se pode afirmar que a força é diminuída, sem exceção, como

consta a afirmativa da prova, pois a força pode inclusive aumentar segundo o mesmo parágrafo.   

Referências

Referencia:

Kitchen, Sheila.Eletroterapia.Pratica baseada em evidencias 11 ed.Sao Paulo: Manole, 2003

Situação

Questão Mantida

Análise
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  Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª
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Edição, 2003 - página 197, não foi citada a situação de 1 hora após, apenas o resfriamento.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1994
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

O ITEM II DA QUESTÃO DIZ O QUE O MOVIMENTO DE FLEXÃO E EXTENSÃO DO JOELHO OCORREM NO PLANO SAGITAL E

ENTORNO DO EIXO TRANSVERSAL; SENDO QUE O CORRETO SERIA EM TORNO DO EIXO FRONTAL ( CORONAL). SENDO ASSIM

A QUESTÃO SE APRESENTA SEM ALTERNATIVA VÁLIDA A SER MARCADA.

Referências

ANATOMIA PARA O MOVIMENTO. 

VOL.1: INTRODUÇÃO Á ANÁLISE DAS TÉCNICAS CORPORAIS

BLANDINE CALAIS-GERMAIN 

EDITORA MANOLE

ANO 2002 

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Pela referência bibliográfica do concurso - KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Manole, 2000 ? volume

II, página 86, na frase a seguir consta-se que ?o principal grau de liberdade do joelho é o da flexão-extensão, que corresponde ao

eixo transversal?. Sendo assim, o item II da questão 28 está correta.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1995
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Ilustríssima banca examinadora, tal questão merece ser analisada, pois possui mais de uma resposta incorreta devendo ser anulada de

acordo com a referência indicada.  De acordo com a literatura a incidência de cegou-se ocorre mais entre 15- 60 dias pós-parto ( mais

na 4 semana ou 30 dias), e na letra B, fala normalmente entre a segunda e sétima semana de lactação, o que daria menos uma

diferença considerando o que diz a literatura, logo estaria correta também. Merece ser anulada.

Referências

Manejo reprodutivo de bovinos leiteiros.

Autor: Ademir de Moraes Ferreira. 

Situação

Questão Mantida

Análise

Normalmente a cetose ocorre após o parto e não no final da gestação. No final da gestação se inicia o balanço energético

negativo e após o parto, com o aumento das exigências para lactação e baixo consumo de matéria seca, ocorre a mobilização

excessiva de triacilglicerídeos, que vai a NEFA e esses, no fígado, são convertidos em corpos cetônicos. A cetose não ocorre

apenas após 3 semanas pós parto, e sim por várias semanas podendo chegar à 7ª semana de lactação.

González, F. H. D.; Corrêa, M. N.; Silva, S. C. Transtornos metabólicos nos animais domésticos. 2ª ed. Porto Alegre, Editora as

UFRGS, 337p. 2014. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

1996
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

NO ITEM I DESSA QUESTÃO, FALA-SE QUE O MÚSCULO TIBIAL ANTERIOR SE INSERE NA BASE DO QUINTO METATARSO;

SENDO ISSO FALSO, POIS A SUA INSERÇÃO SE DÁ SOBRE O CUNEIFORME MEDIAL E O PRIMEIRO METATARSO. SENDO

ASSIM NÃO HÁ OPÇÃO A SER MARCADA. 

Referências

ANATOMIA  PARA O MOVIMENTO

VOL. 1: INTRODUÇÃO Á ANÁLISE DAS TÉCNICAS CORPORAIS - 2002

BLANDINE CALAIS-GERMAIN 

EDITORA MANOLE

 PÁGINA 286

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito. A questão foi anulada.
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Protocolo

1997
Cargo

Auditor

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

A banca solicita que o examinado emita opinião quanto a " DEFINIÇÃO DA LEI DE JANTE"  e toma como correta a alternativa "D"

não discordo da posição da banca sendo uma definição adequada, porém a alternativa "C" atende da mesma forma a

solicitação da examinadora, vejamos abaixo: " C) UM CONTO DINAMARQUÊS DOS ANOS 30, QUE RETRATA UM FENÔMENO

RELACIONADO A IRRESTRIÇÃO DE CONSUMO E AO ESTILO DE VIDA." "UM CONTO DINAMARQUÊS DOS ANOS 30"  a

presente afirmação encontra embasamento no texto em seu § 3° não há o que discutir a respeito." QUE RETRATA UM

FENÔMENO RELACIONADO À IRRESTRIÇÃO DE CONSUMO E AO ESTILO DE VIDA"  tal afirmação é assegurada no §1 °

do texto visto que um consumismo IRRESTRITO levaria ao 'desenquadramento' do ser junto à sociedade, é preciso muita atenção a

esta parte para que não ocorra desvio de interpretação, a palavra irrestrito é sinônimo de não restrito, que não tem restrição;

amplo, ilimitado, logo para atender a norma, o consumo e estilo de vida daquele povo/nação esta relacionada ao combate a

irrestrição do consumo. Afirmo com convicção que a norma esta sim relacionada à irrestrição do consumo no tocante a

enquadra-lo como pratica inadequada.        Por existir duas alternativas corretas solicito a anulação da questão.

Referências

dicio.com.br/irrestrito/ CONSULTA REALIZADA NO DIA 03/09/2019 ÁS 10:00 HORAS.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta.   

 Sendo assim, com base no apresentado no §1 do texto: ?[?] pessoas escandalosamente ricas e bem-sucedidas, devem,

deliberadamente, procurar restringir o consumo e o estilo de vida para não se desenquadrarem do resto da sociedade.?, a alternativa (d)

é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Protocolo

1998
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Recurso da Questão 22 

A referida questão pede para calcular a altura útil da seção de uma viga de concreto armado esquematizada no caderno de provas. 

Segundo a ABNT NBR 6118: 2014 define-se:

" d é a altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração. ( item 17.4.2.4

página 136).

Considerando esta definição e o esquema apresentado no caderno de provas, calculando-se o centro de gravidade das armaduras de

tração, a altura útil da viga (d) é de 35,25 cm. Apresenta-se a seguir o cálculo considerado, pela tabela abaixo:

Y(barra)     área(cm2)     área x Y(barra) 

36,37           0,785               28,550

36,37           0,785               28,550

36,07           2,01                 72,501

33,09           0,785               25,976     

33,09           0,785               25,976

SOMA          5,15                 181,553

Dessa forma temos que d (C.G) = 181,553/5,15 = 35,25 cm.

Todas as alternativas apresentadas possuem duas casas decimais e nenhuma delas apresenta o valor de 35,25 cm, dessa forma

solicito a anulação desta questão. 

Obs. O resultado se mantem mesmo considerando 1, 2, ou 3 casas decimais.  

 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 : Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Rio de Janeiro ABNT

2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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Protocolo

1999
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

NESSA QUESTÃO A ALTERNATIVA C DIZ QUE AO SE FLEXIONAR LATERALMENTE A COLUNA VERTEBRAL, OS CORPOS

VERTEBRAIS GIRAM SOBRE SI MESMOS; SENDO QUE ISTO OCORRE APENAS DURANTE AS ROTAÇÕES DA COLUNA

VERTEBRAL. NAS INCLINAÇÕES LATERAIS OCORRE SIM A BÁSCULA LATERAL DA VÉRTEBRA SUPERIOR SOBRE A

INFERIOR, O QUE DESLOCA O NÚCLEO DO DISCO INTERVERTEBRAL PARA O LADO CONVEXO.  SENDO ASSIM HAVERÁ

DUAS ALTERNATIVAS INCORRETAS A SEREM MARCADAS (LETRA C e LETRA D)

Referências

ANATOMIA PARA O MOVIMENTO

VOL. 1: INTRODUÇÃO Á ANÁLISE DAS TÉCNICAS CORPORAIS - 2002

BLANDINE CALAIS-GERMAIN

EDITORA MANOLE

PÁGINA 41 

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Pela referência bibliográfica do concurso - KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Manole, 2000 ? volume

III, página 44, na frase a seguir consta que ?quando a coluna vertebral se flexiona lateralmente, se pode constatar como os corpos

vertebrais giram sobre si mesmos de modo que a sua linha média anterior se desvia em direção à convexidade da curva.? Sendo

assim, o item ?C? da questão 25 está correto.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2000
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Ilustríssima banca examinadora de acordo com a revista agropecuária a letra a) encontra-se formulada inadequada... pois a vulva da

vaca 5/8 Girolando possui um tamanho  intermediário  em relação à da vaca 3/4 Girolando, e não maior volume como dito, logo

causa uma dúvida na questão formulada, merecendo uma avaliação. 

Referências

Revista agropecuária 

Situação

Questão Mantida

Análise

A referência apresentada não faz parte da lista de referências sugerida para a realização da prova e sim uma matéria retirada na

internet sem validação científica. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2001
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

De acordo com o gabarito oficial a resposta correta para esta questão é a alternativa B. Nesta alternativa estão corretas as opções

I, II e III, contudo a opção III não está correta.   

Nela a questão afirma que ? O uso da bandagem funcional elástica com frequência de duas vezes semanais, com duração

de seis meses, não foi efetivo para o tratamento de lombalgias crônicas (ARAUJO et al., 2018). Porém no artigo do referido, na

metodologia (Experimental/control groups, página 150), os autores descrevem que o protocolo de tratamento foi realizado duas vezes por

semana, durante 4 semanas, totalizando oito aplicações. Os resultados apresentados relatam que os paciente apresentaram uma

redução na dor e incapacidade aos 6 meses... Os seis meses se refere ao tempo de avaliação (observação) no qual os paciente

foram avaliados.  

    

Está claro que o tempo de uso e duração da bandagem não foi 6 meses . Os seis meses foram o tempo de observação dos

sintomas.   

    

Desta forma a questão deve ser anulada.

Referências

ARAUJO, A.C.; PARREIRA, P.C.S.; JUNIOR, L.C.H.; SILVA, T.M.; JUNIOR, M.A.L.; COSTA,L.C.M. e COSTA, L.O.P. Medium Term Effects

of Kinesio Taping in Patients with Chronic NonspecificLow Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Physiotherapy 104: 149 ? 151,

2018.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2002
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Recurso - Questão 23

 

A referida Questão solicita que seja calculada a área de aço necessária para um pilar curto e em seguida marcar a alternativa que

representa corretamente a distribuição de armadura no pilar. No entanto não foi informada a área da seção do pilar de

concreto, esta informação é necessária para a resolução da questão. A título de exemplo, caso fosse adotado a área de

810 cm2 , a alternativa correta seria a (a), já se adotarmos a área de 429 cm2 a alternativa correta seria a (b). Dessa forma a questão

não pode ser resolvida sem a informação da área da seção do pilar de concreto. Se considerarmos ainda área mínima de

concreto para pilar conforme a NBR 6118 de 360 cm2, a solução da questão seria 18,12 cm2 de aço, configurando o arranjo de 9

barras de 16 mm , que também não consta nas alternativas . Logo, solicito a anulação da questão.  

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Rio de Janeiro : ABNT

2014.

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2003
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

NO ITEM II DESSA QUESTÃO NÃO SE PODE DIZER QUE ESTÁ CORRETA MESMO QUE SE ENCONTRE OS VALORES DE 1,0

MHz E 3,0 MHz DE FREQUÊNCIA, POIS MESMO SENDO ESTES VALORES CORRETOS PARA O USO DE TRATAMENTO TECIDUAL

PROFUNDO E SUPERFICIAL RESPECTIVAMENTE, TAMBÉM FOI REFERIDO OS VALORES INCORRETOS DE 0,75 MHz E 1,5

MHz;  O QUE INVIABILIZA  A QUESTÃO E POR ISSO NÃO HAVERÁ ALTERNATIVA CORRETA A SER MARCADA. 

Referências

FISIOTERAPIA 

TEORIA & DICAS

QUESTÕES DE PROVAS COMENTADAS

TADEU MADEIRA - FABIO BORGES

2 EDIÇÃO -  2012

EDITORA ÁGUIA DOURADA

PÁGINA 104

 

Q&R QUESTÕES E RESPOSTAS - FISIOTERAPIA - 2008

LIANA ANTONUCCI REIS

EDITORA GUANABARA KOOGAN

PÁGINA 32

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª

Edição, 2003 - a frequência de 0,75 MHz pode ser utilizada na fase inflamatória do reparo tecidual (página 436) e a de 1,5 MHz é

citado como tratamento no reparo ósseo. (página 442). E, o recurso também será indeferido por não estar embasa do  na literatura de

referência para o concurso.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2004
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Prezados, a questão de número 16 está com o gabarito errado. O gabarito divulgado foi letra B, contudo o correto é a letra A. Pois, a

afirmativa III está totalmente incorreta por descrever a TENS como qualquer dispositivo de estimulação que emita correntes 

magnéticas   através da superfície intacta da pele. A TENS emite  correntes elétricas e não magnéticas , esta assertiva

está incorreta. Portanto, o gabarito correto desta questão é a letra A (I, II e V corretas) e não a letra B (I, II, III e V corretas)

como divulgado no site.

A afirmativa III está descrita no capítulo 17 do livro Eletroterapia de Prática Baseada em Evidências da autora Sheila Kitchen,

no subtítulo DEFINIÇÃO e a frase correta é: " Por definição, qualquer dispositivo de estimulação que emita correntes 

elétricas  através da superfície intacta da pele é TENS". Portanto, não é corrente magnética e sim elétrica, tornando dessa

forma a assertiva falsa.

Referências

KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª Edição, 2003.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso aceito. A questão foi anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2005
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Pela NBR 12655, item 6.2.3.3, casos excepcionais: Nos casos de concretos produzidos por betonadas de pequeno volume e sempre que o

número total de betonadas (lote) seja superior ao de exemplares da amostra que representa esse lote, ou seja, trata-se de amostragem

parcial, pode-se dividir a estrutura em lotes correspondentes de no máximo 10 m³ e amostrá-los com número de exemplares entre 2 e

5. 

Podemos dizer com a leitura do item que para concreto dosado na obra, pode-se dividir a estrutura em lotes de no máximo 10 m³ e

amostrá-los com número de exemplares entre 2 e 5. A norma em nenhum momento diz que o volume máximo da concretagem será de

10 m³, o item em questão apenas delimita o volume máximo por lote, sendo assim a concretagem pode-se fazer quantos lotes forem

necessários de acordo com o volume total a ser utilizado. Dessa forma, a alternativa d está equivocada quando diz que os casos

excepcionais são assim definidos quando as concretagens não ultrapassam 10 m³.

Referências

NBR 12655/2015.

Situação

Questão Mantida

Análise

O item 6.2.3.3 Casos Excepcionais da referida Norma, menciona o valor questionado.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2006
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Para os dados disponibilizados no enunciado do exercício, não há resposta correta dentre as alternativas disponíveis na questões.

Para que haja gabarito, a unidade da densidade deveria ser g/mL.

Referências

Para que a resposta correta seja letra C, conforme gabarito, no enunciado a densidade deveria ser 1,65 g/mL. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2007
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Para o exercício a constante dos gases ideais é igual a R  =  0,0082  atm.V/mol.K. Onde não é especificado a unidade do

Volume. Ficando dessa forma inviável a resolução do exercício. Não é possível saber se a unidade a ser utilizada pelo volume

deve ser usada em metros cúbicos ou em litros. E mesmo que faça a consideração de utilizar o volume em L, utilizando o valor de R

disponibilizado pelo exercício, a resposta não é a correspondente do gabarito, o exercício não teria resposta.

Referências

O valor da constante dos gases ideais deveria está no exercício como R  =  0,082  atm.L/mol.K.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2008
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

Recurso- Questão 12

A referida questão em seu enunciado pede que seja identificado o erro de Regência Verbal,   e assinalar a alternativa que não é

empregada a regência verbal de acordo com a norma culta. 

A regência verbal, trata da relação sintática de dependência que se estabelece entre o verbo ( termo regente) e o seu complemento

(termo regido). Dessa forma a regência determina se uma preposição é necessária para ligar o verbo ao seu complemento. 

Por outro lado temos a definição de concordância verbal,   é a que se verifica em número e pessoa entre o sujeito (e às vezes

o predicativo) e o verbo da oração. 

Com base  nesses conceitos podemos analisar que a resposta do gabarito, item d) onde lê-se :

" A leitura sempre nos traz um conhecimento no qual nem todos tinha acesso " . 

Esta alternativa apresenta claramente um erro da norma culta, no verbo "tinha" . Porém de acordo com os conceitos embasados na

bibliografia sugerida neste  edital, Moderna gramática portuguesa, observamos que a frase apresenta um erro de concordância

verbal e não de regência verbal. Isso visto que o verbo está conjugado na primeira pessoal do singular e deveria estar conjugado na

terceira pessoa do plural, o que não se enquadra em um erro de regência como pedido no enunciado.  Dessa forma a alternativa não

apresenta nenhum erro de regência verbal. 

Logo , solicito a anulação da questão. 

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro:  Nova Fronteira , 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise
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 Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que

houve o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.  

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2009
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A questão número 23 está com o gabarito incorreto. Foi divulgada a letra D (I, II, III, IV e V), mas o correto deveria ser a letra A (I, II, IV e

V). A afirmativa III está incorreta uma vez que a  disfasia não é uma manifestação clínica na doença de Parkinson e sim a 

disfagia, a qual é a dificuldade de deglutição que estes indivíduos apresentam. A disfasia é definida como distúrbios de linguagem

que acometem o córtex cerebral. As disfasias podem ser classificadas como motoras ou sensitivas dependendo da área de irrigação

sanguínea afetada. Disfasia não está relacionada com lesão de núcleos da base e sim déficit de irrigação sanguínea.

No livro de Neuroanatomia Funcional do autor Ângelo Machado na página 88 ele define bem as disfasias mostrando se tratar de lesão

cortical. Esta referência foi indicada para o presente concurso.

Referências

MACHADO, A. e HAERTEL, L.M. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu, 3ª Edição,2014.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise
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 A afirmativa III está errada. A alternativa correta a ser marcada na prova é a "A". Recurso aceito.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2010
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

A questão número 29 está com o gabarito incorreto. Foi divulgada a letra  B (I, II e III), mas o correto deveria ser a letra  A (I e II). A 

afirmativa III sobre o estudo de Araújo et al., 2018, está incorreta pois neste estudo o uso de bandagem funcional elástica foi utilizada

com frequência de duas vezes semanais com duração de 4 semanas, totalizando 8 aplicações.O follow up foi de 6 meses e não a

intervenção. A  afirmativa foi escrita de uma forma que leva o candidato a interpretar que a intervenção foi realizada duas vezes por

semana durante 6 meses e não durante 4 semanas, o que está incorreto.

Referências

ARAUJO, A.C.; PARREIRA, P.C.S.; JUNIOR, L.C.H.; SILVA, T.M.; JUNIOR, M.A.L.; COSTA,

L.C.M. e COSTA, L.O.P. Medium Term Effects of Kinesio Taping in Patients with Chronic NonspecificLow Back Pain: A Randomized

Controlled Trial. Physiotherapy 104: 149 ? 151, 2018.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2011
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

A questão de número 34 deveria ser anulada, pois a figura da letra C não é fratura da cabeça umeral e sim fratura de colo

umeral. A região da fratura na figura corresponde ao colo anatômico do úmero.

Na página 309 do livro Anatomia Básica dos Sistemas Humanos dos autores Dângelo e Fatinni, a figura 18.9 indica a região do colo

anatômico umeral.

Referências

DÂNGELO, J.C. e FATTINI, C.A. Anatomia Básica dos Sistemas Humanos. São Paulo: Atheneu,

3ª Edição, 2007. 

Situação

Questão Anulada

Análise
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 Recurso aceito. A alternativa não tem resposta correta e portanto foi anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2012
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A questão de número 32 deveria ser anulada, pois a primeira afirmativa está escrita de forma errada ao utilizar espessamento da

íntima . O termo correto é espessamento da camada íntima média  das artérias, que pode ser lido na Diretriz da Sociedade

Brasileira de Diabetes (documento em anexo). Logo, não há gabarito para esta questão.

 

Referências

DE DIABETES, Sociedade Barsileira. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2014?2015.  São Paulo: AC Farmacêutica ,

2015. Disponível em:  https://www.diabetes.org.br/publico/images/2015/area-restrita/diretrizes-sbd-2015.pdf. Acesso em: 03 de setembro

de 2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

Segundo a bibliografia utilizada no concurso - HERBERT, S.; XAVIER, R.; PARDINI JR., A. G. e FILHO, T.E.P.B. Ortopedia e

Traumatologia. Princípios e Prática. São Paulo: Artmed, 3ª Edição, 2003 ? página 652 ? que trata sobre a macroangiopatia e

microangiopatia no paciente diabético está redigido ?a microangiopatia aparece por um espessamento da íntima dos capilares e

arteríolsa do pé.? Sendo assim, a primeira alternativa está correta.

Recurso indeferido, também, por não estar embasado em bibliografia sugerida pelo concurso.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2013
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Recurso da Questão 17

A referida questão pede que determine o valor de x para que o momento fletor no meio do vão BC seja igual, em módulo, ao momento

fletor negativo no ponto B. 

Calculando os momentos pedidos com o valor sugerido no gabarito de x = 2,4, obtemos o  momento referente ao balanço igual a 

8,64kN.m e no meio do vão BC o momento vale  9,18kN.m, logo os valores não são iguais, como solicita a questão, tornando esta

alternativa errada.

Mesmo que esta alternativa seja a que os momentos mais se aproximam, já que para as demais alternativas os momentos também não

se igualam, a questão não faz referência a um valor aproximado, mas sim que os momentos sejam iguais, logo como 8,64 kN.m

e diferente de 9,18kN.m , solicito a anulação da questão. 

Abaixo segue a solução detalhada da viga considerando o gabarito sugerido com x = 2,4 m.  

Somatório de forças na vertical = 0                       Somatório das Forças na Horizontal = 0

Vb+Vc = 3x8,4 = 25,2 (I)                                                                    Hc = 0

Somatório dos momentos em C igual a = 0  

Vb x 6 - 3x8,4x8,4/2 =0

Vb = 17,64 kN

Voltando em (I) temos,

Vc = 7,56 kN

Calculando o Momento do Balanço temos, 

Mbal = 2,4 x 3 x 2,4/2 = 8,64 kN.m

Calculando o Momento no meio do vão BC temos, 

Mbc= Vcx3 - 3x3x1,5 = 9,18kN.m

Logo temos , Mbal diferente de Mbc, já que   8,64kN.m é diferente de 9,18kN.m, alternativa sugerida pelo gabarito b) x = 2,4

errada. 

Com isso solicito a anulação da questão.
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Obs. Encaminho em anexo o diagrama do momento fletor obtido pelo software Ftool, para a viga com x =2,4 conforme gabarito, com os

momentos solicitados na questão, que estão de acordo com o cálculo aqui apresentado. 

A metodologia de cálculo para a determinação das reações de apoio e calculo dos momentos fletores tem referência na bibliografia

sugerida, SUSSEKIND, J .C , Curso de Análise Estrutural- Vol .  1, 2  e 3. 

Referências

SUSSEKIND, J.C. CURSO DE ANÁLISE ESTRUTURAL - VOL . 1,2, 3 . SÃO PAULO : USP 1976.

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2014
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão número 20, apresenta a letra b como INCORRETA, pois o conceito apresentado na alternativa trata-se do crédito

EXTRAORÇAMENTÁRIO, não do orçamentário. Dessa forma, o gabarito deve ser corrigido para a letra "B".

Referências

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 8ª Edição - página 31

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2015
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

A questão 7 da prova pede o presente do subjuntivo. A única alternativa que o tempo verbal está no presente do subjuntivo é a letra D-

verbo comprar escrito (" Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante").

Conjugando o verbo em todas as pessoas do subjuntivo consta : 

 que eu compre

que tu compres

que ele compre

que nós compremos

que vós compreis

que eles comprem

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;quot;Times

New Roman&amp;amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;quot;Noto Sans CJK SC

Regular&amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;quot;Lohit

Devanagari&amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando da questão 07 , a

alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2016
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Venho através deste recurso pedir a anulação da questão nº 34, que tem em seu enunciado figuras com alterações radiológicas

e logo em seguida o comando da questão pede o diagnóstico. De acordo com a Lei Federal nº 12.842 de 10 de julho de 2013, publicado

pelo Conselho Federal de Medicina e Congresso Nacional estabelece em seu artigo 4º que são ATIVIDADES PRIVATIVAS do médico:

parágrafo VII - emissão de laudos dos exames endoscopicos e de IMAGEM, dos procedimentos diagnósticos invasivos e dos exames

anatomopatológico. O parágrafo VIII do mesmo artigo ressalta que é privativo do médico a atestação de condições de saúde,

diagnóstico doenças e possíveis sequelas. Todas as alterações radiológicas nas imagens se referem à condições clínicas e

de saúde da área da ortopedia, não sendo competência do fisioterapeuta de realizar diagnóstico de imagem. O fisioterapeuta realiza

diagnóstico cinetico-funcional de acordo com o COFFITO (Resolução de 09 de maio de 1987).

Referências

https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=2838

https://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24023:lei-12842&amp;catid=66:leis&amp;Itemid=34 

Situação

Questão Anulada

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 A alternativa não tem resposta correta e portanto foi anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2017
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

            Senhor Examinador, a questão era sobre agentes eletrofísicos utilizados na fisioterapia e pedia que o candidato

analisasse as afirmativas e, posteriormente, marcasse a alternativa que correspondesse às afirmativas CORRETAS.   

            Na afirmativa II, percebem-se vários erros, quando o item diz que a Neuroestimulação Elétrica Transcutânea

(TENS) tem efeitos antieméticos, melhora o fluxo sanguíneo e tem indicação para regeneração de feridas e úlceras.   

A TENS é um recurso que utiliza corrente elétrica aplicada à pele com finalidade analgésica, modulando o processo de

neurocondução da dor e atuando sobre a liberação de opióides endógenos a nível medular e da hipófise.   

Este recurso fisioterapêutico atua somente no sintoma do problema, no caso, a dor, e não no que está realmente causando a dor. Sendo

assim, deve se ter precaução em sua indicação, pois muitas vezes é preferível que o paciente deixe uma sessão com dores, o

que fará com que ele poupe uma determinada estrutura, do que sem dores, dando a falsa impressão ao paciente de resolução do

problema  

A sigla TENS vem do inglês Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (neuroestimulação elétrica transcutânea) e foi utilizada na

década de 70 com objetivos para analgesia, atuando na teoria das comportas de dor. A TENS tem finalidade de proporcionar analgesia.   

O desenvolvimento da TENS se deveu aos estudos e desenvolvimento da eletroterapia e, a partir de 1960, com advento da teoria da

comporta da dor, combinado com geradores eletrostáticos e condensadores, acabaram por recolocar a eletroterapia como método de

tratamento, sendo que algumas fontes relatam o uso de peixes eletrogênicos há mais de 2500 anos. Aliado a isso, o aumento de casos

de dor na população mundial fomentou pesquisas para o tratamento dessas dores.   

Como se pode perceber, a única e exclusiva finalidade da TENS é proporcionar analgesia, ou seja, alívio da dor, o que torna a

afirmativa II incorreta e, consequentemente, também torna incorretas as alternativas A, B e D.   

Destarte, requer-se, por meio deste recurso, a alteração do gabarito para a alternativa C, ou, se necessário, a anulação da

questão.

Referências
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Tim Watson, (2008). Electrotherapy: evidence-based practice 12th ed. [S.l.]: Elsevier Health Sciences.    

Robertson, Valma J.; Alex Ward, John Low, Ann Reed (2006). Electrotherapy Explained: Principles and Practice Fourth ed. [S.l.]:

Butterworth-Heinemann (Elsevier). 

Situação

Questão Anulada

Análise

 A questão foi anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2018
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Senhor Examinador, a questão pediu que fosse assinalada a alternativa incorreta sobre receitas públicas. Conforme o gabarito preliminar

divulgado pela Banca, a resposta da questão seria a alternativa C.

Pois bem. O fato é que, além da alternativa C, a alternativa B também está incorreta. Veja:   

B) Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integrariam a LOA.   

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a definição dada no item B se refere aos ingressos

extraorçamentários. Conforme o trecho retirado da página 33, no título Ingressos Extraorçamentários, ? Ingressos

extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).?

Uma vez que a questão apresenta duas alternativas como resposta, conforme os argumentos já mencionados, requer-se a sua

anulação por meio do deferimento deste recurso.

Referências

Manual de contabilidade aplicada ao setor público - MCASP, 8º edição.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2019
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Prezados,

Solicito, mui respeitosamente, revisão do gabarito referente à Questão 16 .

No item III da referida questão, afirma-se que:

"Por definição, qualquer dispositivo de estimulação que emita correntes magnéticas  através da superfície intacta da pele é

TENS".

Todavia, de acordo com o livro "Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências" (KITCHEN, 2003), o qual se encontra na lista de

sugestões de bibliografia do conteúdo programático para o cargo de Fisioterapeuta, a definição de TENS é a seguinte:

"Por definição, qualquer dispositivo de estimulação que emita correntes elétricas  através da superfície intacta da pele é

TENS".

Nessa perspectiva, a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) é um recurso essencialmente elétrico, e não

magnético.  

 

Sendo assim, o item III está incorreto, de modo que apenas os quesitos I, II e V estão corretos.

Acredito, portanto, que o gabarito pertinente para a questão seja a alternativa A.

Referências

KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª Edição, 2003.

Situação

Questão Anulada

Análise

   	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk {

font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr;

color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }   Recurso aceito. A questão foi anulada
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2020
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Solicito à banca PGP anular a questão, motivo: o comando da questão determina que se ?assinale a afirmativa INCORRETA?. A

incorreção está nas alternativas B, C e D, segundo o MCASP 8ª ed, pág. 31.

?b) Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário.

Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).?   

 Onde se lê: ? Os ingressos orçamentários?,  segundo o MCASP 8ª ed. pág. 31, tem-se:   

    

? Ingressos extraorçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário.

Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).?

?c) Para fins contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva e não efetiva. A receita efetiva é aquela em que os ingressos de

disponibilidade de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. A receita

não efetiva tem como única diferença da definição anterior a constituição de obrigações correspondentes .?   

  

 A definição da alternativa ?C? está em desacordo com o MCASP 8ª ed. pág. 31:   

  ?Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser ?efetiva? ou

?não-efetiva?:       

a. Receita Orçamentária Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de

reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes.     

b. Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do
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reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito.?

?d) São classificadas como receitas orçamentárias, sob rubricas próprias, toda a arrecadação , inclusive as provenientes de

operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ressalva-se que nessa classificação não são consideradas as

operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e

passivo financeiros.?   

 A definição da alternativa ?D? também está em desacordo com o MCASP 8ª ed. Pág 31:

 

?Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei. 

Parágrafo único. Não se consideram para os fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões

de papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros. [...] 

Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão classificadas como receita orçamentária, sob as

rubricas próprias, tôdas as receitas arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no

Orçamento.?          

Referências

 MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP), 8ª edição, pág. 31

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2021
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

O gabarito considera a primeira afirmativa como falsa, sendo que é uma afirmativa verdadeira:

Lei 8.666/93  

Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas

Sendo assim, a alternativa correta seria a letra B e não a letra D. 

Referências

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providencias 

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2022
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Na questão 35 a constante dos gases dada R=0,0082 atm.V. mol-1.K-1 está errada. 

O valor correto seria 0.082 atm. L. mol-1. K-1, ou seja, o valor dado está com uma casa decimal a mais isso interfere diretamente no

resultado final. Deste modo, gostaria que essa questão fosse anulada, pois não existe resposta correta com os dados fornecidos.

Referências

O valor correto é encontrado nos livros de quimica geral e fisico-quimica do autor Peter Atkins

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2023
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

Senhor Examinador, o comando da questão pedia claramente que fosse assinalada a alternativa (correta) que definisse o que era a

?Lei de Jante? de acordo com o texto 1.   

De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca organizadora do certame, a resposta da questão seria a alternativa D.   

Pois bem. Façamos então uma análise da assertiva considerada como correta pela banca.   

A assertiva diz, então, que a Lei de Jante, de acordo com o texto 1, é ?uma regra que evidencia, com conotação negativa, a

ostentação, por ser algo que termina por afastar ainda mais as pessoas?.   

Veja que a primeira parte da assertiva está correta, quando diz que é ?uma regra que evidencia, com conotação negativa, a

ostentação?. Até aqui, e considerando o que o texto nos fala sobre a Lei de Jante, a assertiva estaria correta. Inclusive, alguns

trechos citados no texto, definindo o que é a Lei de Jante, nos levam exatamente a esse entendimento. Veja:   

(...) é uma daquelas regrinhas não escritas...   

(...) Ela diz, basicamente, que ostentar é feio.   

(...) para não se ?desenquadrarem? do resto da sociedade.   

(...) não é uma coisa socialmente bem-aceita o milionário ter uma Ferrari e uma mansão.   

(...) ?Pega melhor? viver numa casa mais modesta e dirigir uma perua Volvo (o carro ?popular daqueles lados) ...   

Note que, segundo o texto, a conotação negativa atribuída à Lei de Jante se dá ao simples fato de que ostentar é feio e, mesmo as

pessoas ricas, as quais se subentende que poderiam ostentar justamente pelo fato de serem ricas, devem restringir o consumo e o estilo de

vida para não se desenquadrarem da sociedade. O texto ainda diz que há um estigma negativo associado a pessoas que ?ficam

ricas? em uma determinada sociedade. Ou seja, o motivo da conotação negativa dada à ostentação é uma questão cultural,

como já dito no próprio texto ? é uma espécie de fenômeno cultural nos países nórdicos  ?, e nada tem a ver como o fato de
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afastar ainda mais as pessoas, até porque ainda nem havia se falado no texto em afastamento de pessoas. Logo, como poderia afastar

?ainda mais??   

O que torna a assertiva errada é justamente a segunda parte, que diz ?por ser algo que termina por afastar ainda mais as pessoas?.

 

Perceba que a segunda parte da assertiva não pertence à definição de ?Lei de Jante? dada pelo texto. Essa segunda parte,

pertence, na verdade, ao desenvolvimento do autor quando falou sobre um estudo científico chamado The Status Signals Paradox (O

Paradoxo dos Símbolos de Status ? em tradução livre), conduzido por pesquisadores de universidades do Estados Unidos, Israel e

Cingapura.  

Segundo o autor, o estudo mostra que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, símbolos de status como carros exóticos e

roupas caras acabam fazendo com que as pessoas que os possuem sejam vistas como MENOS desejáveis para se ter como amigos do

que pessoas que utilizam coisas mais ?normais? .  

O autor continua seu desenvolvimento e conclui: assim, pessoas que se apoiam em símbolos de status, com o objetivo de serem aceitas

socialmente, podem estar conseguindo exatamente o efeito contrário, que é se isolar e afastar ainda mais as pessoas . Perceba

que, nesse trecho em específico, encontramos o fundamento da segunda parte da assertiva, mas fica claro que, aqui, o autor está

falando sobre o estudo que havia citado anteriormente e não sobre a Lei de Jante mencionada no início do texto. Além disso, esse

trecho expressa uma opinião do autor baseada no estudo citado por ele, e isso fica evidente na sua fala ?podem estar conseguindo o

efeito contrário?. Portanto é errado afirmar que isso seria parte da definição de Lei de Jante, pois é apenas um ponto de vista do

autor sobre um estudo ao qual fez referência.   

Diante desta análise, conclui-se, então, que não havia uma resposta correta dentre as assertivas, motivo pelo qual se requer o

deferimento deste recurso para anulação da questão.

Referências

Texto 1 da matéria de Língua Portuguesa da prova aplicada ao cargo de Fisioterapeuta pela Universidade Federal de Viçosa.

Disponível em:  http://www.pgp.ufv.br/wp-content/uploads/2019/01/CPUFV18-2_Fisioterapeuta.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 		a:link { so-language: zxx } 	   

 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta.   

 Dessa forma, com base no apresentado no texto, a alternativa (d) é única correta, uma vez que elementos do próprio texto afirmam

que, segundo a Lei de Jante, ?ostentar é feio? e que essa ação deve ser evitada pelas pessoas para que não se ?

desenquadrarem? do resto da sociedade, o que  evidencia, com conotação negativa, a ostentação como algo que termina por

afastar ainda mais as pessoas do resto da sociedade. 

Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2024
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Complementando o recurso anterior...

 

 A terceira afirmativa da questão 22: "A incivilidade não contradiz nem a lei, nem o regimento do estabelecimento de ensino, mas as

regras de boa convivência. É a falta de boas maneiras que transparece na desatenção com o bom relacionamento com os colegas e

funcionários da escola: desordens, empurrões, grosserias, palavras ofensivas, gritarias e correrias pela sala, por exemplo" parte de uma

citação de Chartot - 2002, presente no texto "Juventude, indisciplina e regras escolares" cujos autores são Nogueira e Villas (2014, p.

15). 

 No entanto, os autores do referido texto apontam o fato da "escola não ser apenas espaço de aprendizagem, mas um espaço de

vivência e experiência da condição juvenil" (2014, p. 19) e é exatamente por isso que o "professor e a escola não conseguem 

separar tão facilmente cada ato como violência, indisciplina ou incivilidade" (2014, p. 19). A partir do exposto, percebemos que um ato de

incivilidade pode "ferir" o regimento do estabelecimento de ensino" ao ser entendido como indisciplina. As desordens (indicadas como

exemplos de incivilidade) se confundem facilmente com os "burburinhos" em sala de aula (exemplos de indisciplina - 2014, p. 21). 

 Entendemos que a terceira assertiva da questão sobre a qual faz-se necessário este recurso, deveria ser considerada falsa, por restringir

o pensamento dos autores Nogueira e Villas a uma citação utilizada e contextualizada por eles.  

 

 Desde já agradeço. 

 

 Att, 

 Luciana Santos  

  

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regras escolares. 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?A?.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2025
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Ao fazer a correção referente ao traço de acordo com o saco de cimento corrigindo o inchamento e a umidade o volume de areia que

antes era de 75,2 ( para um saco de cimento de 50kg) fica 97 então substituindo esse valor na fórmula de volume, o volume referente a 2

padiolas sera 31cm.

traço: 1: 1,504:2,760: 0,480

traço equivalente a 1 saco de cimento: 50:75,2:138:24

correção quando ao inchamento :  Inchamento= Vol h /vol s ; então vol h=1,29x75,2 = 97

correção quanto a umidade: h= mh-ms/msx100 = mh=ms(1+h) =  a massa seca pode-se determinar através da formula da massa

especifica onde: ms= 1,504x75,2= 113,10kg então mh= 114,10x(1+0,035) resultando em um valor de 117,05kg. 

massa da água a mais= 117,05 -113,10 =3,95kg 

então o traço corrigido é: 50: 97:138:20,04

para dimensionar a altura da padiola:  V= CxLxH  : 97=3,5 x 4,5 x H sendo H igual a 61,58. 

Para que a padiola não fique com altura e peso exessivo, divide-se a altura por dois e especifica-se duas padiolas, ou seja, duas padiolas

c dimensões de 45x35x31 .

Referências

http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/17310/material/01.%20Defini%C3%A7%C3%B5es%20fundamentais,%

20Consumo%20de%20cimento,%20Tra%C3%A7os%20e%20corre%C3%A7%C3%B5es.pdf

Dosagem de Concreto

https://docente.ifrn.edu.br ? disciplinas ? aula-7-dosagem-do-concreto-texto  

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2026
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

A questão 17 pede o seguinte: Para que o momento fletor no meio do vão BC seja igual, em módulo, ao momento fletor negativo no

ponto B, o valor de x (balanço) é:Calculando os momentos nos respectivos pontos com o gabarito sugerido x = 2,4, obtemos o momento

referente ao balanço de 8,64 Kn.m e no meio do vão BC o Momento de 9,18KN.m , logo os valores não são iguais, apresentam uma

diferença de 6,61%. Ao substituir qualquer dos valores das alternativas no comprimento ??x?? da viga, em nenhuma delas

os valores dos momentos no meio do vão e no balanço se igualam. Abaixo segue a solução detalhada da viga considerando o

gabarito sugerido com x = 2,4m. SFv = 0Vb + Vc = 3*8,4 = 25,2 (1)                                               

 SMc = 0Vb *6 ? 3*8,4*8,4/2 = 0Vb = 17,64KNVoltando em (1) temos,Vc = 7,56 KNCalculando o Momento em B pela Esquerda

temos:Mbesq = 2,4*3*2,4/2Mbesq = 8,64 KN*mMomento no meio do vão BC temos:MBC/2 = Vc * 3 ? 3 * 3 * 1,5MBC/2 = 7,56* 3 ? 3 *

3 * 1,5MBC/2 = 9,18 KN *mLogo temos:  MBC/2 ? MbesqConforme o gabarito apresentado, obtemos resolução da viga através do

software FTOOL também contrário ao gabarito (Figura em anexo).Dessa forma, como nenhuma das alternativas condiz com a

solicitação para que os momentos se igualem, solicito a anulação da questão. 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, Projeto de estruturas de concreto - Procedimento - NBR 6118, Rio de Janeiro,

ABNT, 2003, 170p.

 LEONHARDT, F. ; MONNING, E. Construções de concreto - Princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto

armado, v.1, Rio de Janeiro, Ed. Interciência, 1982, 305p.

GIONGO, J.S. ; TOTTI JR., F. Concreto armado: Resistência de elementos fletidos submetidos à força cortante. São Carlos, Escola de

Engenharia de São Carlos - USP, Departamento de Engenharia de Estruturas, 1999.

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2027
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Prezada banca examinadora,

a NBR5410 cita os critérios para dimensionamento da seção mínima dos condutores neutro no item 6.2.6.2.

Mais especificamente, no item 6.2.6.2.3, estabelece que:

"Quando, num CIRCUITO TRIFÁSICO com neutro, a taxa da terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do

condutor neutro não deve ser inferior à dos condutores de fase, podendo ser igual à dos condutores de fase se essa taxa não for

superior a 33%."

Dessa forma, a alternativa C da questão 32 está INCORRETA, primeiramente, porque ela sequer determina que o critério mencionado

se refere a CIRCUITOS TRIFÁSICOS.

Além disso, a alternativa afirma que se a taxa da terceira harmônica estiver entre 15% e 33%, a seção do condutor neutro não

NECESSARIAMENTE precisa ser superior à dos condutores fase, o que sugere que, em alguma situação, a seção do condutor

neutro PRECISARIA ser superior à dos de fase.

Porém, a norma apenas cita que para a faixa de porcentagem especificada (15% a 33%), a seção do condutor neutro NÃO DEVE

SER INFERIOR E PODE SER IGUAL à dos condutores de fase, não especificando nenhuma situação na qual ela PRECISARIA ser

superior.

Devido a isso, a questão 32 tem duas respostas incorretas (C e D).

Portanto, solicito encarecidamente a anulação da questão 32.

Obrigada! 

Referências

ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

Situação

Questão Mantida

Análise

Segundo o livro:  

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais . 8 ed., 2. reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2015. xiv, 666 p.  

Nas páginas 101 e 102, seção 3.5.2 (Critérios para Dimensionamento da Seção Mínima do Condutor Neutro):   

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 197 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

?A NBR 5410:2004 estabelece os critérios básicos para o dimensionamento da seção minima do conductor neutro, ou seja:   

f)...(3º parágrafo) Deve-se observar que se a taxa de 3ª harmônica for superior a 15% e inferior a 33%, como ocorre nos

circuitos de iluminação com o uso de reatores eletrônicos, a seção do condutor neutro não necessariamente precisa ser

superior à dos condutores fase."   

A alternativa c da questão 32 diz que ?se a taxa de terceira harmônica estiver entre 15% e 33%, a seção do condutor neutro

não necessariamente precisa ser superior à dos condutores fase.?

 

Note que o trecho do livro e a alternativa c são exatamente iguais. O que valida a alternativa d como a única INCORRRETA.

    Portanto, indeferimos o recurso. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2028
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Venho através deste meio interpor recurso e pedir a anulação da questão de nº 35, que pede pra assinalar a alternativa correta, no

entanto, há a presença de duas alternativas corretas. O gabarito oficial aponta como certa a letra "C" - A oximetria de pulso é uma

ferramenta valiosa no monitoramento durante a prática ambulatorial, indicando a saturação de oxigênio e também a frequência

cardíaca. Após analisar as alternativas, notá-se correta que a alternativa "A" também está correta. A ICC é uma doença

multissistemica que afeta além do coração, músculos e artérias periféricas, num programa de exercícios deve contemplar o

condicionamento global, treinamento de alta resistência periférica e exercícios respiratórios. De acordo com a Diretriz Brasileira de

Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (Arquivo Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2018), em seu subtítulo 6.8 da pág, 454 a

Reabilitação Cardiovascular é capaz de trazer todos os benefícios supracitados na alternativa "A".Programas de exercício na IC

estão protocolados há mais de duas décadas e promovem progressivo aumento da capacidade funcional, requerendo aumento gradual

da carga de trabalho de 40 a 70% do esforço máximo, por 20 a 45 minutos, três a cinco vezes por semana, por 8 a 12 semanas.169

Quando se dispõe do teste cardiopulmonar, o limiar anaeróbico é o ponto ideal para o treinamento aeróbico, que deve ser associado a

exercícios de resistência por grupos musculares, com benefícios funcionais, na qualidade de vida, no balanço autonômico e no perfil

neuro-humoral.170 No entanto, os efeitos em longo prazo ainda não estão completamente estabelecidos, mas há indícios de ação

favorável no remodelamento ventricular esquerdo.171 Estudos randomizados pequenos, revisões sistemáticas e metanálises têm

demonstrado que o treinamento físico regular é seguro, aumenta a tolerância aos exercícios, melhora a qualidade de vida e reduz

hospitalizações por IC.172-174 Um único e grande estudo randomizado multicêntrico, o HF-ACTION (Heart Failure: A Controlled Trial

Investigating Outcomes of Exercise Training),175 mostrou modesta, mas não significante redução nos desfechos primários de morte e

hospitalizações por todas as causas, mas demonstrou benefícios significativos na qualidade de vida e nas hospitalizações por IC,

concluindo que a aderência à meta prescrita foi irregular ao longo do estudo. A aderência aos programas de exercícios foi reavaliada

em estudo subsequente, como um fator determinante para os benefícios a médio prazo.176 Análise do Cochrane Heart Group177

sobre treinamento físico em pacientes com ICFEr mostrou tendência de redução de mortalidade com exercício após 1 ano de

seguimento. Comparado ao controle, o grupo de treinamento físico teve menor taxa de hospitalização por IC, melhorando a qualidade

de vida.

Referências

http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2018/v11103/pdf/11103021.pdf Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e

Aguda. Página 454, subtítulo 6.8. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk {
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color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }   

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 681  ? o item ?c? da questão está correto ao se referir à ?oximetria de pulso?

como ferramenta de monitoramento. O nível de oxigenação tecidual, medido pelo oxímetro é chamado saturação de oxigênio.

Como a oximetria de pulso é realizada por oxímetros, eles também dão entre outros parâmetros o monitoramento da frequência

cardíaca. Portanto, seu recurso está fortalecendo que a questão c está correta.   

  O item ?a? da questão, de acordo com a mesma bibliografia está errado por que deveria conter treinamento de resistência

periférica, de resistência de baixa intensidade. E treinamento muscular respiratório, além do condicionamento sistêmico.  

 

 Recurso indeferido, também, por não estar embasado em bibliografia sugerida  pelo concurso.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2029
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

De acordo com a NBR 12655 (2015) item 6.2.3.1 O controle do concreto por amostragem total (100 %) Consiste na amostragem 100 %, ou

seja, todas as betonadas são amostradas e representadas por  um exemplar que define a resistência à compressão daquele concreto

naquela betonada. Neste caso, o valor da resistência característica à compressão do concreto estimada (fck,est) é dado por: fck,est

= fc,betonada onde fc, betonada é o valor da resistência à compressão do exemplar que representa o concreto da betonada.

 

A afirmativa B foi expressa de forma confusa não estando na norma a afirmação que a  resistência é dada pelo maior valor a

de resistência a compressã o. 

Deste modo a questão apresenta duas questões incorretas, as alternativas b e c.

Referências

http://files.israel-tecnico-qualidade.webnode.com/200001290-4323c441bd/NBR%2012655%20-%2015_aula.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

A letra B está descrita de forma correta. Cada exemplar é formado por dois corpos de prova sendo que é escolhido o maior valor de

resistência entre os dois corpos de prova. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2030
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

A referida questão sugere um plágiocópia  do concurso ? CCV-UFC - 2015 - UFC - Técnico em Assuntos Educacionais ? edital

192 UFC. A questão sendo plagiada  copia pode favorecer de modo desigual alguns candidatos que já possivelmente tenha tido

contado  com a questão da UFC de 2015, afetando assim a lisura e transparência desse concurso. Assim peço a anulação da

questão referida.

Referências

http://www.ccv.ufc.br/newpage/conc/conc2015/edital192/docs/Prova/Tecnico_em_Assuntos_Educacionais.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 21 bem como o respectivo gabarito. As afirmativas I, II e III, da questão 21, foram elaboradas

com base nos parágrafos 1º, 3º e 5º do art. 5º, da Lei nº 10.861, de 2004. A única resposta correta é a alternativa ?B?.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2031
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

Questão 27  ? Anulação da Questão   

    

27. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE todos os sais inorgânicos que, ao serem dissolvidos em água, contribuirão

para o aumento do pH da solução:   

    

a) Sulfato de potássio, cloreto de cálcio e iodeto de sódio.   

b) Brometo de lítio, fosfato de sódio e cianeto de potássio.   

c) Sulfato de potássio, cloreto de ferro III e acetato de sódio.   

d) Fosfato de lítio, acetato de potássio e bicarbonato de sódio.   

    

Conforme solicitado no enunciado da questão todos os sais deveriam ser inorgânicos, porém na alternativa correta da letra d) apenas o

fosfato de lítio e o bicarbonato de sódio são sais inorgânicos. O acetato de potássio é proveniente da reação do acido etanóico

(ácido acético) com hidróxido de sódio e produz acetato de sódio e água. Portanto, um sal orgânico. A questão 27 deve ser

anulada pois em nenhuma das alternativas todos os sais são inorgânicos.   
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Referências

ATKINS, Peter; JONES, Loreta; Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente, Porto Alegre: Bookman, 2001.

FELTRE, Ricardo; Fundamentos da Química, vol. Único, Ed. Moderna, São Paulo/SP ? 1990.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em uma informação apresentada no enunciado da referida questão e deliberou que a

mesma deve ser anulada
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2032
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

Na questão afirma categoricamente que o ?itinerário formativo é? colidindo com as possíveis interpretações da

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012 Art. 3º § 3º que diz na literalidade: ?Entende-se por itinerário formativo o

conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da Educação Profissional pela instituição de Educação

Profissional e Tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento de

estudos e de experiências profissionais devidamente certificadas por instituições educacionais legalizadas?.   

  Desta maneira a resolução sugere que: ?Entende-se por itinerário formativo?, a própria lei já sugere que existem outras

possíveis interpretações sobre a palavra itinerária.  Indicando uma relativização conceitual que não foi considerada na

formulação da questão. Assim peço ou que mude o gabarito para letra D ou anule a questão.   

 

Referências

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 6, de 20 de setembro de 2012. Define Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?

option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12- pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 25

fev.2019

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 24, bem como o respectivo gabarito. A escrita da questão 24, que se embasou na bibliografia

indicada e não houve alteração de sentido. A única resposta dessa questão é a alternativa ?A?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2033
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

De acordo com a Lei 8.666/1993 em seu  Art. 6 o  no item 3 b

Considera-se:

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades

determinadas;

 

tornando a primeira assertiva  CORRETA. 

  O GABARITO preliminar considerou a afirmativa como FALSA. 

Referências

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2034
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

O Item III da questão 33  foi considerado incorreto (?experiência vivenciada até a juventude, pelos sujeitos investigados, de acordo

com Dayrell (2012),não criou habilidades mínimas próprias do ser aluno, como o hábito de estudo ou mesmo da leitura, por exemplo.

No entanto, a escola aparece como um espaço aberto a uma vida não escolar, numa comunidade juvenil de reconhecimento

interpessoal. É em torno dessa sociabilidade que, muitas vezes, a escola e seu espaço físico são apropriados pelos jovens

alunos?.), contudo, ele esta de acordo com o texto do professor Dayrel (2012) que pensa a escola como ? o centro e o espaço

privilegiado de encontro?) pág. 319.   

Nas considerações finais do texto de Pereira e Lopes (2016) sugerem: ?Os jovens consideram a escola um suporte para enfrentar os

embates e obstáculos e nela depositam confiança, expectativas, sonhos e esperanças com relação à execução de seus projetos

de vida. Apesar de todas as dificuldades que vivenciam nesse contexto, veem a escola como um instrumento importante para tornar

realidade seus projetos, fazendo com que nela permaneçam?, contudo,  o item VI da questão 29 afirma categoricamente que a

?escola como um empecilho realização de seus projetos? , essa exposição  interpretativa sugerida pela questão esta

equivocadamente diversa do sentido geral do texto, que pensa o jovem em seu protagonismo e a escola como depositara de expectativas ,

sonhos e esperanças, neste sentido, de acordo com estas imprecisões e equívocos sugiro a anulação da questão.   

 

Referências

DAYRELL, Juarez Tarcisio. Juventude, socialização e escola. In: DAYRELL, Juarez; NOGUEIRA, Maria Alice; RESENDE, José

Manuel; VIEIRA, Maria Manuel. Família, escola e juventude. Olhares cruzados Brasil-Portugal. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2012, p.

298-322.

 DAYRELL, Juarez Tarcisio; JESUS, Rodrigo Ednilson. Juventude, ensino médio e os processos de exclusão escolar. Educação e

Sociedade, Campinas, v. 37, nº 135, p. 407-423, abr.-jun., 2016.   

PEREIRA, Beatriz Prado; LOPES, Roseli Esquerdo. Por que ir à Escola? Os sentidos atribuídos pelos jovens do ensino médio.

Educação & Realidade. Porto Alegre, vol.41, nº 1, p. 193- 216, jan./mar. 2016.

Situação
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Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 33, bem como o respectivo gabarito. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?D?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2035
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Questão 30  ? Anulação da Questão   

    

30. As estruturas químicas a seguir representam quatro substâncias que possuem atuação no organismo humano.   

 * As estruturas seguem em anexo

Sobre as estruturas de cada uma dessas substâncias, analise as seguintes afirmativas:   

    

I. Todas as substâncias são aromáticas.   

II. Todas as substâncias possuem, ao menos, um grupamento amina em suas estruturas.   

III. As substâncias 1, 2 e 3 são classificadas como aromáticas.   

IV. As substâncias 1 e 4 possuem grupamento cetona em suas estruturas.   

V. As substâncias 2 e 3 possuem grupamentos amida em suas estruturas.   

    

Está CORRETO o que se afirma apenas em:   

    

a) I e II.  
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b) I e V.  

c) II e III.  

d) III e IV.  

    

Ao analisar as afirmativas temos que:  

I. Todas as substâncias são aromáticas. As substâncias 1,2 e 3 são aromáticas, porém a substância 4 não possui

aromaticidade apenas uma insaturação em um dos anéis da Testosterona.   

 II. Todas as substâncias possuem, ao menos, um grupamento amina em suas estruturas. As substâncias 1,2 e 3 possuem ao menos

um grupamento N-H, porém a substância 4 não possui um grupamento N-H em sua estrutura.   

 III. As substâncias 1, 2 e 3 são classificadas como aromáticas. Pela a regra de Hückel, que propõe que para um composto

cíclico e planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados tenha 4n + 2 elétrons p, sendo n um número

inteiro. Para as substâncias 1,2,3 temos um n igual a 1, portanto são classificadas como aromáticas.   

 IV. As substâncias 1 e 4 possuem grupamento cetona em suas estruturas. O grupamento cetona é caracterizado pela ligação C=O

presente na estrutura 4, porém a substância 1 não possui a função cetona pois apresenta a função amida na estrutura da

cafeína.   

V. As substâncias 2 e 3 possuem grupamentos amida em suas estruturas. As substâncias 2 e 3 possuem agrupamento N-H, proveniente

de aminas e são da função amida.   

    

Portanto, ao analisar as afirmativas não é possível encontrar uma alternativa dentre as apresentadas, já que apenas a afirmativa III

está correta. Portanto, a questão 30 dever ser anulada.

Referências

BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. 2ª edição, São Paulo: Person Prentice Hall, 2011.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um item da referida questão e entendeu que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2036
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Venho através deste meio pedir a anulação da questão de nº 35, tendo em vista que a mesma apresenta duas alternativas corretas.

De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta é a letra "C", no entanto, de acordo com a Diretriz Brasileira de Insuficiência Aguda

e Crônica,em seu subtitulo 6.8, página 454 - Reabilitação Cardiovascular, programas de exercícios promovem progressivo aumento

da capacidade funcional, requerendo aumento gradual da carga de trabalho de 40 a 70% do esforço máximo, por 20 a 45 minutos. O

treinamento aeróbico deve ser associado a exercícios de resistência por grupos musculares, com benefícios funcionais, na qualidade

de vida e no balanço neurofuncional. Estudos randomizados e metanálises tem demonstrado que o treinamento fisico regular aumenta a

tolerância aos exercícios e melhora no VO2 pico através de teste cardiopulmonar.

Referências

Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda, página 454, subtitulo 6.8 - Reabilitação Cardiovascular.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk {

font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr;

color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }       	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10);

text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt;

}dd.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align:

left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }    A questão está de acordo com a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B.

E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole, 5ª Edição, 2010 - página 681.  A questão

correta é a letra ?c? apenas. E, este recurso não sugere qual outro item estaria certo. Está incompleto e não tem embasamento

em bibliografia sugerida para este concurso. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2037
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Ao realizar os cálculos o valor de X encontrado equivale a raiz de 6.

Pela complexidade da questão o mínimo seria as alternativas apresentassem o valor correto. raiz de 6 equivale a 2,45cm e não 2,4. Na

questão não especificou (considere 1 casa decimal). Além disso, ao jogar a viga apresentada em programas de calculo, o valor

apresentado no gabarito estaria longe de ser a resposta correta e não corresponderia ao valor real. Em anexo está a resolução.

Referências

https://biblioteca.unilasalle.edu.br/docs_online/livros/curso_de_analise_estrutural_1.pdf

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2038
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

A questão apresenta um circuito com duas fontes, sendo uma fonte de corrente de 1A e uma segunda fonte representada com o símbolo

de outra fonte de corrente indicando 12V. 

Além disso, na fonte de 12V não há indicação de polaridade, ou seja, não é possível saber se a corrente está ?saindo?

ou ?entrando? no seu terminal positivo. 

Sendo assim, há duas respostas possíveis para a questão, tanto 14V (letra A), quanto 6V (letra B), pois existem duas polaridades

possíveis para a fonte de 12V.

Diante do exposto, solicito a anulação da questão.  

Referências

www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/apostila_eletricidade.pdf

 ufrgs.br/eng04030/Aulas/teoria/cap_01/fontesal.htm

Situação

Questão Mantida

Análise

Na referida questão 30 são apresentadas duas fontes independentes no circuito, uma fonte independente de tensão contínua de 12

Volts conectada em série com o resistor de 30 Ohms e outra fonte independente de corrente contínua de 1 Ampére conectada em

paralelo com o resistor de 15 Ohms. As simbologias utilizadas para estas duas fontes independentes estão corretas conforme consta na

referência bibliográfica ?CLOSE, C. M. Circuitos Lineares. Editora LTC. São Paulo. 1990? citado em ?Sugestões de

Bibliografia? no Edital 02/2018, onde as fontes independentes de tensão são representadas com ?setas com a cabeça aberta?

e as fontes de corrente são representadas como ?setas com a cabeça fechada?. O que definirá a polaridade destas fontes será a

direção da seta que a representa, ou seja, a ponta da seta será a polaridade positiva da fonte, ficando a polaridade negativa na outra

extremidade da seta. O posicionamento da seta dentro ou fora do círculo da fonte não afeta a aplicação da simbologia.   

A seguir apresentamos um exemplo da aplicação destas simbologias para as fontes independentes de tensão e de corrente que consta

na página 53 da referência bibliográfica citada.

Portanto, indeferimos o recurso.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2039
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

O valor da constante R informada na questão de 0,0082 atm.V/(mol.K) está incorreto. O valor correto é R=0,082 atm.L/(mol.K) para o

volume em litros, de acordo com Feltre (2004) ou ainda de 8,2x10^(-5) atm.m³/(mol.K) para o volume em m³.

Referências

Feltre, Ricardo. Química. 6 ed.- São Paulo: Moderna, 2004.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2040
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

A unidade da densidade informada na questão de 1,65 g/L não conduz a uma solução lógica. Acredito que a densidade é de 1,65

g/mL, a qual conduz à resposta correta de 2,94L.

Referências

Feltre, Ricardo. Química. 6 ed. - São Paulo: Moderna, 2004.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dado apresentado na referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 215 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2041
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Solicitação de recurso contra a questão 35, conforme justificativa abaixo:   

  Questão 35  ? Anulação da Questão   

 35. Um produtor de café comprou 10 sacos de 50 kg de fertilizante base ureia (NH2CONH2). Esse fertilizante será utilizado para

adubação de 8000 mil pés de café. Como a adubação só aconteceria em 15 dias, o produtor guardou os 10 sacos de fertilizantes

em um cômodo de madeira com chão natural, no tamanho de 2,0m x3,0m x2,0m. No dia da adubação, o produtor verificou que os

sacos de fertilizante estavam umedecidos e mais leves do que quando chegaram. Pesando os sacos de fertilizantes, ele constatou que, em

média, cada saco havia perdido 1kg de fertilizante. Sabe-se que a ureia pode ser degradada, por meio da atividade microbiana e que, em

contato com a água, ocorre produção de amônia, conforme as duas reações a seguir:

1. NH2CONH2 (s) + 2 H2O (l) ? 2 NH4+ (aq) + CO3-2 (aq) + OH- (aq)

  2. NH4+ (aq) + OH- (aq) ? NH3 (g) + H2O (l) 

Considere que a massa de amônia produzida fosse equivalente a 40% da massa do fertilizante e adicionada a um frasco com o mesmo

volume do cômodo de madeira. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a pressão interna desse frasco, considerando a

temperatura em 30 °C e o comportamento de um gás ideal:

 Para a resolução temos que: 

Dados: R = 0,0082 atm.V.mol-1.K-1. (O valor e a unidade da constante estão errados), o valor e a unidade correta seria R = 0,082

atm.L.mol-1.k-1

mNH3 = 0,4 x 10 = 4 kg ou 4.103 g, MMNH3 = 17 g.mol-1 , nNH3 = 4.103 /17 g.mol-1 = 235,3 mols, V =2,0m x3,0m x 2,0m = 1,2.104

L, T = 303 K 
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Considerando que o gás amônia tem um comportamento de uma gás ideal, temos que pela equação de Clapeyron a seguinte

equação: PV = nRT

Ao substituir os dados de V, n, R e T na equação temos que:

P = 235,3. 0,0082. 303/ 12000

Encontramos o valor de P = 0,049 atm. E para valor da constante R = 0,0082 atm.V.mol-1.k-1 não há alternativa de resposta. Portanto, a

questão 35 deve ser anulada, pois nenhuma das alternativas possui o valor de 0,0049 atm.

Referências

FELTRE, Ricardo. Fundamentos da Química. Volume 2. São Paulo: Editora Moderna; 2004.

RUSSEL, J.B. Química Geral. São Paulo: MacGrallHill, 2005.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2042
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Na questão 22  a afirmação " As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão

com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequadas para operação,podem ser realizadas por

qualquer pessoa." é uma afirmação verdadeira pois de acordo com a própria NR 10 na pagina 4 no subitem 10.6.1.2 " As

operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos , realizados em baixa tensão, com materiais e equipamentos

elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação podem ser realizados por qualquer pessoa não

advertida" e também na mesma norma na pagina 9 em Glossário  temos que: "Pessoa advertida: pessoa informada ou com

conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade" assim esta afirmativa é verdadeira pois essas operações

elementares pode, ser feitas por qualquer pessoa pois inclui também as pessoas não advertidas , assim tornando necessária a 

anulação  da questão pois não existe alternativa corresponde ao numero de afirmativas corretas.

Referências

NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - Ministério do Trabalho e Emprego

ABNT NBR 5410/2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

Situação

Questão Anulada

Análise

A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2043
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

Boa noite, a alternativa considerada correta pela banca é a alternativa "d", porem na alternativa d há um erro de concordância "todos

tinha" e não de regência  como cita o enunciado da questão. quando o enunciado fala:"NÃO é empregada o uso da regência",

acredito que esteja se referindo ha um erro de regência e não de concordância, portanto peço que a questão seja reavaliada e

anulada por falta de alternativa correta. Obrigada

Referências

Renato Aquino - Portugues para concurso (teoria e 900 questões)

28º edição, revista e atualizada

Editora Impetus 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que

houve o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2044
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Boa tarde!

O gabarito da Questão 17 está como  C, porém, segundo a bibliografia  pedida, o gabarito correto seria a assertiva  A. No ?Guia

de recomendações para o uso de fluoreto no Brasil? , na página 22, tem a seguinte frase: ?Dois tipos de compostos fluoretados

são comumente utilizados nos dentifrícios: Fluoreto de sódio(NaF) ou Monofluorfosfato de sódio(MFP).?. Ou seja, a alternativa  A

 que seria o gabarito, pois o fluoreto estanhoso(SnF) não está entre as principais formas de flúor nos dentifrícios.

Nos artigos abaixo, que também foram pedidos na bibliografia, só citam o NaF e MFP como os compostos fluoretados nos dentífricos:

?Evidências para o uso dos fluoreto em Odontologia? e o ?Riscos do uso do Dentifrício Fluoretado na Prevenção e Controle

de Cárie na Primeira Infância?.

No artigo ?Evidências para o uso dos fluoreto em Odontologia?, página 15, está escrito as seguintes frases: ?Qualquer fluoreto

absorvido terá potencial de causar fluorose, independente da fonte..? e  ?...a duração da exposição a determinada dose é

mais relevante...? .  No livro ?Cárie Dentária- A doença e seu tratamento clínico? do autor Fejerskov em sua página 302

fala-se:  ?Essa biodisponibilidade em uma pasta de 1100 ppm ingerida após as refeições pode ser muito similar à pasta de 550

ppm ingerida em jejum?. Essas frases tornam a alternativa C correta, pois é correto dizer que o uso de dentifrícios fluoretados com

500-600 ppmF não elimina o risco de fluorose. 

Obrigada. 

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações

para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. ?

Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 56 p. : il.? (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Cury JA, Tenuta LMA. Evidências para o uso e fluoretos em Odontologia. Odontologia Baseada em Evidência, ano 2, número 4 ?

Janeiro 2010.

Cury JA, Tenuta LMA. Riscos do uso do Dentifrício Fluoretado na Prevenção e Controle de Cárie na Primeira Infância. Rev. Fac.

Odontol. Porto Alegre, 2012; 53(3):21-27.

 Fejerskov O, Kidd E. Cárie Dentária ? A Doença e Seu Tratamento Clínico. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2005. ISBN:

85-7288-515-3. ( segunda edição) 

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat
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 Justificativa julgada procedente, assim, a alternativa que responde à questão 17 foi alterada de alternativa ?C? para alternativa

?A?. Recurso DEFERIDO.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2045
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Na questão 30  o circuito  elétrico está com simbologia inadequada pois as unidades de medida não condis com a simbologia

utilizada no caso em questão foi usado uma simbologia de fonte de corrente   com unidade de medida de tensão , assim não da

pra determinar se a simbologia e esta correta e a unidade de medida esta errada ou se a simbologia esta errada e a unidade de

medida está correta , gerando assim dupla interpretação o que afeta a resolução correta do exercício, assim tornando necessária

a anulação  da questão.

Referências

Jhonson D. E, HILBURN, J .L, Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. Quarta edição, Editora PHB. São Paulo. 1994

Situação

Questão Mantida

Análise

Na referida questão 30 são apresentadas duas fontes independentes no circuito, uma fonte independente de tensão contínua de 12

Volts conectada em série com o resistor de 30 Ohms e outra fonte independente de corrente contínua de 1 Ampére conectada em

paralelo com o resistor de 15 Ohms. As simbologias utilizadas para estas duas fontes independentes estão corretas conforme consta na

referência bibliográfica ?CLOSE, C. M. Circuitos Lineares. Editora LTC. São Paulo. 1990? citado em ?Sugestões de

Bibliografia? no Edital 02/2018, onde as fontes independentes de tensão são representadas com ?setas com a cabeça aberta?

e as fontes de corrente são representadas como ?setas com a cabeça fechada?. O que definirá a polaridade destas fontes será a

direção da seta que a representa, ou seja, a ponta da seta será a polaridade positiva da fonte, ficando a polaridade negativa na outra

extemidade da seta. O posicionamento da seta dentro ou fora do círculo da fonte não afeta a aplicação da simbologia.

  A seguir apresentamos um exemplo da aplicação destas simbologias para as fontes independentes de tensão e de corrente que

consta na págima 53 da referência bibliográfica citada.  

Portanto, indeferimos o recurso.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2046
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão possui duas alternativas erradas, as de letra C (gabarito oficial inicial) e B. Explica-se:

LETRA B: à página 31, o MCASP informa ipsis litteris: ?Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter

temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não

integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).? Contudo, a alternativa repete essa passagem referindo-se a ?ingressos

orçamentários?. 

LETRA C: o erro dessa alternativa fica claro pela leitura do MCASP, p.31: ?Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação

patrimonial líquida, a receita pode ser ?efetiva? ou ?não-efetiva?:

a. Receita Orçamentária Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de

reconhecimento do direito e não constituem obrigações

correspondentes.

b. Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades de

recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das

operações de crédito.?

Diante disso, pede-se a anulação da questão de número 20 por possuir duas alternativas erradas. 

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade
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Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e

Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp>. Acesso

em: 03 set. 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2047
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

A questão cobra conhecimentos de cálculos de amostragem, envolvendo operações matemáticas que, quando previstas em

concursos, são albergadas pelas disciplinas de Estatística ou Raciocínio Lógico-Matemático.

Contudo, esses conhecimentos não foram previstos no conteúdo programático do concurso para o cargo de auditor o qual previu

apenas o conhecimento de auditoria e suas técnicas, sob o ponto de vista conceitual, como se vê a partir da análise do conteúdo

programático do certame e das referências bibliográficas fornecidas.

Diante disso, solicita-se a anulação da questão de número 30.

Anexo, segue o conteúdo programático que previu, além dos conhecimentos de Língua Portuguesa: 

?1. Auditoria

1.1. Aspectos gerais, Conceito, Tipos, Normas de auditoria, Planejamento, Procedimentos e Técnicas de execução, Papéis de

trabalho, Responsabilidade Legal, Ética Profissional,

Relatórios e Pareceres; (grifou-se).

1.2. Auditoria Interna e Externa no âmbito da Administração Pública: Atuação, Finalidades e

objetivos, Controle, avaliação e julgamento das contas, Auditoria nas contas em relação à

execução orçamentária, financeira, patrimonial e de pessoal;

1.3. Auditoria de Licitações, Contratos Administrativos e Gestão de Pessoas;

1.4. Controle Interno e Externo na Administração Pública: Conceitos, Definição,

Responsabilidades, Aspectos Constitucionais, Princípios Fundamentais do Controle Interno,

Avaliação. Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal;

1.5. Plano Anual de Auditoria Interna ? PAINT e Relatório Anual de Atividades de Auditoria

Interna ? RAINT;

1.6. Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

2. Contabilidade Pública

2.1. Conceito, objeto e regime;

2.2. Receita e Despesa Pública: conceito, tipos, classificações e estágios;

2.3. Licitações: Noções fundamentais, Conceitos, Modalidades, Tipos, Fases (com base na Lei 8666/93 e atualizações

posteriores);

2.4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União;
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2.5. Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei nº 4.320/64

e atualizações posteriores, e as NBC TSP ? do Setor Público;

2.6. Orçamento Público: conceitos, princípios, tipos, estrutura;

2.7. Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, e efeitos no planejamento e no processo orçamentário.?

Referências

Não há referência bibliográfica do certame que seja capaz de subsidiar a resolução da questão. 

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso da questão:

Informo que essa questão cobra o conhecimento referentes a dois tópicos do conteúdo programático, destadados  em negrito:

1.1. Aspectos gerais, Conceito, Tipos, Normas de auditoria, Planejamento, Procedimentos e Técnicas de execução , Papéis de

trabalho, Responsabilidade Legal, Ética Profissional, Relatórios e Pareceres;

  1.3. Auditoria de Licitações, Contratos Administrativos e Gestão de Pessoas ;A referência básica também se encontra no Edital,

que são:

- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Normas do Profissional Auditor Independente e Técnicas de Auditoria

Independente de Informação Contábil Histórica. 

 - GRAMLING, Audrey A.; RITTENBERG, Larry E.; JOHNSTONE, Karla M. Auditoria. Tradução Antônio Zoratto Sanvicente. São

Paulo: Cengage Learning, 2012.

  

Esclareço que o uso da técnica de amostragem é comum na execução de auditorias, sendo um procedimento básico o cálculo

dos valores do intervalo de amostragem e do tamanho da amostra, para selecionar os itens que serão auditados .  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2048
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Pedido de ANULAÇÃO da questão 34  do conteúdo Específico de Química - concurso Téc. de Laboratório/Química

Justificativa do candidato:

A questão apresentou, como informação para a realização dos cálculos, a densidade do ácido nítrico concentrado (HNO3 conc)

de 1,65 g.L-1 (1,65 gramas por Litro), valor esse inconsistente com as referências bibliográficas indicadas. Há um erro nas unidades do

valor indicado. A maneira correta seria expressar a densidade do ácido em g.mL-1 (gramas por mililitro) ou Kg.L-1 (kilogramas  por Litro).

 Usando o valor da densidade informada pelo enunciado da questão (valor errôneo de 1,65 g .L-1) a concentração molar do HNO3

concentrado seria 0,017 mol.L-1 (valor sem sentido para um ácido concentrado) e o volume de ácido concentrado necessário para

preparar os 25 Litros de solução a 2,00 mol.L-1 seria de 2.941,00 Litros (Dois mil novecentos e quarenta e um litros). E nenhuma das

alternativas apresenta esse valor.  Refazendo os cálculos com o valor de densidade 1,65 g.m L-1 ou 1,65 Kg.L-1  , aí sim

encontraríamos o valor de 2,94 L que faria total sentido.

Com base nos argumentos apresentados, comprovados pela referência em anexo, solicito encarecidamente  que a Questão 34 seja

ANULADA por não apresentar uma alternativa em consonância com o valor de densidade fornecido pelo enunciado ( em gramas por

litro).

 

Referências

SKOOG, W. et al. Fundamentos de Química Analítica, tradução da 8ª Ediçãos Norte-americana, Editora Cengage learning, São

Paulo, 2013. 

 

 Na página 73 do SKOOG tem-se o conceito:

 " Densidade é a massa de uma substância por unidade de volume. Em unidades SI, a densidade é expressa em unidades Kg/L ou,

alternativamente, em g/mL."

 BACAN N . et al. Química Analítica Quantitativa Elementar 3ª Edição revista, ampliada e reestruturada, no Apêndice 3, Tabela III,

da página 293 sugere o valor de 1,42 g/cm3 que corresponde a 1,42 g/mL para a densidade do ácido nítrico HNO3 comercial

(concentrado).

 

 Segue, em anexo as imagens do livro.

Att
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Denis Fernando Alvarenga

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2049
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

De acordo com o Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado (PHTLS), Oitava edição, 2017, Capítulo Trauma

Musculoesquelético, no título Síndrome Compartimental, "os dois sinais iniciais do desenvolvimento da síndrome compartimental

são dor e parestesias. A dor frequentemente é descrita como desproporcional em relação à lesão. Os outros três sinais

"clássicos " _ ausência de pulso, palidez e paralisia_ são achados tardios e indicam uma síndrome compartimental já instalada, e um

perigo de dano muscular (necrose) do membro."(p.398)Dessa forma, diante de um paciente vítima de picada de cobra é

incompreensível que o cuidado inicial prestado por um profissional de saúde capacitado seja comparar a circunferência do membro

afetado com o membro oposto, primeiro porque a avaliação do membro é uma avaliação secundária, a avaliação primária,  de

acordo com o Protocolo de Suporte Avançado de Vida do SAMU, protocolo AC1, referência contida no edital, envolve a avaliação da

responsividade e expansão torácica; permeabilidade de via aérea e correção de situação de risco; avaliar ventilação; estado

circulatório e estado neurológico do paciente antes de partir para a avaliação secundária.  E, diante do risco conhecido de um

paciente vítima de picada de cobra sofrer uma Síndrome Compartimental e vir a perder o membro é fundamental está atento aos

SINAIS E SINTOMAS específicos : dor extrema, parestesias, ausência de pulso, palidez e paralisia; o edema é um sintoma

inespecífico, nem todo paciente com edema sofre uma síndrome compartimental.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf 

 Trauma Musculoesquelético In PHTLS: Atendimento Pré-hospitalar Traumatizado. 8 edição. Editora artmed: 2017.  

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com a referência bibliográfica do edital a avaliação da circunferência da parte afetada antes da

administração do soro antiofídico e posteriormente a cada 15 minutos deve ser realizada. Além disso, é contraindicado aplicar

torniquete e gelo e, hematoma não é sinal descrito nas manifestações clínicas disponibilizadas nas referências bibliográficas. 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
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Koogan, c2016.  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2050
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

No livro referenciado  de Moderna Gramática portuguesa, autor Evanildo Bechara, 37ª edição de 2009, observamos na parte de

conjugação verbal que o presente no modo subjuntivo é dado de uma forma, diferente da resposta do gabarito, que indica uma

conjugação no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. A resposta dada pelo gabarito esta incorreta. Logo, sugiro anulação da

questão.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Sendo assim, com base no apresentado no

texto e no comando da questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2051
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão 20 continha o seguinte texto:20. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sentido amplo, o

orçamento é um importante instrumento de planejamento e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em

determinado período, contemplando, no âmbito público, além das despesas, as receitas públicas. Sobre as receitas públicas,

assinale a afirmativa INCORRETA: a) As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, registradas

como orçamentárias quando representam disponibilidades de recursos para o erário, ou como ingressos extraorçamentários, quando

representam apenas entradas compensatórias. b) Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos

quais o Estado é mero agente depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a

Lei Orçamentária Anual (LOA). c) Para fins contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva e não efetiva. A receita efetiva é

aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem

obrigações correspondentes. A receita não efetiva tem como única diferença da definição anterior a constituição de

obrigações correspondentes. d) São classificadas como receitas orçamentárias, sob rubricas próprias, toda a arrecadação,

inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ressalva-se que nessa classificação

não são consideradas as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas

compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

nota-se que o comando da questão solicita que seja marcada a afirmativa incorreta sobre as receitas públicas. Diante disso, foi divulgado

a letra ?C? como gabarito, sendo que o disposto na alternativa ?C? está  realmente errada conforme consta no Manual de

Contabilidade pública, conforme a seguir:

Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser ?efetiva? ou ?não-efetiva?: a.

Receita Orçamentária Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de

reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. b. Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que

os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações

correspondentes, como é o caso das operações de crédito. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do

Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos

financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito,

chamam-se públicas apenas as receitas orçamentárias 2.MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I

? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, PAG. 31.

Todavia, o disposto na alternativa ?B? também está errado, pois essa alternativa faz a seguinte afirmação ?Os ingressos

orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário. Suas devoluções

não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)?. Isso está totalmente errado,

pois essa afirmação refere-se aos ingressos extraorçamentários e não aos ingressos orçamentários, vejamos o que diz o

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I ? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS,
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PAG. 31:Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente

depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio

Líquido da Entidade.Como a questão 20 tem dois gabaritos, ou seja, as letras ?B? e ?C? estão incorretas, essa questão

deve ser anulada. 

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019	

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2052
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

No livro referenciado de Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências, autor Sheila Kitchen, 11ª Edição, na página 261,

encontramos a definição de TENS, que é descrita da forma ?Por definição, qualquer dispositivo de estimulação que emita

correntes elétricas através da superfície intacta da pele é TENS.? O que contradiz a resposta do Gabarito Oficial, sendo assim, a

resposta correta seria letra A, pelo fato das outras afirmativas estarem corretas, de acordo com o livro referenciado (I, II e V, apenas) ou a

anulação da questão.

Referências

KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª Edição, 2003.

Situação

Questão Anulada

Análise

   	 	 	 	dd { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dd.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk {

font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr;

color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }   Recurso aceito. A questão foi anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2053
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

O gabarito apresentado apresenta como resposta correta a alternativa C, mas pode observar que na alternativa D ( "Compre apenas o que

você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante") também encontramos um verbo conjugado no

modo subjuntivo. Trata-se do verbo comprar que tem a seguinte conjugação: que eu compre, que tu compres, que ele compre,etc.

Portanto sugiro que essa questão seja anulada.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. pag. 184 a 237 . modelos de

conjugação dos verbos da 1ª conjugação ar.

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 }

		p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: pt-BR } 		p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular";

font-size: 12pt; so-language: zh-CN } 		p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN } 	   

 Em relação à questão 07, é importante ressaltar que, ao se analisar elementos linguísticos em um trecho discursivo, é

necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão e coerência, pois a análise

descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na alternativa (d) ?Compre

apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma verbal ?Compre?

está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando da questão , a alternativa (c) é única correta.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2054
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

No livro referenciado de Fisioterapia ? Avaliação e Tratamento de O?Sullivan e Schmitz, 5ª Edição, é falado sobre o

estesiômetro na página 151 e explica o instrumento estesiômetro para avaliar a discriminação de dois pontos, mas na nota ?O

termo estesiômetro não é específico para esse instrumento; é usado para descrever vários instrumentos destinados a examinar a

percepção tátil?, ou seja, podemos entender o estesiômetro como termo não específico (nome do método específico para

discriminação de dois pontos), sendo assim, há diferentes formas de entender a segunda afirmativa, ele não avalia de uma única

forma, podendo realizar diferentes avaliações, sendo a questão não tão bem formulada. Sugiro anulação da questão. 

Referências

O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole, 5ª Edição, 2010. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 151  ? o item 2 da questão 32 está correta, pois o estesiômetro é um instrumento destinado

a medir a distância onde se consegue distinguir dois pontos de contato sobre a pele e é utilizado numa avaliação sensorial.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2055
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão 20 continha o seguinte texto:20. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), em sentido amplo, o

orçamento é um importante instrumento de planejamento e representa o fluxo previsto de ingressos e aplicações de recursos em

determinado período, contemplando, no âmbito público, além das despesas, as receitas públicas. Sobre as receitas públicas,

assinale a afirmativa INCORRETA: a) As receitas públicas são ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado, registradas

como orçamentárias quando representam disponibilidades de recursos para o erário, ou como ingressos extraorçamentários, quando

representam apenas entradas compensatórias. b) Os ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos

quais o Estado é mero agente depositário. Suas devoluções não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a

Lei Orçamentária Anual (LOA). c) Para fins contábeis, a receita orçamentária pode ser efetiva e não efetiva. A receita efetiva é

aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem

obrigações correspondentes. A receita não efetiva tem como única diferença da definição anterior a constituição de

obrigações correspondentes. d) São classificadas como receitas orçamentárias, sob rubricas próprias, toda a arrecadação,

inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no orçamento. Ressalva-se que nessa classificação

não são consideradas as operações de crédito por antecipação da receita, as emissões de papel-moeda e outras entradas

compensatórias, no ativo e passivo financeiros.

nota-se que o comando da questão solicita que seja marcada a afirmativa incorreta sobre as receitas públicas. Diante disso, foi divulgado

a letra ?C? como gabarito, sendo que o disposto na alternativa ?C? está  realmente errada conforme consta no Manual de

Contabilidade pública, conforme a seguir:

Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser ?efetiva? ou ?não-efetiva?: a.

Receita Orçamentária Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de

reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. b. Receita Orçamentária Não Efetiva é aquela em que

os ingressos de disponibilidades de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações

correspondentes, como é o caso das operações de crédito. Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do

Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos

financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito,

chamam-se públicas apenas as receitas orçamentárias 2.MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I

? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS, PAG. 31.

Todavia, o disposto na alternativa ?B? também está errado, pois essa alternativa faz a seguinte afirmação ?Os ingressos

orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, dos quais o Estado é mero agente depositário. Suas devoluções

não se sujeitam à autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA)?. Isso está totalmente errado,

pois essa afirmação refere-se aos ingressos extraorçamentários e não aos ingressos orçamentários, vejamos o que diz o

MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARTE I ? PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS,
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PAG. 31:Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente

depositário. Sua devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio

Líquido da Entidade.Como a questão 20 tem dois gabaritos, ou seja, as letras ?B? e ?C? estão incorretas, essa questão

deve ser anulada. 

Referências

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): aplicado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios. 8. Ed. 2018. Disponível em: . Acesso em: 13 fev. 2019	

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2056
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

 O enunciado da questão 13  é:  "Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do trecho apresentado NÃO  se faz

por subordinação :" Percebe-se que tal questão pede que o candidato marque a alternativa em que as orações não se ligam por

subordinação, mas não especifica quais orações. Ocorre, porém, que o período composto da alternativa A (considerada como o

gabarito) "A maioria enrolava, dizia que a vida andava corrida..." é constituído de três orações: a primeira " A maioria enrolava"; a

segunda "(A maioria) dizia" e a terceira "que a vida anda corrida", sendo que a relação entre a primeira e a segunda orações

realmente não é de subordinação, mas sim de coordenação; contudo entre a segunda e a terceira é de subordinação porque

quem diz, diz algo; logo a terceira é uma oração subordinada substantiva objetiva direta em relação à regência da Oração

Principal "dizia". Para que o enunciado atendesse ao gabarito proposto, seria necessário que se destacassem a primeira e a segunda

orações, pois  SOMENTE entre tais verifica-se a NÃO relação de subordinação; deixando de fazer isso, a banca induz o

candidato a inferir que não há alternativa que satisfaça à questão e marque qualquer outra. Pede-se, portanto a anulação da

questão 13, por não haver alternativa que satisfaça o que o enunciado pediu.

Referências

Nova Gramática do Português Contemporâneo  - Celso Cunha e Lindley Cintra.

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2057
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A constante dada na prova 0.0082 atm.V/mol.K  está errada, não existe unidade V e está com um zero a mais depois da vírgula

induzindo ao erro com isso a questão deve ser anulada.

Referências

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 3.ed. Porto Alegre: Bookman,

2006. 965 p.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2058
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

Alternativa Correta da questão = letra B

A questão  pede para marcar a alternativa incorreta sobre as receitas públicas, conforme o anexo abaixo retirado do MCASP comprova

que a alternativa é incorreta.

Referências

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2059
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

De acordo com a tabela "Concentrated Acids and Bases" no fim do livro de Harris, indicado na bibliografia, a densidade do ácido nítrico

é de 1,41 g/mL, diferente de 1,65 g/L informado na prova. Repare que o problema principal são as unidades.

Realizando os cálculos com o valor de 1,65 g/L

Massa molar do ácido nítrico: 63 g/mol

A concentração da solução final é de 2 mol/L, portanto são necessários 126 g de ácido nítrico por litro.

A solução concentrada contém 65 g de ácido nítrico para cada 100 g de solução, portanto são necessários 193,85 g de

solução para conter os 126 g de ácido nítrico.

O volume de solução concentrada para produzir 1L de solução de ácido nítrico 2 mol/L é: V = m/d (V = volume, m = massa, d =

densidade). V = (193,85 g) / (1,65 g/L) = 117,48 L.

Logo, para produzir 25 L da solução 2 mol/L de ácido nítrico são necessários: 25 x 117,48 = 2937 L de solução concentrada.

Tal valor não faz sentido, já que é necessário um volume maior de solução concentrada do que o desejado para a solução

diluída final. Mais importante ainda, esse valor de 2937 L não consta entre as alterativas da questão. Portanto essa questão deve ser

anulada. 

Referências

HARRIS, D. C. Quantitative Chemical Analysis, 8th Edition, W. H. Freeman, New York, 2010.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2060
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

No livro referenciado de Fisioterapia ? Avaliação e Tratamento de O?Sullivan e Schmitz, 5ª Edição, na afirmativa C, falta um

posicionamento importante nos princípios fundamentais de posicionamento na estação de trabalho, que podemos identificar na página

466 desta referência ?os princípios fundamentais de posicionamento em uma estação de trabalho com computador incluem o

monitor levemente abaixo do nível dos olhos, o corpo centrado diretamente na frente do monitor e do teclado, os antebraços nivelados

ou levemente inclinados para cima, punhos livres ao digitar, coluna lombar bem apoiada, coxas na horizontal sobre o assento e pés

apoiados planos no solo.? O que gera dúvida da falta do posicionamento sublinhado se a alternativa esta correta ou não. Sugiro

revisão da questão.

Referências

O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ, T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo: Manole, 5ª Edição, 2010.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 466 ? a afirmação está correta, apesar de não fazer referência ao posicionamento dos

punhos.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2061
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

2

Justificativa

O gabarito "E" diz que a "Lei de Jante" seria uma regra (norma formal, aquilo que é usado como padrão, sinônimo de lei) enquanto o

texto se refere como "uma daquelas regrinhas não escritas", o que transparece sentido diferente de uma norma formal, sugerida pelo uso

da palavra regra.

Referências

https://www.dicio.com.br/regra/

Situação

Questão Mantida

Análise

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	   

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 		a:link { so-language: zxx } 	   

 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão; por

isso, o comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a) considere as informações apresentadas no texto  para assinalar a

afirmativa correta. Sendo assim, a reescrita proposta na alternativa (d) da questão 02 não altera o sentido do texto sendo essa, portanto,

a única alternativa correta.

 	 	 	 		@page { margin: 2cm } 		p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } 	    

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2062
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Os verbos saber, ser e agir, presentes na alternativa e gabarito "C" não estão conjugados no presente do subjuntivo.

Referências

https://www.conjugacao.com.br/verbo-agir/

https://www.conjugacao.com.br/verbo-ser/

https://www.conjugacao.com.br/verbo-saber/   

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, a banca solicita que o(a)

candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo modo verbal utilizado no trecho citado , ou seja, não se afirma no

comando que todas as formas verbais da alternativa devem ser empregadas nesse modo verbal. Sendo assim, com base no apresentado

no texto e no comando da questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2063
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A questão pede para que seja encontrada a distribuição da armadura no pilar após encontrar a área de aço necessária a partir de

uma expressão dada na mesma questão.

Para a resolução, a questão traz no enunciado os valores da resistência do concreto e do aço e o valor da carga normal centrada, ou

seja, a carga de compressão atuante no pilar (obtida multiplicando o calor pelo coeficiente de majoração. Traz também que o pilar é

curto (índice de esbeltez menor ou igual a 40) e de seção circular, porém, o enunciado não dá o valor da área da seção do

pilar, informação necessária para encontrar o valor de A's na equação trazida na questão.

Não tendo a área da seção do concreto (Ac), não podemos encontrar a área de aço (A's) e a subsequente distribuição da

armadura longitudinal. Assim, não é possível resolver a questão a partir da equação dada.

Referências

NBR 6118/2014

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, não consta o diâmetro da seção transversal, necessário ao cálculo. 
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Protocolo

2064
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

  

A questão pede para que seja encontrada a distribuição da armadura no pilar após encontrar a área de aço necessária a partir de

uma expressão dada na mesma questão.    

    

Para a resolução a questão traz no enunciado os valores da resistência do concreto e do aço e o valor da carga normal centrada, ou

seja, a carga de compressão atuante no pilar (obtida multiplicando o valor pelo coeficiente de majoração). Traz também que o pilar

é curto (índice de esbeltez menor ou igual a 40) e de seção circular, porém, o enunciado não dá o valor da área da seção do

pilar, informação necessária para encontrar o valor de A's na equação trazida na questão.   

    

Não tendo a área da seção de concreto (Ac) não podemos encontrar a área de aço (A's) e a subsequente distribuição na

seção. Assim, não é possível resolver a questão a partir da equação dada.   

    

    

Assim, com as informações existentes na questão, a única forma de encontrar alguma alternativa correta seria através da

verificação dos valores das alternativas com os limites e definições trazidas na NBR 6118/2014, para então, eliminar as que não

estivessem dentro dessas diretrizes.    

    

A NBR 6118/2014 traz que:  

- No tópico 17.3.5.1 é definido um valor mínimo para a área de armadura longitudinal do pilar a partir do carregamento e da

resistência do aço;
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- O tópico 18.4.2.1 traz que as barras longitudinais devem ter diâmetro mínimo de 10 mm; 

- O tópico 18.4.2.2 define que em seções circulares devem existir no minimo 6 barras distribuídas ao longo do perímetro. 

 (Outras diretrizes para armaduras mínima e máxima estão presentes na norma, porém, utilizam o valor da área da seção de

concreto para o cálculo, sendo então impossível utilizar nesta questão)

 As áreas de aço em cada alternativa são:   

Letra a: A's = 4,71 cm²   

Letra b: A's = 16,08 cm²    

Letra c: A's = 15,71 cm² (ABAIXO DO MÍNIMO DE 6 BARRAS LONGITUDINAIS)   

Letra d: A's = 25,13 cm²   

 A área mínima de aço encontrada a partir do carregamento axial e da resistência do aço, equação encontrada na NBR

6118/2014,  foi 4,2 cm².    

 Com o encontrado na NBR 6118/2014 é possível eliminar a letra C, por ter apenas 5 barras longitudinais. As demais questões seriam

alternativas possíveis, sendo o valor mais econômico o encontrado na letra A. Por isso, peço que reanalisem a questão. 

  

 OBS: segue em anexo o memorial de cálculo. 

Referências

NBR 6118/2014

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, é necessário o diâmetro da seção transversal para concluir o cálculo. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2065
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA. A alternativa b) está assim redigida:

b) Os ingressos orçamentários  são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua

devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Ocorre que o conceito delineado na alternativa corresponde aos Ingressos Extraorçamentários, conforme consta do MCASP, 8ª

edição, o que torna a alternativa b) incorreta, sendo, portanto, o gabarito da questão.

Assim, requer a alteração do gabarito para a alternativa " b)", e não a alternativa " c)" conforme consta do gabarito inicial.

Referências

Fonte: 

 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) ? 8º Edição (Válido a partir do exercício de 2019), página

33, acesso disponível em:

 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_3

vs_Errata1/6bb7de01-39b4-4e79-b909-6b7a8197afc9

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2066
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

A questão de conhecimento específico número: 30, não possui a sua previsão realizada no Conteúdo Programático da Prova do

Cargo de Auditor, visto que a mesma se trata de um método de cálculo de amostragem.

Os cálculos de amostragem são previstos pela NBC TA 530 - Amostragem em Auditoria 

Referências

BBC TA 530 - Amostragem em Auditoria - Resolução N.º 1.222/2009.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso da questão:

Informo que essa questão cobra o conhecimento referentes a dois tópicos do conteúdo programático, destadados  em negrito:

1.1. Aspectos gerais, Conceito, Tipos, Normas de auditoria, Planejamento,  Procedimentos e Técnicas de execução , Papéis de

trabalho, Responsabilidade Legal, Ética Profissional, Relatórios e Pareceres;

  1.3. Auditoria de Licitações,  Contratos Administrativos e Gestão de Pessoas ;A referência básica também se encontra no

Edital, que são:

- CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC). Normas do Profissional Auditor Independente e Técnicas de Auditoria

Independente de Informação Contábil Histórica. 

 - GRAMLING, Audrey A.; RITTENBERG, Larry E.; JOHNSTONE, Karla M. Auditoria. Tradução Antônio Zoratto Sanvicente. São

Paulo: Cengage Learning, 2012.

  

Esclareço que o uso da técnica de amostragem é comum na execução de auditorias, sendo um procedimento básico o cálculo

dos valores do intervalo de amostragem e do tamanho da amostra, para selecionar os itens que serão auditados .  
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2067
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Percebe-se a inversão clara na ordem das respostas , sendo,  pois, a alternativa b correspondendo a resposta correta.

Referências

CREDER, H. Instalações Elétricas. 13a Edição. LTC. Rio de Janeiro. 1995.

Situação

Questão Mantida

Análise

Para o cálculo da corrente a ser utilizada no critério de condução de corrente deve-se levar em consideração os fatores de

correção e temperatura dados como sendo 0,94 e 0,8 respectivamente. Assim, 37,6/(0,94x0,8) = 50 amperes, exigindo um condutor com

uma bitola mínima de 10 mm2 pelo critério de condução de corrente. Para o caso do critério da queda de tensão ser 2% tem-se

(4,8 kW x 10 m) = 48.000 W.m, exigindo um condutor de bitola minima de 6 mm2. A resposta correta é a letra C conforme gabarito

divulgado.  

Portanto, indeferimos o recurso.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2068
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Na presente questão pede que se assinale a alternativa em que seja apresentada uma formal verba conjugada no PRESENTE do MODO

SUBJUNTIVO.

De acordo com Evanildo Bechara, em Moderna Gramática Portuguesa 37ª edição, o tempo verbal presente - faz "referência a fatos

que se passam ou se estendem ao momento em que falamos". E também o modo subjuntivo - faz "referência a fatos incertos".

O gabarito para tal questão, traz como resposta a alternativa "c". Esta alternativa nos fornece os verbos: saber, ser e agir. Estando os

mesmos conjugados segundo Maria Aparecida Ryan, em Conjugação de Verbos em Português prático e eficiente 17ª edição, no

pretérito imperfeito do subjuntivo (soubéssemos), presente do indicativo (somos) e futuro do pretérito do indicativo (agiríamos),

respectivamente. SENDO ASSIM, ESSA ALTERNATIVA NÃO MOSTRA NENHUM VERBO CONJUGADO NO PRESENTE DO MODO

SUBJUNTIVO, POR ISSO NÃO PODE SER A RESPOSTA.

Já a alternativa "d", que traz os verbos: comprar, utilizar e preocupar. Estando os mesmos conjugados de acordo com Maria A. Ryan no

PRESENTE do SUBJUNTIVO (compre), futuro do presente do indicativo (utilizará) e PRESENTE do SUBJUNTIVO (preocupe),

respectivamente. NESSA ALTERNATIVA TEM-SE DOIS VERBOS CONJUGADOS NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO, COMO PEDIDO

PELA QUESTÃO, ENTÃO ESTA DEVERIA SER A RESPOSTA CORRETA.

PORTANTO, A ALTERNATIVA CORRETA É A "d". 

Referências

BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro. Nova Fronteira, 2009.

RYAN, M. A. Conjugação de Verbos em Português prático e eficiente. 17ª ed. Rio de Janeiro. Ática, 2011. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ainda é importante ressaltar que, ao se

analisar elementos linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido,

dotado de coesão e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é

possível verificar que, na alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente

é importante.?, a forma verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando

da questão , a alternativa (c) é única correta.   
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 Recurso indeferido.     	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times

New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari";

font-size: 12pt; }
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2069
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A questão solicita que seja calculada a altura útil "d" da seção da viga apresentada na Figura 1.

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 (seção 17.4.2.2, página 136), "d" é a altura útil da seção, igual à distância da borda

comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração.

O cálculo do centro de gravidade é feito dividindo-se o somatório da multiplicação da área de cada barra (Ai) pela distância de seu

eixo à borda comprimida (Xi) pelo somatório das áreas de todas as barras da armadura de tração.

De acordo com os dados fornecidos na questão, têm-se:

Área da armadura de 10 mm: 0,79 cm²;

Área da armadura de 16 mm: 2,01cm²;

Distancia do eixo das barras de 10 mm à borda comprimida: 36,37 cm e 33,09 cm;

Distância do eixo da barra de 16 mm à borda comprimida: 36,07 cm.

O cálculo da altura útil "d" é o seguinte:

                     Ai (cm²)                            Xi (cm)                               AiXi (cm³)

                       0,79                                36,37                                 

 28,73

                       0,79                                36,37                                 

 28,73

                       0,79                                33,09                                 

 26,14

                       0,79                                33,09                                 

 26,14

                       2,01                                36,07                                 

 72,50

Total               5,17                                                                         

 182,24

Referências

ABNT NBR 6118

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 
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Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2070
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

Conforme os critérios de coordenação e seletividade, a alternativa III mostra-se bastante ambigua e controversa. Pois, por uma

análise  voltada a tais critérios,coordenação e seletividade ,os disjuntores 9 e 12 se mostram uma opção assertiva. Podendo

levar o candidato a escolher a opção de marcação b como resposta correta.

Referências

STEVENSON, W. D. Elementos de Análise de Sistemas de Potência. São Paulo: Editora McGraw-Hilll, 1974.

Situação

Questão Mantida

Análise

A questão está nas páginas 32 e 33 da seguinte referência:   

Mamede Filho, J. Proteção de Sistemas Elétricos de Potência . Rio de Janeiro: LTC, 2013. A transcrição do texto, exatamente

como está no livro, referente à figura da questão 33 está da seguinte forma:   

?Pode-se observar na Figura que, para um defeito no ponto K, as proteções nos disjuntores 10 e 12 são os elementos de primeira

linha responsáveis pela abertura do sistema. Se houver falha na operação do disjuntor 10, por exemplo, as proteções dos

disjuntores 7 e 8 são chamadas a operar como proteção de segunda linha, responsáveis pela abertura do referido sistema.

Se houver falha na proteção do disjuntor 8, as proteções dos disjuntores 9 e 11 devem atuar desconectando o sistema e

permitindo a continuidade do serviço.   

Deve-se, no entanto, observar que nessa sequência de operações o sistema elétrico remanescente ficará cada vez mais restritivo

quanto ao fornecimento da potência requerida pela carga. Assim, após a operação de segunda linha, isto é, dos disjuntores 7 e 8, o

sistema perderá o transformador T1, limitando a geração dos geradores G1 e G2, e o fluxo de potência entre as barras das

subestações B2 e B3 fica limitado à linha L4. Nesse caso, deverá entrar em funcionamento o esquema de alívio de carga, cortando o

fornecimento à carga C4 ou C5 e, dependendo dos valores de demanda no momento do defeito, as outras cargas conectadas à barra B3.

Caso contrário, o sistema poderá entrar em colapso por sobrecarga na linha L4.?   

A assertiva da prova está transcrita a seguir:   

III - Se houver falha na proteção dos disjuntores 10, 8 e 7, as proteções dos disjuntores 9 e 11 deverão ser as próximas a atuar.   
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2071
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

A questão de número 7 pede que seja assinalada a opção que apresentar a conjugação verbal no presente do modo subjuntivo

como exemplificado no enunciado. Mas o gabarito assinala como a correta a opção "C", e nesta não apresenta nenhum verbo na

conjugação solicitada. A opção que a apresenta a opção correta é   "D" : " Compre apenas o que você realmente utilizará e

preocupe-se com quem verdadeiramente é importante."

Na Nova Gramática do Português contemporâneo na página 404  demonstra como é a conjugação verbal do presente do

subjuntivo, o que corrobora com minha justificativa.

Referências

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. 7° ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017.

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: &amp;quot;Times New

Roman&amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: &amp;quot;Noto Sans CJK SC Regular&amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: &amp;quot;Lohit Devanagari&amp;quot;; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando da questão , a alternativa

(c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2072
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

A questão de número 7 pede que seja assinalada a opção que apresentar a conjugação verbal no presente do modo subjuntivo

como exemplificado no enunciado. Mas o gabarito assinala como a correta a opção "C", e nesta não apresenta nenhum verbo na

conjugação solicitada. A opção que a apresenta a opção correta é   "D" : " Compre apenas o que você realmente

utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante."

Na Nova Gramática do Português contemporâneo na página 404  demonstra como é a conjugação verbal do presente do

subjuntivo, o que corrobora com minha justificativa.

Referências

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. 7° ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: &amp;quot;Times New

Roman&amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: &amp;quot;Noto Sans CJK SC Regular&amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: &amp;quot;Lohit Devanagari&amp;quot;; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim,  com base no comando da questão , a alternativa

(c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2073
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

Esta questão pede em seu enunciado que se encontre uma alternativa que apresente verbo no tempo presente do modo subjuntivo e dá

como gabarito certo a alternativa "C"; sendo que esta opção apresenta os seguintes verbos e nas seguintes conjugações:

Se SOUBÉSSEMOS - se encontra no PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO.

SOMOS - se encontra no PRESENTE DO INDICATIVO DO VERBO SER (primeira pessoa do plural - nós).

AGIRÍAMOS - se encontra conjugado no FUTURO DO PRETÉRITO DO INDICATIVO.

Sendo assim, na alternativa "C" não há nenhum verbo no tempo PRESENTE DO SUBJUNTIVO e então NÃO pode ser considerada

como a alternativa correta da questão. 

Referências

GRAMÁTICA PARA CONCURSOS PÚBLICOS - PDF;

Fernando Pestana;

2013, Elsevier editora Ltda;

Páginas de 479 à 482. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Além disso, a  banca solicita que o

candidato assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo modo verbal utilizado no trecho citado , ou seja, não se afirma no

comando que todas as formas verbais da alternativa devem ser empregadas nesse modo verbal. Sendo assim, com base no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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Protocolo

2074
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

A presente questão pede que encontremos a altura (h) para 2 padiolas, porém, não define valor de referência para que seja então

encontrada o volume de areia . Como sempre é feito nas questões desse assunto, geralmente utilizando algum valor de cimento em

massa, para que a partir do traço definido e das massas unitárias trazidas pela questão, seja possível encontrar o  valor em volume

da areia e a altura necessária para a padiola. 

 Falta um valor de referência de massa de cimento para que então seja possível resolver a questão. A questão não dá a

entender sobre nenhuma quantidade de cimento nem de outro material para que se possa calcular o volume de areia. Pela falta dessa

informação, que espera que adivinhemos qual o valor utilizado para a resolução, peço que a questão seja considerada NULA.

Referências

Como se trata de falta de informação, não creio que haja a necessidade de informar referência, porém, trago abaixo uma bibliografia

referente ao tema de dosagem de traço de concreto:

GILDASIO R . DA SILVA. Manual de traço de concreto.  

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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Protocolo

2075
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

O acetato de potássio, assim como também o acetato de sódio, são sais orgânicos pois são sais derivados de ácidos

carboxílicos. A questão diz no enunciado para assinalar a alternativa que apresentasse CORRETAMENTE todos os sais inorgânicos

que, ao serem dissolvidos em água, contribuiriam para o aumento do pH da solução. A resposta apresentada no gabarito indica a

alternativa d como correta. Mas essa alternativa contém o sal acetato de potássio (que é um sal orgânico e não um sal inorgânico)

como um dos sais. A alternativa c também está errada uma vez que apresenta o sal acetato de sódio, que é um sal orgânico.   

As alternativas a e b apresentam sais inorgânicos, mas nem todos contribuem para o aumento do pH da solução como o cloreto de

cálcio na alternativa a e como o brometo de lítio, por exemplo, na alternativa b.   Diante do exposto, não há alternativa correta e a

questão 27 deve ser anulada.

Referências

BARBOSA, L. C. A. Introdução à Química Orgânica, 2a Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2010. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em uma informação apresentada no enunciado da referida questão e deliberou que a

mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2076
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

  Quando a Banca se refere à "Resolução CNE/CP n° 2, de 2016", onde se diz: ?...200 (duzentas) horas de atividades

teórico-práticas de aprofundamento em  áreas  de interesse dos estudantes ?, temas tratados exclusivamente no artigo 13 da

Resolução, fica evidente que a Banca deixa de demonstrar clareza ao deixar incompleta a frase da resolução  que completa o

sentido do artigo, onde se lê:  "200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas  de

interesse dos estudantes" .  Deixando os candidatos em duvidas em relação a mesma, Diante de   tal o cenário, o item deve ser

ANULADO

Referências

 RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1º DE JULHO DE 2015 i n; 

http://portal.mec.gov.br/docman/agosto-2017-pdf/70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf/file

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 19, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão embasa-se na Resolução

CNE/CP nº 02/2015 e não houve alteração de sentido em relação a essa Resolução. O comando da questão solicita que seja

assinalada a alternativa correta sobre o mínimo de horas de efetivo trabalho acadêmico, a duração e a distribuição da carga

horária para os cursos de licenciatura. Portanto, a única resposta correta é a alternativa ?C?.
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2077
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

O acetato de potássio, assim como também o acetato de sódio, são sais orgânicos pois são sais derivados de ácidos

carboxílicos. A questão diz no enunciado para assinalar a alternativa que apresentasse CORRETAMENTE todos os sais inorgânicos

que, ao serem dissolvidos em água, contribuiriam para o aumento do pH da solução. A resposta apresentada no gabarito indica a

alternativa d como correta. Mas essa alternativa contém o sal acetato de potássio (que é um sal orgânico e não um sal inorgânico)

como um dos sais. A alternativa c também está errada uma vez que apresenta o sal acetato de sódio, que é um sal orgânico.   

As alternativas a e b apresentam sais inorgânicos, mas nem todos contribuem para o aumento do pH da solução como o cloreto de

cálcio na alternativa a e como o brometo de lítio, por exemplo, na alternativa b.   Diante do exposto, não há alternativa correta e a

questão 27 deve ser anulada.

Referências

BARBOSA, L. C. A. Introdução à Química Orgânica, 2a Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2010.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em uma informação apresentada no enunciado da referida questão e deliberou que a

mesma deve ser anulada.
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Protocolo

2078
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

Para ser considerada aromática, uma substância deve ser cíclica e plana; cada átomo do sistema aromático deve possuir um orbital p

e todos os orbitais p devem ser paralelos, de modo que possa ocorrer uma superposição contínua entre eles; a nuvem de elétrons

formada pelos orbitais p paralelos deve conter 4n + 2 elétrons p (regra de Huckel), em que n=0, 1, 2, 3, .... (número inteiro); e caso

átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre estejam presentes, eles podem contribuir com no máximo dois elétrons para o sistema

aromático.   

Portanto, dentro deste contexto, apenas a afirmativa III está correta, pois as substâncias 1 (cafeína), 2 (dopamina) e 3 (adrenalina)

atendem às características que um composto deve ter para ser considerado aromático. A afirmativa I está incorreta pois a substância

4 (testosterona) não é aromática.   

Com relação às funções orgânicas amina, amida e cetona, as aminas são compostos orgânicos que possuem um, dois ou três

grupos orgânicos (alquil ou aril) ligados a um átomo de nitrogênio. As cetonas apresentam dois grupos alquil ou aril ligados à cabonila

(C=O). As amidas são substâncias derivadas dos ácidos carboxílicos que apresentam, ligados à carbonila, um grupo ?NH2 ou

?NR2, onde R = H, grupo alquil, aril. As amidas cíclicas são denominadas lactamas. Diante do exposto:   

- A afirmativa II está errada, uma vez que apenas as substâncias 2 (dopamina) e 3 (adrenalina) possuem grupamento amina. As demais

substâncias não apresentam.   

- A afirmativa IV está errada, pois apenas a substância 4 (testosterona) apresenta o grupamento cetona. A substância 1 (cafeína),

apresenta o grupamento amida.  

- A afirmativa V está errada, pois as substâncias 2 (dopamina) e 3 (adrenalina) apresentam o grupamento amina em suas estruturas e

não amida.   

Portanto, apenas a afirmativa III está correta, as demais são falsas. Dentro das alternativas de resposta não tem a opção de apenas

a afirmativa III estar correta.   Assim, a questão 30 deve ser anulada.

Referências

BARBOSA, L. C. A. Introdução à Química Orgânica, 2a Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2010.

Situação
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Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um item da referida questão e entendeu que a mesma deve ser anulada.
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Protocolo

2079
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A questão solicita que seja calculada a altura útil "d" da seção da viga apresentada na Figura 1.

De acordo com a ABNT NBR 6118:2014 (seção 17.4.2.2, página 136), "d" é a altura útil da seção, igual à distância da borda

comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração.

O cálculo do centro de gravidade é feito dividindo-se o somatório da multiplicação da área de cada barra (Ai) pela distância de seu

eixo à borda comprimida (Xi) pelo somatório das áreas de todas as barras da armadura de tração.

De acordo com os dados fornecidos na questão, têm-se:

Área da armadura de 10 mm: 0,79 cm²;

Área da armadura de 16 mm: 2,01cm²;

Distancia do eixo das barras de 10 mm à borda comprimida: 36,37 cm e 33,09 cm;

Distância do eixo da barra de 16 mm à borda comprimida: 36,07 cm.

O cálculo da altura útil "d" é o seguinte:

               Ai (cm²)                Xi (cm)                 AiXi (cm³)

                  0,79                    36,37                    28,73

                  0,79                    36,37                    28,73

                  0,79                    33,09                    26,14

                  0,79                    33,09                    26,14

                  2,01                    36,07                    72,50

Total          5,17                                                182,24 "d"

= 182,24/5,17 = 35,25 cm.

Logo a altura útil é 35,25 cm, valor não encontrado em nenhuma das alternativas apresentadas.

Sendo assim, solicito a anulação da questão. 

Convém lembrar que não se pode dizer que se trata de arredondamento do resultado, visto que todas as alternativas são apresentadas

com duas casas decimais e, sendo assim o arredondamento deveria ser feito na segunda casa decimal.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de Estruturas de

Concreto Armado. Rio de Janeiro: ABNT. 2014.

Situação

Questão Mantida

Análise
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d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2080
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Solicito alteração de gabarito para a alternativa B , conforme justificativa:

A questão pede para marcar as afirmativas com V a(s) verdadeira(s) ou com F a(s)  falsa(s). Segue texto da referida afirmativa:

"Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades

determinadas". 

De acordo com a Lei 8666/1993, no Art. 6º, inciso VIII, alínea b, tem-se: "empreitada por preço unitário: quando se contrata a

execução de obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas".

 

Considerando que o texto apresentado na primeira afirmativa da questão 19 retrata exatamente o que consta na Lei 8666/1993,

tornando-a verdadeira, solicito alteração de gabarito para a alternativa B "V, F, V, F".

Referências

Lei 866/1993, Art. 6º, inciso VIII, alínea b.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato. 

Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2081
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

A questão pede que seja encontrada alternativa com erro de regência verbal, porém ao analisá-las individualmente, não é

possível encontrar erro de regência verbal em nenhuma delas. Como a resposta encontrada no gabarito é a letra D, vou analisá-la

para que possamos chegar a conclusão de que não há erro na resposta considerada como correta pela banca.

 

"d) A leitura sempre nos traz um conhecimento no qual antes nem todos tinha acesso."

    

-De início é possível encontrar erro de concordância verbal do verbo ?tinha?, que concordando com o sujeito ?todos?

deveria estar ?tinham?. Porém, não é erro de regência.

 

- Analisando a regência do verbo ?tinha? sabemos que é um VTD (verbo transitivo direto), o que necessita de um OD (objeto

direto), função ocupada por ?acesso? na frase. Está então CORRETO.

 

- Analisando a regência verbal de ?traz?, sabemos que ?trazer? no sentido de ?transportar ou fazer transporte de? é

VTD, onde na frase ?um conhecimento? é seu OD. Além disso, o verbo ?trazer?, quando dá sentido de ?transportar a

algum lugar ou para alguém? é VTI (verbo transitivo indireto), necessitando de um OI (objeto indireto), que na frase é o ?nos?,

pronome pessoal do caso oblíquo que pode ser utilizado tanto como OD ou OI, sendo equivalente a ?para nós? ou ?a nós?.

Estando também CORRETO. 

 

- O trecho ?um conhecimento no qual antes nem todos tinha acesso? traz um caso de regência nominal, onde a palavra

?acesso? pede uma preposição, porém, uma melhor formulação do trecho poderia ser ?um conhecimento ao qual nem

todos tinha acesso?, utilizando a preposição ?a? em lugar de ?em?, conforme a norma culta. Portanto, este trecho tem erro

de regência nominal e não de regência verbal.

 

Um exemplo de frase parecida é encontrada na bibliografia de Celso Cunha, em que se depreende o mesmo raciocínio da frase em

questão, com o mesma função sintática de ?nos? como OI e ?trazer? como VTD (pág 315, CUNHA e CINTRA):

?Só a leitura dos grandes livros nos pode trazer a compensação das misérias de certos homens de letras.?

 Sendo assim, a questão indicada no gabarito quanto à alternativa com erro de regência verbal não pode ser a letra D. Peço que a

questão seja considerada NULA.

Referências
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EVANILDO BECHARA. Moderna gramática portuguesa. 37ª edição.

CELSO CUNHA; LINDLEY CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 7 ª edição.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Regência verbal é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que se seguem a ele e completam o

seu sentido, assim, o uso de uma preposição antes de um pronome relativo também está associado ao verbo que integra a frase.   

 Sendo assim, na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta ,

já que houve o uso inadequado  de uma preposição antes do pronome relativo.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2082
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Solicito anulação da questão 23 por insuficiência de informação.

A expressão dada pelo enunciado da questão 23 utiliza a variável "Ac", que tem como significado a área transversal do concreto do

pilar, informação não fornecida pela questão, tornando-se inviável a resolução do problema proposto, haja vista que a não

consideração do "Ac" obteria um resultado distinto daquele se fosse considerado.

Referências

ABNT NBR 6118/2014, item 4.2.3.

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, é necessário o diâmetro da seção transversal para concluir o cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2083
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Solicito anulação da questão 35.

A questão solicita que informe a altura de areia para duas padiolas. Entretanto, para isso, é necessário saber, pelo menos, a

quantidade de cimento a ser considerada, uma vez que este material é a referência para se obter a quantidade dos demais materiais

constituintes do concreto, através do traço informado no enunciado (Bauer, 1999, pág. 232-237).

A referida questão não informa a quantidade de cimento que deve ser considerada para obtenção da quantidade de areia.  

 

De acordo com Bauer (1999, pág. 221), para obter-se a quantidade de agregados é necessário definir a quantidade de cimento, entre

outros fatores.

Referências

BAUER, F. L. A. Materiais de Construção. Vol. 1. São Paulo. Editora Ltc. 1999. Páginas 221, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 236 e 237.

(páginas anexas)

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2084
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Ilustríssima banca examinadora, a questão objeto deste recurso deve ser anulada, uma vez que em seu enunciado pede que se

apontem as alternativas incorretas e todas as alternativas apresentadas estão corretas. A alternativa I encontra respaldo nos art. 1º ao

5º da Lei nº 12.711, de 2012, e na Lei nº 13.409, de 2016, que instituem que as instituições federais de ensino superior vinculadas

ao MEC e as instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão, por curso, turno e concurso seletivo para ingresso,

no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio e o ensino fundamental,

respectivamente, em escolas públicas. Sendo que, no mínimo 50% dessas vagas deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de

famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita. Além disso, serão reservadas vagas para pretos, pardos,

indígenas e pessoas com deficiência em proporção, no mínimo, igual à respectiva proporção de pretos, pardos, indígenas e

pessoas com deficiência na unidade da federação onde é o local de oferta das vagas, de acordo com o último censo do IBGE. A

alternativa II tem apoio no art. 5º, parágrafos 1º ao 3º, do Decreto nº 7.824, de 2012, que estabelece que os editais dos concursos

seletivos das instituições federais de educação superior e de ensino técnico de nível médio indicarão, de forma discriminada,

por curso e turno, o número de vagas reservadas. E sempre que a aplicação dos percentuais para a apuração da reserva de vagas

implicar em resultados com decimais será apontado o número inteiro imediatamente superior, assegurando a reserva de, no mínimo,

uma vaga. Entretanto, as instituições federais poderão, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir reservas

de vagas suplementares ou de outra modalidade. Segundo a Portaria Normativa nº 18, de 2012, no art. 7º, parágrafo 1º, e no art. 8º,

na análise da condição de renda dos candidatos serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas

da família, a título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis ou imóveis.

A apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão como base as informações prestadas e os

documentos fornecidos pelo estudante, em procedimento de avaliação socioeconômica. Todavia, ambos os artigos dão amparo legal

ao que foi descrito na alternativa III. Já a alternativa IV, encontra embasamento no art. 9º, inciso III, do Decreto nº 9.034, de 2017, e no

art. 8º da Portaria Normativa nº 9, de 2017, que estabelecem que deverá ser feita a comprovação e apuração da deficiência,

tomando como base o laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de

1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), no caso dos estudantes

que sejam pessoas com deficiência e que se inscreveram às vagas que lhes foram reservadas. A alternativa V está resguardada pelo art.

26, incisos I e II, alíneas a e b, da Portaria nº 1.117, de 2018, que faculta à instituição federal a adoção de duas formas de

classificação dos candidatos nos concursos seletivos. Na primeira forma, a classificação será na ordem decrescente das notas na

opção de vagas para a qual o estudante optou por concorrer na lista de espera, por modalidade de concorrência. Na segunda,

primeiramente, é feita a classificação de todos os estudantes que manifestaram interesse em concorrer na lista de espera, e,

posteriormente, a classificação dos estudantes que se candidataram às vagas reservadas. Caso o estudante inscrito na modalidade de

reserva de vagas possua nota para ser selecionado em ampla concorrência, será selecionado nessa modalidade e sua inscrição é

retirada do cômputo das vagas reservadas. Sendo que, na hipótese de o estudante não possuir nota para ser selecionado em ampla
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concorrência, manterá sua classificação de acordo com a opção de vagas reservadas. Contudo, após releitura e análise das leis,

decretos e portarias, apontadas pela questão, chega-se à conclusão que não há alternativas incorretas. Peço, então, à Banca

Examinadora, que considerem e avaliem as ponderações contidas neste recurso. Desde já agradeço.

Referências

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de

ensino técnico de nível médio. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711. htm. Acesso em:

03 set. 2019.

 

BRASIL. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm. Acesso em 03 set. 2019.

 

BRASIL. Lei 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, para dispor sobre reserva de vagas para

pessoas com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior nas instituições federais de ensino. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018-/2016/Lei/L13409.htm. Acesso em: 03 set. 2019.

 

BRASIL. Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017. Altera o Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, que regulamenta a Lei 12.711,

de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de

nível médio. Dsiponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9034.htm. Acesso em: 03 set 2019.

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 2012. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf. Acesso em: 03 set. 2019.

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 9, de 5 de maio de 2017. Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf. Acesso em: 03 set. 2019.

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Portaria Normativa nº 1.117, de 1 de novembro de 2018. Disponível em:

http://www.in.gov.br/material/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/48448738/do1-2018-11-05-portaria-n-1-117-de-1-de-novembro-de-

2018-48448535. Acesso em: 03 set. 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2085
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

O valor da constante dos gases é R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1. O valor dado na questão (R = 0,0082 atm.V.mol-1.K-1) está errado, assim

como também a unidade e não fornece alternativa correta para a resposta.   

pV = nRT  

p = nRT / V  

mNH3 = 0,4 x 10 = 4 Kg = 4 x 103 g  

nNH3 = 4 x 103 g / 17 g / mol = 235,3 mol  

V = 12. 103 L  

Para R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1:  

p = 235,3mol x 0,082 atm.L.mol-1.K-1 x 303 K / 12. 103 L = 0,49 atm (letra a)  

Para R = 0,0082, p = 0,049 atm, e não tem essa alternativa.   

Portanto a questão 35 deve ser anulada.

Referências

BROWN, T. L; et al. Química: a Ciência Central, 13a Edição, Pearson Universidades, São Paulo, 2016.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2086
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A questão possui como gabarito a letra D, que realmente está incorreta, já a letra C trás o seguinte: ?Se a taxa de terceira

harmônica estiver entre 15% e 33%, a seção do condutor neutro não necessariamente precisa ser superior à dos condutores

fase?, mas de acordo com a NBR 5410 (2004): ?6.2.6.2.3 Quando, num circuito trifásico com neutro , a taxa de terceira

harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior à dos condutores de fase , 

podendo ser igual à dos condutores de fase se essa taxa não for superior a 33%.?.

Como pode ser observado, a letra C suprimiu o trecho da NBR 5410 em que o dimensionamento do neutro, para esse caso, somente é

válido para circuito trifásico com neutro .

Além disso, a questão diz que a seção do condutor neutro não necessariamente precisa ser superior em relação aos condutores

fase, o que está correto, mas dá margem para as seguintes interpretações: que a seção do neutro pode ser igual ou inferior aos

condutores fase. A NBR 5410 realmente afirma que os condutores podem ter seções iguais, mas também trás que nesse intervalo da

taxa de terceira harmônica entre 15% a 33%, o neutro NÃO DEVE  ser inferior aos condutores fase. 

Diante do exposto, solicito a anulação da questão, tendo em vista que existem duas afirmativas incorretas.

Referências

NBR 5410 (2004).

Situação

Questão Mantida

Análise

Segundo o livro:  

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais . 8 ed., 2. reimpr. Rio de Janeiro: LTC, 2015. xiv, 666 p.  

Nas páginas 101 e 102, seção 3.5.2 (Critérios para Dimensionamento da Seção Mínima do Condutor Neutro):   

?A NBR 5410:2004 estabelece os critérios básicos para o dimensionamento da seção minima do conductor neutro, ou seja:   

f)...(3º parágrafo) Deve-se observar que se a taxa de 3ª harmônica for superior a 15% e inferior a 33%, como ocorre nos

circuitos de iluminação com o uso de reatores eletrônicos, a seção do condutor neutro não necessariamente precisa ser

superior à dos condutores fase."   
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A alternativa c da questão 32 diz que ?se a taxa de terceira harmônica estiver entre 15% e 33%, a seção do condutor neutro

não necessariamente precisa ser superior à dos condutores fase.?

Note que o trecho do livro e a alternativa c são exatamente iguais. O que valida a alternativa d como a única INCORRRETA.

    Portanto, indeferimos o recurso. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2087
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Nesta questão de verdadeiro ou falso existem três respostas verdadeiras e apenas uma falso, e as opções presentes prevê apenas

duas como corretas.

A 3° afirmação diz que: "As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com

materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por

qualquer pessoa."

Esta afirmação está correta pois qualquer pessoa pode ir até o disjuntor de sua casa e desliga-lo, não necessitando ser qualificado

pra isto.

A norma diz: "10.6.1.2 As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais

e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer

pessoa não advertida."

A única diferença entre as duas afirmações acima é a referencia a pessoa "não advertida", mas a interpretação é a mesma. 

Referências

NR10 - http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR10.pdf

Situação

Questão Anulada

Análise

A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2088
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

30

Justificativa

QUESTÃO 30 - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO

Solicito anulação desta questão, pois a mesma não possui alternativa correta, conforme demonstra argumentação a seguir:

I - Todas as substâncias são aromáticas.Os compostos aromáticos são hidrocarbonetos que apresentam um ou mais anéis

benzênicos em sua molécula. O anel benzênico é representado pela fórmula C6H6 e se caracteriza pela alternância de ligações

simples e duplas entre os carbonos.  Os compostos aromáticos são apenas 2 e 3, visto que possuem o anel benzênico em suas

estruturas. Os compostos 1 e 4 não possuem o anel benzênico, pois não apresentam anel com alternância de ligações simples e

duplas entre os carbonos no ciclo. Portanto, esta afirmativa está incorreta.

II - Todas as substâncias possuem, ao menos, um grupamento amina em suas estruturas. Esta afirmativa está incorreta, pois o

composto 4 não possui grupo amina, nem mesmo apresenta nitrogênio em sua estrutura.  

III - As substâncias 1, 2 e 3 são classificadas como aromáticas.Esta afirmativa está incorreta, pois como demonstrado no item I, os

compostos aromáticos são apenas 2 e 3.

IV - As substâncias 1 e 4 possuem grupamento cetona em suas estruturas. O composto 1 possui grupo amida, pois apresenta em sua

estrutura uma carbolina (C=O) ligada a um nitrogênio. O composto 4 é o único que apresenta o grupamento cetona. Portanto, esta

afirmativa está incorreta.

V - As substâncias 2 e 3 possuem grupamentos amida em suas estruturas.Os compostos 2 e 3 apresentam o grupamento amina e não

amida como afirmado. Assim, esta afirmativa também está incorreta.

Como demonstrado, todas as alternativas estão incorretas. 

Referências

SOLOMONS, T. W. G. et al. Química Orgânica. Vol. 1 e 2, 12 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2018.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um item da referida questão e entendeu que a mesma deve ser anulada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 280 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2089
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

De acordo com as referencias bibliográficas para o edital a resposta da questão numero 28 não está adequada, pois a forma

biologicamente ativa da vitamina E é o RRR- alfa- Tocoferol e não apenas o nome Tocoferol. Isto esta descrito no NRC (2001) pagina

166 e no livro Large Dairy Herd management 693. Os dois livros discutem esse ponto, mostrando que existe diferentes formas da vitamina

E, como por exemplo all-rac-alfa-tocoferol. Em todos os momentos a literatura citada deixa bem claro que a forma mais ativa é o RRR-

alta- Tocoferol. Assim a letra A da questão 28 está incorreta, por isso essa questão deve ser anulada pois criou o efeito de dúvida,

tendo 2 respostas prováveis para a referida questão.

Referências

Beede, D. K. Large Dairy Herd Management. Champaign, IL, 1351p. 2017.

Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7ª edição. 362p. 2001 

Situação

Questão Mantida

Análise

Independente da especificação do TOCOFEROL, RRR-alfa ou all-rac-alfa a abrangência aqui é o TOCOFEROL. Pois ele abrange os

demais de forma geral. 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2090
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

QUESTÃO 18 - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO OU ALTERAÇÃO DO GABARITO

Esta questão possui outra alternativa correta, portanto, solicito a anulação ou alteração do gabarito da questão. A banca considera

a letra D como gabarito preliminar. No entanto, a letra B é a alternativa correta, conforme argumentação a seguir:

As reações de combustão do octano completa e incompleta possuem os valores demonstrados nos cálculos da Figura 1 em anexo.

Figura 1.

Dessa forma, pode-se observar que tanto a reação de combustão completa como a reação de combustão incompleta do octano

são exotérmicas. No entanto, a energia envolvida na reação de combustão completa é menor do que a da reação de

combustão incompleta. 

Referências

[1] - BROWN,T. L. et al. Química: a Ciência Central, 13 ed., São Paulo: Pearson Universidades, 2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

A banca reunida constatou que houve um equívoco do candidato na interpretação da questão, tendo em vista que deveria ser

considerada a energia envolvida na quebra das ligações dos reagente e não o saldo energético (variação da Entalpia) das

reações de combustão completa e incompleta do octano. Além disso, entende-se que o questionamento não procede, uma vez que

a variação da Entalpia na reação de combustão completa é maior do que a combustão incompleta, considerando que o sinal

apenas convenciona o processo como sendo endotérmico (+ / absorção de energia) ou exotérmico (- / liberação de energia) e

não a sua magnitude do ponto de vista matemático. Desta maneira, delibera-se por manter a questão.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2091
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão numero 28 da prova para o concurso de Zootecnista está incorreta, pois tem 2 possíveis respostas, a letra A e a letra B. No

gabarito oficial saiu a letra B, mas a letra A também está incorreta.  Pois nas referências sugeridas que se diz a respeito da Vitamina

E  o NRC 2001 e o livro Large Dairy Herd Management  diz que a forma biologicamente mais ativa da vitamina E é o RRR-alfa

-tocoferol e não apenas Tocoferol. Isso é discutido nas duas referências e a todo momento eles dizem que a forma mais ativa é o

RRR-alfa-tocoferol. Em nenhuma referência diz que a forma mais ativa é apenas tocoferol, isto pode ser observado no NRC 2001 pagina

116 e no Large Dairy Herd Management pagina 683. Nas referências discutem as outras varias formas da vitamina E, como por exemplo o

all-rac-tocoferol e até faz comparações com a forma RRR-alfa-Tocoferol  e comprovam assim a sua maior atividade. Dessa forma,

entende-se que esta questão deve ser anulada pois contém 2 prováveis respostas e que levou ao efeito de confundimento quem estava

realizando a prova. Se estivesse descrito que a forma biológica mais ativa era o RRR-alfa-tocoferol a questão estaria adequada, mas

como disse apenas tocoferol a questão esta incorreta. Tonando assim necessário o anulamento da questão. 

Referências

Large Dairy Herd Management, 2017.

Nutrient requirements of Dairy Cattle, 2001. 

Situação

Questão Mantida

Análise

Independente da especificação do TOCOFEROL, RRR-alfa ou all-rac-alfa, a abrangência aqui é o TOCOFEROL, pois ele abrange os

demais de forma geral.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2092
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Na questão 35, a constante dos gases ideais foi fornecida com um zero a mais no valor. A constante correta é R = 0,082 atm.L/K.mol e o

valor dado foi de 0,0082. Tal fato impossibilitou a correta resolução da questão.

Referências

FELTRE, R. Fundamentos da Química. Volume 1, 7ª Edição, Editora Moderna; São Paulo, 2008.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2093
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

10

Justificativa

Excelentíssimo Examinador, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a revisão da questão nº10 de língua

portuguesa, o gabarito saiu como letra ?A?. Os compêndios de gramática citam, entre as conjunções, principalmente entre as

coordenativas, elementos que, embora ajudem a estabelecer uma relação semântica entre as orações, não necessariamente têm

posição obrigatória introduzindo a oração. Como exemplos, temos: porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, portanto, pois

(= portanto). Sendo assim, com base na referência sugerida caberia como resposta também a letra ?D?, porque o autor vai

contradizendo numa sociedade regida pela lei de Jante não é uma coisa socialmente bem aceita o milionário ter uma Ferrari e uma

mansão. ?Pega melhor? viver numa casa mais modesta e dirigir uma perua Volvo (o carro popular daqueles lados com vintes anos

de uso mesmo que a riqueza permita muito mais que isso). Portanto, o edital não permite dupla resposta, peço a anulação dessa

questão.

Referências

AZEREDO, José Carlos de. Iniciação à Sintaxe do Português . 2 ed. Rio  

de Janeiro : Zahar, 1990.  

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa . 33 ed. São   

Paulo : Cia. Ed. Nacional, 1989.  

BOMFIM, Eneida. Advérbios . São Paulo : Ática, 1988.   

CARONE, Flávia de Barros. Subordinação e Coordenação ? Confrontos   

e Contrastes. São Paulo : Ática, 1988.   

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.   

29 ed. São Paulo : Cia. Ed. Nacional, 1987.   
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CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português   

Contemporâneo. 2 ed. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1985.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. O

comando da questão 2 solicita que o(a) candidato(a)  assinale a alternativa em que a expressão sublinhada pode ser substituída, sem

mudança de sentido , por uma das expressões apresentadas. Ressalta-se, ainda, que o termo ?ou seja? é uma expressão

explicativa, utilizada para apresentar de outra maneira o que já foi dito anteriormente. Sendo assim, na questão 10, essa expressão só

pode ser substituída, sem mudança de sentido, pela expressão ?isto é?, por possuir o mesmo valor semântico de ?ou

seja?. Com base, portanto, no apresentado no texto e no comando da questão , a alternativa (a) é a única correta.   

 Recurso indeferido.     	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2094
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Prezados, 

Pedido de  ANULAÇÃO  da questão 34  do conteúdo Específico de Química - concurso Téc. de Laboratório/Química

Justificativa do candidato:

 

A questão apresentou, como informação para a realização dos cálculos, a densidade do ácido nítrico concentrado (HNO3 conc)

de 1,65 g.L-1 (1,65 gramas por Litro), valor esse inconsistente com as referências bibliográficas indicadas. Há um erro nas unidades

do valor indicado. A maneira correta seria expressar a densidade do ácido em g.mL-1 (gramas por mililitro) ou Kg.L-1 (kilogramas 

por Litro).

 

Usando o valor da densidade informada pelo enunciado da questão (valor errôneo de 1,65 g.L-1) a concentração molar do HNO3

concentrado seria 0,017 mol.L-1 (valor sem sentido para um ácido concentrado) e o volume de ácido concentrado necessário para

preparar os 25 Litros de solução a 2,00 mol.L-1 seria de 2.941,00 Litros (Dois mil novecentos e quarenta e um litros). E nenhuma

das alternativas apresenta esse valor. 

Refazendo os cálculos com o valor de densidade 1,65 g.mL-1 ou 1,65 Kg.L-1  , aí sim encontraríamos o valor de 2,94 L que faria

total sentido.

 Na página 73 do SKOOG tem-se a definição: "Densidade é a massa de uma substância por unidade de volume. Em

unidades SI, A densidade é expressa em unidades Kg/L ou, alternativamente, em g/mL.

No livro BACCAN N.  no Apêndice 3, Tabela III, da página 293 o autor define o valor de 1,42 g/cm3 que corresponde

a 1,42 g/mL para a densidade do ácido nítrico HNO3 comercial (concentrado).
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Com base nos argumentos apresentados, comprovados pela referência em anexo, solicito encarecidamente  que a Questão 34 seja

ANULADA por não apresentar uma alternativa em consonância com o valor de densidade fornecido pelo enunciado ( em gramas por

litro).

 

Segue, em anexo, as imagens do livro. 

Referências

SKOOG, W. et al. Fundamentos de Química Analítica, tradução da 8ª Ediçãos Norte-americana, Editora Cengage learning, São

Paulo. 2013. 

 

  BACCAN N. et al. Química Analítica Quantitativa Elementar 3ª Edição revista, ampliada e reestruturada. Editora Edgard Blucher

Ltda. São Paulo. 2001. 

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em um dos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2095
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Senhor Examinador, a questão versava sobre Ultrassom (US), Laser e Ondas-curtas e pedia que o candidato analisasse algumas

afirmativas e, posteriormente, marcasse a alternativa que correspondesse às afirmativas CORRETAS. Na afirmativa II, percebe-se um

grande erro, quando diz que os Ultrassons de fisioterapia comumente operam a 0,75; 1,0; 1,5 ou 3 MHz.

"O ultra-som terapêutico (UST) é um recurso comumente aplicado nos distúrbios do sistema músculo-esquelético, como na

aceleração do reparo tecidual de lesões musculares. A possibilidade de usar diferentes frequências (1 e 3MHz) é importante na

medida em que as frequências mais altas (3MHz) são absorvidas mais intensamente, tornando-as mais específicas para o tratamento

de tecidos superficiais, enquanto que as frequências mais baixas (1MHz) penetram mais profundamente, devendo ser usadas para os

tecidos mais profundos".   Como se pode ver, os ultrassons que têm finalidade terapêutica e são comumente utilizados na fisioterapia

são o ultrassom de 1MHz, que tem penetração profunda, alcançando tecidos profundos como músculos e tendões, e o ultrassom

de 3MHz, o qual possui penetração superficial, alcançando apenas tecido superficial (epiderme e derme).  Em pesquisa realizada na

Internet, não encontrei nenhuma fonte que citasse ultrassons de 0,75 e 1,5 MHz. Esses ultrassons, mesmo que existam, não são 

comumente utilizados na fisioterapia. Destarte, requer-se, por meio deste recurso, a alteração do gabarito para a alternativa B, ou,

ainda, a anulação da questão.

Referências

Dyson M. Mechanisms involved in therapeutic ultrasound. Physiotherapy. 1987;73(3):116-20.

Docker MF. A review of instrumentation available for therapeutic ultrasound. Physiotherapy. 1987;73(4):154-5.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

    	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }
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 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª

Edição, 2003 - a frequência de 0,75 MHz pode ser utilizada na fase inflamatória do reparo tecidual (página 436) e a de 1,5 MHz é

citada como tratamento no reparo ósseo. (página 442). E, o recurso também será indeferido por não estar embasado na literatura de

referência para o concurso.   
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2096
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

De acordo com a Lei 8.666/1993 (artigo 6º, inciso VIII, item 'b'), a primeira afirmativa da questão é verdadeira.

"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes:

(...)

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades

determinadas."

(Trecho retirado da Lei 8.666/1993) 

Portanto, a sequência correta da questão é V, F, V, F, correspondendo à alternativa B e não à alternativa D (F, F, V, F), como

consta no gabarito.

Referências

BRASIL. Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato. 

Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2097
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

20

Justificativa

A questão número 20 trás diversas definições segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), na letra B

fala que "os  ingressos  orçamentários   são  recursos  financeiros  de  caráter  temporário,  dos quais o  Estado  é 

mero agente  depositário [...]". Segundo o Manual, esse conceito é de ingressos extraorçamentários  e não orçamentários. Na

alternativa C também apresenta uma incorreção ao afirmar que "a receita efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidades

de recursos foram precedidos de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes", de acordo com o Manual o

correto seria "[...] os ingressos de disponibilidades de recursos não foram  precedidos de reconhecimento do direito e não constituem

obrigações correspondentes". Como a questão pede a INCORRETA e existe duas. Solicito a anulação dessa.

Referências

BRASIL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) ?8ª Edição . Disponível em: <

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/695350/CPU_MCASP+8%C2%AA%20ed+-+publica%C3%A7%C3%A3o_com+capa_2

vs/4b3db821-e4f9-43f8-8064-04f5d778c9f6 >. Acesso em: 03 de set. de 2019.

Situação

Questão Anulada

Análise

Apresentação de duas alternativas corretas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 292 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2098
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Como as armaduras estão dispostas em mais de uma camada, deve-se determinar o centro de gravidade das armaduras para obter a

altura útil da seção transversal.

Após realização dos cálculos (ver documento em anexo), verifica-se que a altura útil da seção transversal é igual a 35,253 cm.

Como todas as alternativas apresentam valores com duas casas decimais, a aproximação adequada para a resposta da questão é

35,25 cm, valor este que não consta entre as alternativas.

Portanto, assumo que a questão deva ser anulada.

OBS.: Todos os cálculos necessários para a obter a resposta da questão estão apresentados no documento em anexo.

Referências

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. 2ª ed.

São Carlos, SP: Pini, 2013. 617p. ISBN 9788572661881.

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2099
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Prezada banca avaliadora, solicito por meio deste a revisão da questão n° 22, a qual trata sobre a lei 8.666/1993, que regulamenta as

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências, baseada nos seguintes argumentos:

 No item I da referida questão, encontramos a seguinte redação:

 I. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis os atos de seu procedimento, inclusive quanto ao conteúdo das

propostas.

Em seu artigo 3°, inciso III, a Lei 8.666/1993 estabelece que:

 " A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo

das propostas, até a respectiva abertura."

 O gabarito considerou a alternativa "C" como correta. No entanto, de acordo com o princípio constitucional da publicidade, que rege as

licitações públicas, a assertiva I, que não consta no gabarito C está correta.

Em seu artigo 3°, a Lei 8.666/1993 estabelece: 

" A licitação destina-se a garantir a observância ao princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para

a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com

os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, DA PUBLICIDADE, da probidade administrativa, da

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos".

Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, ao  suprimir o termo "até a respectiva abertura" que

consta no artigo 3° da Lei 8.666/1993 e que é de extrema importância ao entendimento desta questão, a assertiva I está correta.

O termo "inclusive" da assertiva I foi colocado no lugar do termo "salvo" com o intuito de deixa a assertiva incorreta, porém, a mesma

está correta. A licitação não é sigilosa, inclusive no que se refere ao conteúdo das propostas, após a respectiva abertura. As

propostas são acessíveis a qualquer cidadão interessado, que pode solicitar vistas ao processo, inclusive às propostas. Este acesso

pode também ser feito pela internet no site "comprasnet" por qualquer pessoa, conforme print anexo. Ao acessar o comprasnet todos os

atos do processo licitatório estarão disponíveis, INCLUSIVE as propostas, ratificando que as mesmas não são sigilosas.

Desta forma, a supressão do termo "até a respectiva abertura" deixou a assertiva correta, contrariando o gabarito.

Os atos do procedimento licitatório devem ser públicos de acordo com o princípio da publicidade. ratifico esta informação

encaminhando em anexo o e-mail da comissão de licitação da UFV, onde a mesma presta esclarecimentos acerca do tema.
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Diante do exposto, solicito a avaliação quanto à pertinência dos argumentos citados e a ANULAÇÃO da questão n° 22. 

Referências

Lei 8.666/1993

BRASIL. Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências.

Situação

Questão Mantida

Análise

A utilização do termo "inclusive" torna a questão incorreta, pois expõe que as propostas não são sigilosas desde o início dos

procedimentos, ou seja, antes da abertura das propostas com os seus conteúdos. Isso já o entendimento de que os conteúdos das

propostas se mantém não sigilosos em todas as etapas.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2100
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A questão não fornece as dimensões da seção transversal do pilar para o cálculo da variável Ac. Desse modo, não é possível

utilizar a equação fornecida para calcular a área de aço necessária.

Uma alternativa seria utilizar a expressão apresentada na ABNT NBR 6118:2014 (item 17.3.5.3.1 - armadura longitudinal mínima de

pilares) para determinar a área da seção transversal.

Após realizar os cálculos necessários (ver documento em anexo), encontra-se uma área de aço igual a -6,238 cm². Como o valor

encontrado para a área da armadura é negativa, verifica-se que não é possível fazer a questão com os dados fornecidos.

Destaca-se ainda que a expressão apresentada no enunciado da questão está errada . O valor numérico correto que acompanha

a primeira parcela após a igualdade é 0,85 (oitenta e cinco centésimos), e não 085 (oitenta e cinco).

Portanto, assumo que a questão deva ser anulada.

 OBS.: Todos os cálculos realizados estão apresentados no documento em anexo .

Referências

CARVALHO, Roberto Chust; PINHEIRO, Libânio Miranda. Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado. 2ª ed.

São Carlos, SP: Pini, 2013. 617p. ISBN 9788572661881.

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, falta especificar o diâmetro da seção transversal para efetuar o cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2101
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A questão 22 deve ser anulada, dado que a afirmativa III é verdadeira. Para que a resposta indicada no gabarito oficial fosse válida,

somente as afirmativas I e IV deveriam estar corretas. A afirmativa III traz o seguinte texto:

?As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos

elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa.?

Já o item 10.6.1.2 da NR 10 afirma que:

?As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos

elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não

advertida.?

Logo, percebe-se que a única diferença do item na NR 10 para a afirmativa da questão é a especificação ?não advertida?.

Em consulta ao ?MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NR10?, produzido pelo Ministério do

Trabalho e Emprego, acerca da interpretação do item 10.6.1.2 da NR 10, tem-se a seguinte consideração:

?Entende-se, portanto, que operações nas instalações elétricas que implicam em manobras ou interferências elementares,

simples e corriqueiras, realizadas em sistemas, equipamentos e dispositivos desenvolvidos para esse fim, projetados, construídos,

instalados e mantidos de forma a serem utilizados com segurança, podem ser realizados por quaisquer pessoas (trabalhadores,

usuários,... ) sem conhecimento ou informações especiais para evitar o risco característico da eletricidade.?

O item 10.6.1.2 da NR 10 é equivalente à afirmativa III da questão 22 da prova, dado que a intenção da Norma foi indicar que não

é necessária nenhuma condição especial para uma pessoa realizar as referidas operações.

Portanto, pede-se anulação da questão, por não ser possível escolher qual seria a alternativa correta.  

Referências

Referências mencionadas na justificativa:

- NR 10 ? ?SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE? (Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de

1978 -  última alteração pela Portaria MTPS n.º 508, de 29 de abril de 2016).

- ?MANUAL DE AUXÍLIO NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NR10 ? NR10 COMENTADA?, Ministério do Trabalho e

Emprego, publicado em 2010. Este é um documento público, está anexado a este recurso. A página que contém o trecho

mencionado na justificava está na página 50.

Situação

Questão Anulada

Análise
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A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2102
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

A alternativa 'b' apresenta o seguinte texto:

b) A lixiviação do cimento é resultado da dissolução de compostos hidratados da pasta de cimento. 

A lixiviação é um fenômeno observado no concreto (e não no cimento, como cita a alternativa), resultado da dissolução de

compostos hidratados da pasta de cimento.

A ABNT NBR 6118:2014 (itens 6.3.2 e 6.3.2.1), inclusive, cita a lixiviação como um mecanismo de deterioração relativo ao 

concreto. 

Uma segunda referência à lixiviação do concreto é apresentada no trecho a seguir, retirado de Souza e Ripper (1998):

"Pode-se classificar a corrosão do concreto segundo três tipos, dependendo das ações químicas que lhe dão origem: corrosão

por lixiviação ; corrosão química por reação iônica; e corrosão por expansão."

Desse trecho (retirado de uma sugestão bibliográfica do edital), infere-se, mais uma vez, que a lixiviação não é um fenômeno

observado no cimento, mas um fenômeno que ocorre no concreto.  

Logo, tem-se duas alternativas corretas: alternativas 'b' e 'c'. Portanto, assumo que a questão deva ser anulada. 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - procedimento. Rio de Janeiro.

2014.

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. Patologia, recuperação e reforço de estruturas de concreto. São Paulo. Pini: 1998.

Situação

Questão Mantida

Análise

O enunciado da questão é claro em mencionar o fato ocorrido no concreto armado. Para que ocorra o fenômeno destacado é

necessário a presença do cimento sendo este hidratado e posteriormente lixiviado. O enunciado também é claro para o candidato

marcar a afirmativa INCORRETA. O recurso levantado pelo candidato menciona que as letra b está correta.  " Logo, tem-se duas

alternativas corretas: alternativas 'b' e 'c'. Portanto, assumo que a questão deva ser anulada.  ". A única incorreta é a letra c onde a
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diminuição do ph provoca a despassivação da armadura. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2103
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A ABNT NBR 12655:2015 (objeto da questão) não consta nas referências bibliográficas.

Embora o edital apresente apenas sugestões bibliográficas, o item 8.1.3.1 do edital apresenta o seguinte texto:

"8.1.3.1. O recurso deverá ser apresentado:

a) Com argumentação lógica, consistente e amparado nas bibliografias sugeridas deste concurso, disponibilizadas no endereço

eletrônico www.pgp.ufv.br."

Como o recurso deve ser amparado nas bibliografias sugeridas do concurso, infere-se que as referências sugeridas sejam suficientes para

responder às questões. Desse modo, como a ABNT NBR 12655:2015 não consta nas bibliografias sugeridas, assumo que a questão

deve ser anulada. 

Referências

Edital Nº 2/2018 (item 8.1.3.1).

Situação

Questão Mantida

Análise

As bibliografias descritas no edital são de caráter sugestivo ("SUGESTÕES DE BIBLIOGRAFIA"). O assunto é pertinente e de

conhecimento técnico específico, cabendo o engenheiro civil determinar e controlar o recebimento e aceitação do concreto na obra,
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2104
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

Questão 27 ? Anulação da Questão

 27. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE todos os sais inorgânicos que, ao serem dissolvidos em água,

contribuirão para o aumento do pH da solução:

a) Sulfato de potássio, cloreto de cálcio e iodeto de sódio.

b) Brometo de lítio, fosfato de sódio e cianeto de potássio.

c) Sulfato de potássio, cloreto de ferro III e acetato de sódio.

d) Fosfato de lítio, acetato de potássio e bicarbonato de sódio.

Conforme solicitado no enunciado da questão todos os sais deveriam ser inorgânicos, porém na alternativa correta da letra d) apenas o

fosfato de lítio e o bicarbonato de sódio são sais inorgânicos. O acetato de potássio é proveniente da reação do acido etanóico

(ácido acético) com hidróxido de potássio e produz acetato de potássio e água. Portanto, um sal orgânico. A questão 27 deve ser

anulada pois em nenhuma das alternativas todos os sais são inorgânicos.

Referências

BARBOSA, Luiz Cláudio de Almeida. Introdução à química orgânica. 2ª edição, São Paulo: Person Prentice Hall, 2011.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em uma informação apresentada no enunciado da referida questão e deliberou que a

mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2105
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

O gabarito oficial divulgado coloca como correta a letra D como resposta da questão 29, onde todas as afirmativas estão incorretas.

Porém, analisando as leis, é possível perceber que não há divergências no que está escrito na afirmativa III e IV e o texto fiel da

lei retirado do site oficial do MEC. Afirmativas da prova:" III. A Portaria Normativa nº 18, de 2012 estabelece que, na análise da

condição de renda dos candidatos são computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a

título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis. A apuração e

a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão como base as informações prestadas e os documentos fornecidos

pelo estudante, em procedimento de avaliação socioeconômica.""IV. O Decreto nº 9.034, de 2017, e a Portaria Normativa nº 9, de

2017, estabelecem que deverá ser feita a comprovação da deficiência. A comprovação e apuração da deficiência tomarão

como base laudo médico, atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº 3.298, de 1999, com

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), no caso dos estudantes que sejam

pessoas com deficiência e que se inscreveram às vagas que lhes foram reservadas." Texto da Lei - Diário Oficial da União - seção

ICapítulo III - DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS - seção II, das condições de renda:"§ 1° No

cálculo referido no inciso I do caput serão computados os rendimentos de qualquer natureza percebidos pelas pessoas da família, a

título regular ou eventual, inclusive aqueles provenientes de locação ou de arrendamento de bens móveis e imóveis.""Art. 8° A

apuração e a comprovação da renda familiar bruta mensal per capita tomarão como base as informações prestadas e os

documentos fornecidos pelo estudante, em procedimento de avaliação sócio-econômica".PORTARIA NORMATIVA Nº 9, DE 5 DE

MAIO DE 2017Art. 8°- B A apuração e comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico atestando a espécie e o

grau da deficiência, nos termos  do art. 4º do Decreto nº3.298, de 20 de dezembro de 1999, com expressa referência ao código

correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, no caso dos estudantes  que sejam pessoas com deficiência e se

inscrevam às vagas reservadas a essas pessoas. " (NR)

Referências

BRASIL. Decreto nº 9.034, de 20 de abril de 2017. Altera o Decreto nº 7.82, de 11 de outubrode 2012, que regulamenta a Lei 12.711, de

29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingressonas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível

médio.Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9034.htm.Acesso em: 27 fev. 2019.

 BRASIL. Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7824.htm. Acesso em: 27 fev. 2019.

 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portaria_18.pdf>. Acesso em: 04 set. 2019.

 Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/cotas/docs/portariaN9.pdf>. Acesso em: 04 set. 2019. 

Situação

Questão Anulada

Análise
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Questão Anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2106
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Senhor examinador, na questão 17 é exigido conteúdo da ?NBC TSP 07 - ativo imobilizado?, sobre o tema ativo de infraestrutura.

Pois bem. O tema extrapola o edital que foi disponibilizado pela Banca.   

Veja:  

2. Contabilidade Pública   

2.1. Conceito, objeto e regime;  

2.2. Receita e Despesa Pública: conceito, tipos, classificações e estágios;   

2.3. Licitações: Noções fundamentais, Conceitos, Modalidades, Tipos, Fases (com base na Lei 8666/93 e atualizações

posteriores);  

2.4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União;   

2.5. Balanços: Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, de acordo com a Lei nº

4.320/64 e atualizações posteriores, e as NBC TSP ? do Setor Público;   

2.6. Orçamento Público: conceitos, princípios, tipos, estrutura;   

2.7. Lei de Responsabilidade Fiscal: princípios, objetivos, e efeitos no planejamento e no processo orçamentário   

Quando a Banca se refere às "  NBC TSP ? do Setor Público  ", restringe a ? Balanços: Orçamentário, Financeiro,

Patrimonial e Demonstrativo das Variações Patrimoniais ?. Assim, fica evidente que a prova extrapolou o conteúdo do edital ao

cobrar conteúdo relativo a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado. Tal o cenário, o item deve ser ANULADO. 

Referências

Conteúdo Programático de Auditor, disponibilizado em:
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  http://www.pgp.ufv.br/wp-content/uploads/2019/01/Auditor1.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

Os conceitos de ativo imobilizado estão intrínsecos às demonstrações contábeis, além do mais houve essa indicação: "e as

NBC TSP ? do Setor Público" - que já contempla o conteúdo da questão 17.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2107
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

De acordo com a Lei 8666/93 em sua literalidade:

Art 6° VIII b) empreitada por preço unitário : - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de

unidades determinadas;

O gabarito indicado pela banca foi a Letra D - F,F,V,F. Entretanto, de acordo com a lei supracitada, o gabarito adequado seria Letra B -

V,F,V,F.  

Referências

Lei 8666/93 - Seção II - Das Definições - Art 6° VIII b

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2108
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Port Nivel D

Gabarito

1

Questão

11

Justificativa

Tesde da DTI 2.

Referências

Tesde da DTI 3.

Situação

Questão Mantida

Análise

-----------
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2109
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

Senhor Examinador, a questão pedia para que o candidato assinalasse a alternativa INCORRETA.

Segundo o gabarito preliminar divulgado pela banca organizadora do certame, a resposta da questão seria a alternativa D. Contudo, ao

analisar a alternativa C, percebe-se também um erro ao dizer que, na flexão lateral da coluna vertebral, os corpos vertebrais giram sobre

si mesmos de modo que a sua linha média anterior se desvia em direção à convexidade da curva.

Acontece que, ao dizer, simplesmente, flexão lateral da coluna, não se pode afirmar que há rotação das vértebras. É diferente do

que acontece, por exemplo, em um processo patológico como a escoliose, em que há uma curvatura lateral da coluna vertebral, que pode

estar associada ou não à rotação dos corpos vertebrais. De acordo com algumas definições encontradas na literatura, "a

escoliose é um desvio postural da coluna vertebral, caracterizado por uma curvatura lateral no plano frontal associado ou não  à

rotação dos corpos vertebrais nos planos axial e sagital".

Perceba que a assertiva C refere-se, exatamente, a esse processo patológico que ocorre na escoliose, em que há inclinação lateral da

coluna, podendo estar associada ou não  à rotação das vértebras. Porém em nenhum momento foi mencionada a patologia, e,

ainda que tivesse sido mencionada, não é uma regra que haja rotação das vértebras sempre, conforme a definição encontrada

na literatura.

Também há de se considerar que uma simples e pura flexão lateral da coluna vertebral, como está descrito na assertiva, ao exemplo

de um alongamento da cadeia lateral utilizando o barrel ou a bola, não causa rotação das vértebras.

Como a alternativa está mal formulada, entende-se que estava falando do simples e puro movimento de flexão lateral da coluna, que,

como já explicado, independe da rotação das vértebras para acontecer. E ainda que estivesse se referindo à escoliose, nem sempre

há associação com a rotação das vértebras, como pudemos ver.

Pelos argumentos expostos, requer-se a alteração do gabarito para C ou a anulação da questão, visto que apresenta mais de uma

alternativa incorreta e, consequentemente, duas respostas.

Referências

Souchard P, Ollier M. As escolioses. Seu tratamento fisioterapêutico e ortopédico. São Paulo: É Realizações; 2001.   

Delfino HLA, Araújo PHM. Estudo comparativo da medida da rotação vertebral pelos métodos de Nash e Moe e método de

Raimondi. Acta Ortop Bras. 2004;12(3):167-73.  

Perdriolle R. A escoliose: um estudo tridimensional. São Paulo: Summus Editorial; 2006. Método Klapp no tratamento da escoliose

idiopática 139 Rev Bras Fisioter. 2010;14(2):133-40.   
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Bassani E, Candotti CT, Pasini M, Melo M, La Torre M. Avaliação da ativação neuromuscular em indivíduos com escoliose através

da eletromiografia de superfície. Rev Bras Fisioter. 2008;12(1):13-9.   

Oliveiras AP, Souza DE. Tratamento fisioterapêutico em escoliose através das técnicas de isostrecthing e manipulações

osteopáticas. Ter Man. 2004;2(3):104-13. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 Pela referência bibliográfica do concurso - KAPANDJI, I.A. Fisiologia Articular. Volumes 1, 2 e 3. São Paulo: Manole, 2000 ? volume

III, página 44, na frase a seguir consta que ?quando a coluna vertebral se flexiona lateralmente, se pode constatar como os corpos

vertebrais giram sobre si mesmos de modo que a sua linha média anterior se desvia em direção à convexidade da curva.? Sendo

assim, o item ?C? da questão 25 está correto.

 

   	 	 	 	dt { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dt.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dt.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dt.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0,

0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans

Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }    Recurso indeferido, também, por falta de resposta

embasada em referências bibliográficas  sugeridas pelo concurso.   
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2110
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

TESTE

Referências

TESTE

Situação

Questão Mantida

Análise

TESTE
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2111
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

QUESTÃO 22

A terceira opção dos paragrafos para marcar  verdadeiro ou falso não corresponde ao conceito indicado no texto sobre incivilidade no

qual o texto diz: "enfim, a incivilidade não contradiz nem a lei  nem  o  regimento  interno  do  estabelecimento,  mas  as  regras  da  boa 

convivência:  desordens,  empurrões,  grosserias,  palavras  ofensivas,  ataques  quotidianos  (e  com  frequência  repetidos)  ao  direito 

de  cada  um  (professor,  funcionários, aluno) de ver respeitada sua pessoa.7"  DIANTE DISSO, HOUVE UMA INTERPRETAÇÃO

DISTORCIDA PODENDO LEVAR OS CANDIDATOS AO ERRO ......

SOLICITO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 22 

 

Referências

NOGUEIRA, Paulo Henrique de Queiroz; VILLAS, Sara. Juventude, indisciplina e regrasescolares.  Disponível   em: 

http://observatoriodajuventude.ufmg.br/publication/view/colecao-cadernos-tematicos-juventude-indisciplina-e-regras-escolares/. Acesso em

28 fev.2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 22, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?A?.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2112
Cargo

Odontólogo

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

GABARITO LETRA C

GABARITO CORRETO LETRA D PORQUE O VERBO NA LETRA C NÃO ESTÁ NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO E SIM, NO

PRETÉRITO PERFEITO DO SUBJUNTIVO VERBO: (SE) soubéssemos 

 O presente do modo subjuntivo é formado pelo radical do verbo (verbos terminados em AR primeira conjugação) + - e: verbo

comprar: QUE eu compre; esse verbo está na letra D da questão 7.

Solicito alteração do gabarito para letra D.

Referências

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

 800 p.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   	 	 	

	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando da questão , a alternativa (c)

é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2113
Cargo

Odontólogo

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

GABARITO LETRA C

GABARITO CORRETO LETRA D PORQUE O VERBO NA LETRA C NÃO ESTÁ NO PRESENTE DO SUBJUNTIVO E SIM, NO

PRETÉRITO PERFEITO DO SUBJUNTIVO VERBO: (SE) soubéssemos 

 O presente do modo subjuntivo é formado pelo radical do verbo (verbos terminados em AR primeira conjugação) + - e: verbo

comprar: QUE eu compre; esse verbo está na letra D da questão 7.

Solicito alteração do gabarito para letra D.

Referências

CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

 800 p.

Situação

Questão Mantida

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: &amp;quot;Times New

Roman&amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: &amp;quot;Noto Sans CJK SC Regular&amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl {

font-family: &amp;quot;Lohit Devanagari&amp;quot;; font-size: 12pt; }   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0);

line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular";

font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no comando da questão , a alternativa (c)

é única correta.   

 Recurso indeferido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 314 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2114
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

O enunciado da questão não apresentava todas as informações necessárias para que o candidato chegasse a solução do

problema proposto. Nesse caso deveria ser informado o consumo de cimento, dando condições para que o candidato chegasse ao

volume de areia necessário para que, com os dados informados, pudesse resolver o problema proposto e chegar em uma alternativa

válida. Sem esses dados (o consumo de cimento, ou o volume de areia) o candidato poderia apenas supor um determinado volume ou

consumo de cimento, chegando ao um resultado que poderia não estar entre as alternativas.     

Para exemplificar que não pode ser dado ao candidato a faculdade de estimar a informação em falta, BAUER (1999), em seu livro

Materiais de Construção, Volume 1, página 241, cita que em pequenos volumes não é permitido amassar-se volume de concreto

superior ao correspondente a 100kg de cimento para misturas manuais. Para misturas mecânicas não é citado um valor mínimo ou

máximo de consumo de cimento.

Referências

BAUER, F. L. A. Materiais de Construção. Vol. 1. São Paulo. Editora LTC. 1999.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2115
Cargo

Auditor

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

Assinale a alternativa em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta: 

a) Fecharam a livraria na qual eu sempre comprava meus livros.

Na questão referida, a alternativa correta deve ser a letra A.  O verbo "fechar" deve concordar com o termo "livraria", que se encontra no

singular. Desse modo a conjugação correta seria " Fechou a livraria". 

Diante do exposto, peço a alteração de gabarito.

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a

regência verbal de acordo com a norma culta, já que houve o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.

Recurso indeferido.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2116
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão número 28 para a prova Zootecnia sobre o uso de vitaminas para bovinos leiteiros está inadequada, pois a questão tem 2

respostas prováveis a letra A e a letra  B. Pois a forma biologicamente ativa da vitamina E não é apenas tocoferol e sim o

RRR-a-Tocoferol. Isto está descrito no NRC (2001) pagina  166 e no livro Large Dairy Herd Management 693. Nesses dois livros discute

varias formas da Vitamina E e está bem claro no texto que a forma mais ativa é o RRR-a-Tocoferol. Adicionalmente no texto cita outras

formas como, all-rac-a-tocoferol e até faz comparações com o RRR-a-Tocoferol, mostrando a maior atividade da segunda citada.

Assim, ressalto mais uma vez a importância de anulação da questão 28, pois ela contém 2 prováveis resposta para a mesma

questão.

Referências

Beede, D. K. Large Dairy Herd Management. Champaign, IL, 1351p. 2017.  

Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7ª edição. 362p. 2001

Situação

Questão Mantida

Análise

Independente da especificação do TOCOFEROL, RRR-alfa ou all-rac-alfa, a abrangência aqui é o TOCOFEROL, pois ele abrange os

demais de forma geral.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2117
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

Por meio de uma análise baseada na relação de transformação,  conclui -se que a alternativa b figura entre as opções de

incorreção por não se obter 12kv , mas algo em torno de 9.2 kv

Referências

SATO, Fujio. FREITAS, Walmir. Análise de curto-circuito e princípios de proteção em sistemas deenergia elétrica. 1ª ed. ? Rio de

Janeiro: Elsevier, 2015.

Situação

Questão Mantida

Análise

A relação de transformação do TP antes do aumento de cargas é de:

KP = 13,kV/115 V = 120

A relação de transformação do TC antes do aumento de cargas é de:

KC = 500 A/5 A = 100

A relação de transformação do TP depois do aumento de cargas é de:

K?P = 69 kV/115 V = 600

A relação de transformação do TC depois do aumento de cargas é de:

K?C = 600 A/5 A = 120

Assim:

a) O valor da corrente na entrada da subestação de energia X antes do aumento de cargas, quando chegava 3 A no amperímetro, é

de 300 A.
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(I_antes = 3 A x KC = 3 x 100 = 300  A; CORRETA)

b) O valor da tensão na entrada da subestação de energia X antes do aumento de cargas, quando o voltímetro marcava 100 V, é de

12 kV.

(V_antes = 100 V x KP = 100 x 120 = 12 kV; CORRETA)

c) O valor da corrente na entrada da subestação de energia X após do aumento de cargas, quando chegar 3 A no amperímetro, é

de 360 A.

(I_após = 3 A x K?C = 3 x 120 = 360  A; CORRETA)

d) O valor da tensão na subestação de energia X após o aumento de cargas, quando o voltímetro marcar 100 V, é de 12 kV.

(V_após = 100 V x K?P = 100 x 6000 = 60 kV; INCORRETA)

A resposta correta é a letra D conforme gabarito divulgado.

 Portanto, indeferimos o recurso.
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2118
Cargo

Auditor

Prova

Específica Auditor

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

29. O trabalho de avaliação faz parte das atividades de auditoria interna governamental. Para a definição do tipo de avaliação que

será realizada, é determinante saber as características do objeto de auditoria, bem como os objetivos e a delimitação do escopo do

trabalho. 

Considere que o auditor realizará a atividade de avaliação do tipo Compliance e analise as afirmativas a seguir:

Está CORRETO o que se afirma em: a) I e II, apenas. b) I e III, apenas. c) II, apenas. d) I, II e III.

O enunciado da questão não deixou claro o que era para ser considerado correto. Apenas comunicou que o auditor realizará uma

auditoria do tipo Compliance, não esclarecendo que era para ser considerada correta apenas a alternativa que se referia ao tipo de

auditoria  Compliance. Desse modo, todas as questões são corretas se o candidato fosse analisar os diversos tipos de auditoria

existentes. 

A má formulação do enunciado da questão deixou comprometida a análise por parte do candidato. Desse modo, peço a

anulação da referida questão.

Referências

PETER, Maria da Glória Arrais; MACHADO, Marcus Vinícius Veras. 2 ed. Manual de Auditoria Governamental. São Paulo: Atlas, 2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

Em resposta ao recurso da questão:

Informo que essa questão foi construída conforme o referencial básico do concurso, que foi o "Manual de orientações técnicas da

atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo Federal". Assim, de acordo as orientações da referência a única

alternativa correta seria a afirmativa II, que descreve o tipo de atividade de avaliação de auditoria interna governamental de  Compliance

, também conhecida como de Comformidade.

A afirmativa I é o tipo de atividade de avaliação de auditoria interna governamental denominada  de Financeira ou de

Demonstração Contábeis. A afirmativa III refere-se ao tipo de atividade de avaliação de auditoria interna governamental chamada

de Operacional ou de Desempenho. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2119
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Senhor examinador, a questão pedia para considerar algumas afirmações como verdadeiras ou falsas e, posteriormente, marcar a

alternativa que correspondesse à sequência correta.   

De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca organizadora do certame, a resposta da questão seria a alternativa C, ou seja,

todas as assertivas estariam corretas. Entretanto, venho impugnar este recurso por discordar do gabarito, uma vez que duas das assertivas

possuíam erros. Veja.   

A segunda assertiva dizia que ?para a avaliação sensorial do paciente, pode-se utilizar um estesiômetro que quantifica a

discriminação entre dois pontos?. Acontece que não é essa a função do estesiômetro, e isso já fica claro na etimologia da

palavra: estesio (sensação, sensibilidade) + metria (mensuração, medição), ou seja, mensuração da sensibilidade.   

O estesiômetro é um instrumento composto por sete monofilamentos (espécie de linha de polietileno e nylon) de cores e espessuras

diferentes. De forma simplificada, podemos dizer que a função do aparelho é medir o grau de sensibilidade de uma região da pele.   

Para isso, o fisioterapeuta deve começar aplicando os monofilamentos mais finos (verdes). Se o paciente não sentir nada, deve-se

aumentar a espessura aos poucos.   

Quando a assertiva diz que ?para a avaliação sensorial do paciente, pode-se utilizar um estesiômetro?, até aí está correta.

Sim, o estesiômetro pode ser utilizado para avaliação sensorial e essa é a função dele. Porém a assertiva continua, dizendo

?que quantifica a discriminação entre dois pontos?. Aqui está o erro, o estesiômetro não quantifica a discriminação entre

dois pontos, e sim a sensibilidade do paciente aos filamentos de diferentes espessuras.  

O teste de discriminação de dois pontos (DDP) é um método clássico de determinação da sensibilidade tátil funcional e é

realizado com um instrumento rígido de pontas arranjadas em pares  em diferentes distâncias para serem levemente pressionadas

sobre a região avaliada.   

Durante o teste de DDP, o sujeito avaliado tenta determinar se uma ou duas pontas tocam a região pressionada. Quanto menor a

distância detectada entre duas pontas, maior a densidade de inervação de fibras de adaptação lenta e de receptores cutâneos

funcionalmente presentes. O teste é um dos mais utilizados para avaliar a sensibilidade da mão após cirurgias e intervenções
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ortopédicas, e seus resultados têm sido relacionados à habilidade de realização de tarefas motoras.   

Perceba que a estesiometria e o teste de discriminação de dois pontos (DDP) são coisas distintas, motivo pelo qual a segunda

assertiva deve ser considerada falsa.  

Ainda, a quarta assertiva diz que ?como parte do tratamento em pacientes com pele integra, deve-se realizar a orientação

educacional, em que se pode destacar: 1. Nunca andar descaço; 2. Cuidar das unhas, cortando-as retas; 3. Examinar os sapatos,

diariamente, em buscas de corpos estranhos; e 4. Evitar sapatos com costuras internas.   

Essa assertiva, de fato, teria tudo para estar correta, se não fosse o fato de radicalizar e dizer, de forma taxativa, que o paciente NUNCA

deve andar descalço. O mais adequado teria sido utilizar a palavra EVITAR. Uma observação relativamente simples, mas que faz toda

diferença no sentido da afirmação. Uma coisa é evitar andar descalço, outra coisa, muito diferente, é nunca andar descalço. Por

esse motivo, a assertiva deveria ter sido considerada como falsa.  

Diante da argumentação exposta, requer-se a alteração do gabarito de C para B, uma vez que é a alternativa que dispõe a

sequência que melhor avalia as assertivas, ou, ainda, a anulação da questão.

Referências

Helene LMF, Leão VM, Minakawa MM. Perfi s epidemiológicos e a avaliação de incapacidades físicas de hansenianos de uma UBS

de São Paulo. Hansen Int. 2001;26:5-13

https://www.dicio.com.br/estesiometria/ 

https://blog.carcioficial.com.br/usos-do-estesiometro/

http://osteopatiacientifica.blogspot.com/2017/11/o-teste-de-discriminacao-de-dois-pontos.html

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dt { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); text-align: left; }dt.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dt.cjk { font-family:

"Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }dt.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0,

0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans

Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }   

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 151 ? o item 2 da questão 32 está corret o, pois o estesiômetro é um instrumento destinado

a medir a distância onde se consegue distinguir dois pontos de contato sobre a pele e é utilizado numa avaliação sensorial.  

 

  

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - HERBERT, S.; XAVIER, R.; PARDINI JR., A. G. e FILHO, T.E.P.B. Ortopedia e

Traumatologia. Princípios e Prática. São Paulo: Artmed, 3ª Edição, 2003 ? página 655 ? o item 4 da questão 32 está corret o

, o explicar o tratamento em pacientes mesmo com ?grau zero?, ou seja, pele íntegra.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 322 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

 

  

 Recurso, também, indeferido por utilizar bibliografia fora da sugerida pelo concurso.  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 323 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:20

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2120
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

venho através deste pedir a correção da questão 7 da prova de língua portuguesa do edital 02/2018 PGD, para o cargo de

pedagogo, uma vez que se pede na questão uma forma verbal conjugada no presente do modo subjuntivo, fica correta a opção D,

e não a opção C que trás uma forma verbal conjugada no  pretérito  do modo subjuntivo.

Referências

segue as referencias que comprovam a justificativa acima.

O  presente do  subjuntivo é formado a partir do radical da primeira pessoa do singular do  presente do indicativo,

acrescentando-se a terminação apropriada. O  presente do  subjuntivo é usado: Para indicar dúvidas, desejos, incertezas,

probabilidades e sentimentos.

  O  pretérito  imperfeito do  subjuntivo é formado a partir da terceira pessoa do plural do  pretérito  perfeito do indicativo,

eliminando-se a terminação -ram e adicionando o sufixo adequado.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a)

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2121
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Solicito ANULAR a questão 35, não havia alternativa para marcar. O correto seria V, V, F e F   

 No artigo, O que é uma escola justa?, François Dubet não faz uma  afirmativa, nota-se que as orações abaixo estão no modo

subjuntivo. O autor exprime uma ideia possível ou provável de ser realizada, expectativa ou hipótese. O fato de os vencidos serem bem

tratados situa-se no campo das possibilidades.   

    

?Os vencidos serão mais bem tratados quando se pensar que a escola deve educar todos os alunos independentemente de seu

desempenho escolar, quando os alunos e suas famílias se associarem à vida da escola , quando os alunos forem tratados como

sujeitos em evolução e não apenas como alunos engajados em uma competição.?(p. 552)   

?Ao mesmo tempo,e de maneira oposta, ela deve velar para que as desigualdades escolares não produzam, por sua vez, demasiadas

desigualdades sociais. Enfim, um sistema competitivo justo, como o da escola meritocrática da igualdade de oportunidades, deve tratar

bem os vencidos na competição , mesmo quando se admite que essa competição é justa.? (p.553)   

    

Enquanto na terceira afirmativa da questão 35, os verbos SER e PENSAR  foram colocados no modo indicativo, ou seja, passaram

 exprimir ideia de hábito ou costume.     

Dessa forma, houve mudança de sentido, o que tornou a alternativa FALSA.   

    

( ) Uma escola justa preservaria melhor a dignidade e a autoestima dos que não fossem tão bem sucedidos como se esperava. Os

?vencidos? SÃO mais bem tratados quando se PENSA que a escola deve educar todos os alunos independente do

desempenho escolar. É preciso garantir o acesso a bens escolares fundamentais, ou, para afirmar de modo mais incisivo, a um
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mínimo escolar. A escola justa deve também se preocupar com a utilidade dos diplomas. Ela deve zelar para que as desigualdades

escolares não produzam, demasiadas desigualdades sociais   

    

Além disso, Dubet  (2004, p.551) afirma que os alunos fracos são menos bem tratados,  

?Convém lembrar que, hoje em dia, esse é o caso. Não apenas, como vimos, os alunos mais fracos são geralmente menos

bem tratados, como também são ?coagidos? a se identificarem com seu fracasso ao acumularem anos de dificuldades

ocasionadas por orientações que os encaminham para trajetórias escolares indignas.?

Referências

DUBET, François. O que é uma escola justa? Cadernos de Pesquisa, v. 34, n. 123, p. 539-555. set./dez. 2004.

NATAL, Claiton. Gramática Objetiva para Concursos. Brasília. Alumnus, 2014 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 35, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão  se embasou em Dubet

(2004) e não houve alteração de sentido em relação ao artigo do autor. Sendo assim, a única resposta correta dessa questão é

a alternativa ?A?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2122
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Não foi fornecido o diâmetro do pilar nem a sua área. Nesse caso, não é possível obter o sua área (Ac), que é uma das

variáveis a serem empregadas na expressão apresentada na questão.

Logo, não é possível determinar a área de aço necessário. 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de Estruturas de Concreto Armado. Rio de Janeiro: ABNT.

2014.

Situação

Questão Anulada

Análise

De fato, falta especificar o diâmetro da seção transversal para efetuar o cálculo. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2123
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Senhor Examinador, a questão pedia para assinalar a alternativa correta em relação à intervenção fisioterapêutica em pacientes

com Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).   

De acordo com o gabarito preliminar divulgado pela banca organizadora, a resposta da questão seria a alternativa C, a qual diz que ?a

Oximetria de Pulso é uma ferramenta valiosa no monitoramento durante a prática ambulatorial, indicando a saturação de oxigênio e

também a frequência cardíaca?.   

Todavia, há um equívoco nessa afirmação, uma vez que a oximetria apenas quantifica o oxigênio que está sendo transportando no

sangue, e isso já fica claro na etimologia da palavra: oxi (remete ao elemento oxigênio) + metria (mensuração, medição), ou seja,

mensuração do oxigênio.   

?A oximetria de pulso é a maneira de medir quanto oxigênio seu sangue está transportando. Usando um pequeno dispositivo

chamado oxímetro de pulso, seu nível de oxigênio sanguíneo pode ser aferido sem a necessidade de puncioná-lo com uma agulha.

O nível de oxigênio mensurado com um oxímetro é chamado de nível de saturação de oxigênio (abreviado como O2sat ou

SaO2). A SaO2 é a porcentagem de oxigênio que seu sangue está transportando, comparada com o máximo da sua capacidade de

transporte. Idealmente, mais de 89% das suas células vermelhas devem estar transportando oxigênio?.   

Agora, quando falamos do dispositivo ?Oxímetro?, esse sim tem, além da sua função principal que é realizar a oximetria, a

função de mensurar a frequência cardíaca do indivíduo.   

?Um oxímetro de pulso vem como uma pequena unidade a ser colocada no dedo, ou um pequeno dispositivo portátil que conectado a

um fio pode ser fixado ou adaptado ao seu dedo ou lóbulo da orelha. Os aparelhos menores são mais baratos e práticos para o uso

domiciliar. Feixes de luz do dispositivo passam através do sangue no seu dedo (ou lóbulo da orelha) para mensurar seu oxigênio. Você

não sentirá isso acontecer. Os feixes de luz são ?lidos? para calcular a porcentagem do transporte de oxigênio. Este método

também proporciona a leitura da sua frequência cardíaca (pulso). Para garantir que o oxímetro está lhe dando uma boa leitura, conte

seu pulso por um minuto e compare com o número obtido pelo oxímetro. Se eles são semelhantes, você está tendo um bom sinal?.  

Uma observação relativamente simples, mas que faz toda diferença no sentido da afirmação. Uma coisa é a oximetria
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(mensuração do oxigênio, outra coisa é o aparelho oxímetro.   

Diante dos argumentos expostos, requer-se a anulação da questão, uma vez que não apresentava nenhuma alternativa correta.

Referências

https://sbpt.org.br/portal/publico-geral/doencas/oximetria-de-pulso/

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - O'SULLIVAN, S.B. E SCHMITZ,T.J. Fisioterapia: Avaliação e Tratamento. São Paulo:

Manole, 5ª Edição, 2010 ? página 681  ? o item ?c? da questão está correto ao se referir à ?oximetria de pulso?

como ferramenta de monitoramento. O nível de oxigenação tecidual, medido pelo oxímetro é chamado saturação de oxigênio.

Como a oximetria de pulso é realizada por oxímetros, eles também dão, entre outros parâmetros, o monitoramento da frequência

cardíaca.   

 

  

 Recurso indeferido, também, por não estar embasado em bibliografia sugerida pelo concurso.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2124
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

24

Justificativa

A área necessária para a sapata retangular é de 0,7455 m2. Tanto as opções a e b atendem essa área:

Opção a: 1,15 x 0,65 = 0,7475 m2

Opção b: 0,75 x 1 = 0,75 m2

Como a dimensão A é ao longo da linha de divisa do terreno, a dimensão B é perpendicular à divisa do terreno, ou seja, vai de

encontro a essa linha. Ao se adotar B = 1 m, a sapata toca a linha de divisa, não sendo o ideal. Já ao se adotar B = 0,65 m, não se tem

esse problema.

Logo, a melhor alternativa a ser marcada é a letra a) A = 1,15 m; B = 0,65 m. 

Referências

HACHICH, W. Et al. Fundações: Teoria e Prática. 2 Ed. São Paulo: Pini, 1998. 751 p.

Situação

Questão Mantida

Análise

Dimensão A ao logo da divisa do terreno significa sobre a linha de divisa (condição arbitrada para o dimensionamento), não apenas

paralelo àquela linha. Sendo a sapata retangular centrada, a dimensão B é necessariamente, 035+0,30+035=1,00.

Seu raciocínio está correto, senão por não somar a "aba" oposta à linha de divisa da sapata. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2125
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Questão 16. Prova Assistente do aluno. 

Conforme gabarito: (D).

A intimidação sistemática  (bullying) pode ser classificada conforme as ações praticadas como:  verbal , moral, sexual, psicologia,

física, material e virtual. 

Observação:

Para que a questão( D) seja correta ela deveria estar: (?)

A intimidação sistemática  (bullying) pode ser classificada conforme as ações praticadas como: verbal, moral, sexual , psicologia,

física, material e bullyng  virtual ou (cyberbullying).

 

Acredito que a questão  ( A) seja a melhor que enquadra somente por este detalhe, pois a  bullying / cyberbullying/ bullyncide .

Referências

Referências: 

Cartilha Bullyng professores e profissionais da escola. 

2. 

As formas de bullying são:

Verbal  (insultar,ofender,falar mal,colocar apelidos pejorativos,"zoar")

Física e material  ( bater ,empurrar,beliscar,roubar,furtar ou destruir pertences da vítima)

Psicológica e moral (humilhar, excluir, discriminar,chantagear,intimidar,difamar)

Sexual (abusar, violentar, assediar, insinuar)

Virtual ou Cyberbullying  ( bullying  realizado por meio de ferramentas tecnológicas: celulares, filmadoras , internet etc.) 

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 16, bem como o respectivo gabarito. Essa questão embasou-se na Lei nº 13.185, de 2015

e a afirmativa III embasou-se, especificamente, no art. 3º. A única resposta correta dessa questão é a alternativa ?D?.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2126
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

  

Sr (a) Examinador (a), a questão 17 tem como tema a administração de medicamentos por via intramuscular (IM). O gabarito proposto,

considerou a letra B como a opção correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requeiro a

ponderação de que, a letra C encontra-se em desacordo com a literatura, tornando-a também incorreta, como pode ser visto no o

Manual do Ministério da Saúde de ?Normas e Procedimentos para Vacinação?, 2014, páginas 170 a 174, onde retrata que a

recomendação da extensão das agulhas utilizadas na administração de medicamento IM em crianças variam de 20 a 25 mm.

Sabendo ainda que a escolha do comprimento da agulha pode variar de acordo com o quadro nutricional da criança, a Nota técnica

01/2017 do COREN do PR juntamente com Fonseca (2013) ressaltam que nas recomendações para a administração de injeção

IM em crianças, o comprimento da agulha deve ser de 20 ou 25mm, e de 30 mm quando a criança é obesa. Wilson e Hockenberry, no

Manual Clínico de Enfermagem Pediátrica (2013), 8ª edição, página 328, enfatizam que em recém-nascidos pré-termo e a

termo o comprimento da agulha deve ser de 16 mm. Em bebês (1 a 12 meses) deve ser de 16 a 25 mm. Crianças (13 a 36 meses) e em

crianças mais velhas o comprimento deve ser de 16 a 32 mm, a depender do grupamento muscular escolhido. Sendo assim, não se

recomenda a utilização de agulhas com extensão superior a 32 mm em crianças nas injeções IM. Dessa forma, solicito a

avalição das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação de gabarito da questão, pois a letra C também

estaria correta para o gabarito.   

  

Referências

  

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 2014. Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf>.  

FONSECA, A. S. (Org.). Enfermagem Pediátrica. São Paulo: Martinari, 2013.   

NOTA TÉCNICA COREN/PR ? 001/2017 ? Esclarecimentos sobre a aplicação da medicação ceftriaxona intramuscular em

crianças por profissionais de enfermagem.  Disponível em: < 
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http://corenpr.gov.br/portal/images/pareceres/NOTTEC_17_001_Esclarecimentos_aplicacao_ceftriaxona_intramuscular_em_criancas_por_p

rofissionais_enfermagem.pdf>    

WILSON, D.; HOCKENBERRY, M.J. WONG: Manual clínico de enfermagem pediátrica. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a questão não se refere à administração de vacinas e a referência bibliográfica disponibilizada para o

concurso foi: 

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }   

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2127
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

De acordo com a correção  da questão 7, a afirmativa C seria a correta, mas analisando o modo verbal da frase os verbos estão no

pretérito imperfeito do modo subjuntivo (soubéssemos) e futuro do pretérito do indicativo (agiríamos). Sendo assim não estão

conjugados no presente do modo subjuntivo.

Referências

Conjugacão de verbos em português. 

Disponível em:

<https://www.conjugacao.com.br> Acesso em: 03/09/2019.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Além disso, a banca solicita que o(a)

candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo modo verbal utilizado no trecho citado , ou seja, não se afirma no

comando que todas as formas verbais da alternativa devem ser empregadas nesse modo verbal. Sendo assim, com base no apresentado

no texto e no comando da questão , a alternativa (c) é única correta.  

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2128
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

O enunciado da questão 35 pede:

?Sabendo que a padiola possui dimensões da base 45cmx35cm, que a areia se encontra com umidade de 3,5% e considerando um

coeficiente de inchamento médio de 1,29, a altura (h) para 2 padiolas é de:?

Não foi informada a massa de cimento para o cálculo do volume de areia que determina a altura das padiolas.  Esta informação é

necessária, visto que atualmente existem no mercado sacos de cimento de 25kg, 40kg e 50kg, o que pode ser conferido em várias lojas,

como na loja digital: https://www.telhanorte.com.br/materiais-de-construcao/cimento-areia-e-pedra--sacaria-/cimento/25kg#1

Dessa forma, solicito a anulação da questão.

Referências

Link apresentado no recurso: https://www.telhanorte.com.br/materiais-de-construcao/cimento-areia-e-pedra--sacaria-/cimento/25kg#1

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2129
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

SEGUNDO O ARTIGO ?INJEÇÕES INTRAMUSCULARES EM PEDIATRIA E NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO

INTEGRATIVA? (EM ANEXO) A UTILIZAÇÃO DE AGULHA DE 7/8-IN (22MM) PARA RECÉM-NASCIDO (RN) E EM CRIANÇA

MENORES DE 6 ANOS DE IDADE E REFERENCIAM O MÚSCULO VASTO LATERAL DA COXA COMO O IDEAL PARA

RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS PEQUENAS. DE ACORDO WONG, GOMES E AZEVEDO A ESCOLHA DA AGULHA PARA

ADMINISTRAÇÃO DE INJEÇÃO IM NO VASTO LATERAL DA COXA PARA LACTENTES E PRÉ-ESCOLARES DEVE SER DE 22

MM. OS AUTORES SUGEREM CONSIDERAR ASPECTOS COMO IDADE, PESO, SEXO, ESPESSURA DE TECIDO ADIPOSO,

MÚSCULO E DESENVOLVIMENTO MUSCULAR PARA ELEIÇÃO DA AGULHA.   

DESTA FORMA, A LETRA C DA QUESTÃO 17 TAMBÉM SE ENCONTRA ERRADA.

Referências

Além do documento em anexo pode ser consultado as seguintes bibliografias:   

Wong DL. Enfermagem Pediátrica: elementos essenciais à intervenção efetiva. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2006   

Gomes IL, Azevedo MF. Enfermagem Pediatrica; distúrbios, intervenções, procedimentos, exames complementares e recursos

clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara, 2007   

Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/aplicacao-de-medicamentos-via-intramuscular/30264

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a referência bibliográfica disponibilizada para o concurso foi:

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }   

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio
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de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2130
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Na questão 35 a constante dos gases está errada.

Nos dados está R = 0,0082 atm V/ mol K e o correto é R =  0,082 atm L/mol K.

Utilizando o R = 0,0082 atm V/ mol k  fornecido na prova chega em uma resposta diferente das respostas:

dando um valor de P = 0,0049 atm e não tem essa resposta  nos itens a, b, c e d.

Referências

Livro Química a Ciência central

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2131
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

  

Sr (a) Examinador (a), a questão 31 tem como tema acidentes com animais peçonhentos. O gabarito proposto, considera a correto a

opção C. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requeiro a ponderação de que a letra D

seria a opção mais adequada de acordo com a literatura proposta no edital, Brunner & Suddarth (2016), página 3472, onde trazem que:

? a avaliação inicial no PS é realizada rapidamente e inclui informações a respeito do que se segue:   

·         Se a cobra era venosa ou não desencoraje a apresentação da cobra para identificação ? até mesmo o

veneno de uma cobra morta é venenoso. Não manuseie qualquer cobra trazida ao PS. Se a cobra for transportada até o PS, deve-se

ter cuidado, tendo em vista que com frequência a cobra se encontra em um estado de choque, não morta.   

·         Onde e quando a picada ocorreu e as circunstâncias da picada.   

·         Sequência dos eventos, sinais e sintomas (perfurações das presas, dor, edema e eritema no local da picada e nos

tecidos próximos).   

·         Gravidade dos efeitos venenosos.   

·         Sinais vitais.  

·         Circunferência ou do membro da área picada em diversos pontos. A circunferência do membro picado é

comparada com a circunferência do membro oposto.   

·          Dados laboratoriais (hemograma completo, urinálise e estudo de coagulação).?   

Dessa forma, fica claro que o cuidado inicial perante essa situação em questão, seria a avaliar os sinais e sintomas (perfuração das

presas, dor, edema e hematoma) e, posteriormente, avaliar a circunferência do membro picado com a do membro oposto. Sendo assim,

solicito a avalição das ponderações apresentadas, de modo a promover a mudança de gabarito da questão.    

Referências
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BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médicocirúrgica.  13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é manisfestação clínica da picada de cobra conforme

descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox 15 ? Acidentes com animais peçonhentos.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2132
Cargo

Fisioterapeuta

Prova

Específica Fisioterapeuta

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Na questão 16, a afirmativa I diz: "São efeitos da aplicação do calor: o aumento da temperatura, a expansão do material, a

mudança do estado físico, a aceleração das reações químicas, a produção de uma diferença de potencial elétrico, a

produção de ondas eletromagnéticas , a emissão termiônica e a redução da viscosidade dos fluidos." Porém, as modalidades de

termoterapia que produzem ondas eletromagnéticas são o Ondas Curtas e Microondas. A bolsa de água quente e a parafina,por

exemplo, que são recursos de termoterapia, não produzem este efeito de ondas eletromagnéticas.

De acordo com o Livro: Modalidades Terapêuticas para Fisioterapeutas, capitulo 1, cita as modalidades que produzem energia

eletromagnéticas e são elas:" Diatermia por ondas curtas, Diatermia por microondas, lâmpadas infravermelha, terapia ultravioleta e

laser de baixa potência."

Então nem todo recurso de termoterapia irá produzir ondas eletromagnéticas, portanto a afirmativa I está incorreta, logo a opção

dada pelo gabarito, também está incorreta. E como não tem opção correta no gabarito, esta questão deverá ser anulada!!

Obrigada! 

Referências

Livro Modalidades Terapêuticas para Fisioterapeutas, capítulo I, pág. 4-8. 4ªedição. Autores:  William E. Prentice e Bob Blake.

Situação

Questão Anulada

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation

Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Droid Sans Fallback"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "FreeSans"; font-size: 12pt; }a:link { }

  

 Segundo a bibliografia utilizada no concurso - KITCHEN, S. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. São Paulo: Manole, 11ª

Edição, 2003- página 55 ? a questão está correta, embasada na Primeira Lei da Termodinâmica: "em todos os processos que

ocorrem em um sistema isolado, a energia do sistema permanece constante". Sabe-se que a energia elétrica, química, magnética e

outras formas de energia podem ser convertidas em energia térmica com uma eficiência de 100%, mas não é possível conseguir o

reverso e transformar toda a energia térmica armazenada na microestrutura da matéria em alguma outra forma de energia. (pagina 55).

E, também, pode-se verificar sua veracidade no trecho a seguir retirado da página de número 58: quando se acrescenta calor à

matéria, ocorrem vários fenômenos físicos devido ao aumento da energia cinética de sua microestrutura. Esses podem ser

resumidos do seguinte modo: aumento na temperatura; expansão do material; mudança no estado físico; aceleração das
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reações químicas; produção de uma diferença de potencial elétrico e produção de ondas eletromagnéticas. Quando é

acrescentada energia a um átomo (por ex., através do aquecimento) um elétron pode se mover para fora para uma camada com

energia eletrônica mais alta. Quando o elétron retorna a seu nível normal, a energia é liberada como um pulso de energia

eletromagnética (um fóton).

Apesar do recurso ter sido indeferido a questão foi anulada. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2133
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

16

Justificativa

Sobre a composição química do esmalte e da dentina, é CORRETO afirmar:

GABARITO: letra C

Esmalte e dentina são  compostos de minerais à base de apatita.

 

Solicito a anulação dessa questão porque o correto seria escrever  hidroxiapatita pois apatita é um mineral que tem sais contendo

cálcio e fosfato e que tem as seguintes variedades: hidroxiapatita e  fluorapatita. A hidroxiapatita é o principal componente do esmalte e

dentina,sendo assim a questão apresentou  erro; mais de uma interpretação porque poderia ser também apatita fluoretada

(fluorapatita) quando se introduz o flúor no interior do cristal de HIDROXIapatita.

Referências

Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações

para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. -

Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 11 p. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos)

Cury JA, Tenuta LMA. Evidências para o uso e fluoretos em Odontologia. Odontologia Baseada em Evidência, ano 2, número 4 - Janeiro

2010. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 A redação da alternativa C, está em plena conformidade com o exposto no Capítulo 2. Uso do flúor e controle da cárie como

doença, de autoria do Prof. Jaime Aparecido Cury, página 33-68, do livro Baratieri et al. (2001), Odontologia Restauradora. Na primeira

frase, de seu parágrafo segundo, seção ?Composição química do esmalte-dentina e implicações clínicas? lê-se

claramente: 

   

?Tanto o esmalte como a dentina são compostos de minerais à base de apatita (sais contendo cálcio e fostato), os quais são

extremamente dinâmicos, que seja quando do desenvolvimento dental como após erupção? (página 33).   
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Assim, julgamos improcedente a solicitação de anulação da questão. Recurso INDEFERIDO.  

   

Referência: Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos

Editora, Quintessence, 2001. ISBN 85-7288-264-2.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2134
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

O gabarito da questão 17 aponta a alternativa "B" como resposta.

No entanto a alternativa "C" também está incorreta pois afirma que "a extensão da agulha recomendada é de 25mm para lactentes,

25 a 32mm para bebês e 38 a 51mm para crianças mais velhas".

 

De acordo com a literatura:

 

"Para administração de drogas via Intramuscular (IM) em crianças e adolescentes a seleção do músculo deve levar em

consideração a idade da criança, a massa muscular, o fácil acesso ao local, a condição da pele, ausência de grandes vasos ou

nervos nas proximidades, o volume a ser injetado, o  comprimento da agulha  e a imobilização adequada da criança. 

(...) 

Nesta perspectiva, a American Academy of Pediatric  publicou dois estudos que avaliaram a profundidade ótima para penetração de

agulhas em injeções intramusculares, quando introduzida no músculo vasto lateral e deltóide de crianças e adolescentes, utilizando

exames de Tomografia Computadorizada/Ressonância Magnética e Ultrassonografia (TC/RNM).O primeiro estudo desenvolvido por

Lippert e Wall, na cidade de Cincinnati, Ohaio, teve como amostra, um grupo de 100 crianças, na faixa etária de 2 meses a 6 anos com

TC/RNM de coxa (vasto-lateral) e, 150 crianças entre 12 meses a 18 anos com TC/RNM do ombro (deltóide). Os exames de TC/RNM

não indicaram relação significativa entre os fatores idade, peso ou sexo com a penetração ótima das injeções no músculo

vasto lateral, estando à penetração adequada da agulha relacionada com o seu comprimento. Partindo desse pressuposto, o estudo

recomenda a utilização de agulha de 7/8-in (22mm) para Recém-Nascido (RN) e em criança menores de 6 anos de idade e

juntamente com Chua, Chua e Omar referenciam o músculo vasto lateral da coxa como o ideal para recém-nascidos e crianças

pequenas.De acordo Wong, Gomes e Azevedo a escolha da agulha para administração de injeção IM no vasto lateral da coxa para

lactentes e pré-escolares deve ser de  22 mm. Os autores sugerem considerar aspectos como idade, peso, sexo, espessura de tecido

adiposo, músculo e desenvolvimento muscular para eleição da agulha". 

De acordo com a Nota Técnica do COREN-PR nº 01/2017, para administração intramuscular em crianças são recomendadas

agulhas de comprimento 20mm, 25mm ou 30mm se obesos. 

Por sua vez, a BD, uma das maiores marcas fabricantes de agulhas traz as seguintes recomendações quanto ao comprimento da agulha

para administração de medicamentos por via intramuscular em crianças:

- Crianças acima de 2 anos perfil normal: 25mm

- Crianças a partir de 2 anos perfil magro: 20mm

- Crianças menores de 2 anos: 20mm 
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Diante das justificativas apresentadas solicito a anulação da questão nº17, visto que a mesma possui 2 respostas (alternativas B e C).

Referências

As referências citadas estão em anexo:

FERNANDES, V.J.J., et al. Injeções intramusculres em pediatria e na adolescência: uma revisão integrativa. Disponível em:

www2.ebserh.gov.br

Nota técnica COREN/PR Nº 01/2017. Disponível em: www.corenpr.gov.br 

 

Jornal BD Mão boa. Ano VII, Nº 31, 2010. Disponível em: www.bd.com/brasil

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a referência bibliográfica disponibilizada para o concurso foi:

   	 	 	 	   

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2135
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Sr Examinador,

 A alternativa C da referida questão afirma que na administração de medicamentos por via intramuscular, a extensão da agulha

recomendada para crianças vai de 25 a 51 mm, entretanto as referências encontradas recomendam que as agulhas utilizadas para essa

via de administração tenham 20, 25 ou 30 mm de comprimento e tenham calibre de 5,5; 7 ou 8 mm de calibre. Portanto solicito revisão

e anulação da questão 17 uma vez que a alternava C também está incorreta. 

Referências

1-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ. Nota Técnica COREN/PR No 01/2017. Pag. 3. Disponível em: 

http://corenpr.gov.br/portal/images/pareceres/NOTTEC_17_001_Esclarecimentos_aplicacao_ceftriaxona_intramuscular_em_criancas_por_p

rofissionais_enfermagem.pdf  

2-UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Procedimento Operacional Padrão de Enfermagem. 07/2012. Pag. 9. In: BORK,

A.T.M. Enfermagem Baseada em Evidencias.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Disponível em:

http://www.hupe.uerj.br/hupe/Administracao/AD_coordenacao/AD_Coorden_public/POP%20CDC%20080.%20ADMINISTRA%C3%87%C3

%83O%20DE%20MEDICA%C3%87%C3%83O%20POR%20VIA%20PERCUT%C3%82NEA%20(%20SC,%20ID,%20IM).pdf  

 

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a referência bibliográfica disponibilizada para o concurso foi:

   	 	 	 	   

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2136
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

A expressão do enunciado da questão apresenta erro material na formulação do enunciado, capaz de ensejar a nulidade da

questão, visto que o enunciado primo ictu oculi, já confunde o sentido da proposta, prejudicando a compreensão do concursando: "

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do trecho apresentado, NÂO se  faz por subordinação".

O enunciado é passível do entendimento, já que fala relação entre as orações, poderia ser interpretado como todas as

orações.

Assim, a questão não tem resposta visto que em todas as alternativas há relação de orações com subordinação.

O vício seria sanado, se a banca estivesse destacado o trecho/texto para a análise.

Dessa forma, a questão não tem resposta e permite interpretação diversa daquela interpretada pela banca, configurando invencível

erro material no enunciado.

Solicito á banca declarar anulação da questão, atribuindo a todos os candidatos a pontuação pertinente.

Referências

Francisco Platão

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2137
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A alternativa A afirma que "Risco de Glicemia Instável" é um dos diagnósticos de enfermagem prioritários para esta paciente. No

entanto, o diagnóstico de risco é um diagnóstico potencial, e não um diagnóstico real.

No caso em questão, de acordo com o enunciado, a paciente tem apresentado picos de hiperglicemia e hipoglicemia, portanto, ela já

está com a glicemia instável. Dessa forma, trata-se de um diagnóstico (condição de saúde) real e não potencial. 

Sendo assim a questão deve ser anulada pois possui 2 respostas viáveis (alternativas A e C). 

Referências

TANNURE, M. C.; PINHEIRO, A. M. SAE: Sistematização da assistência de enfermagem: guia prático Rio de Janeiro: Guanabara

Koogan, 2011.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo NANDA-International (2018), o diagnóstico de enfermagem Risco de Glicemia Instável apresenta a

seguinte definição: "vulnerabilidade à variação dos níveis de glicose/açúcar no sangue em relação à variação normal, que

pode comprometer a saúde". Ou seja, apesar da paciente estar fazendo uso de insulinoterapia a mesma continua com o Risco de Glicemia

Instável pois, apresenta dieta rica em gordura e carboidratos, pouco conhecimento sobre a doença, medo de agulha, e por isso, tem

dificuldade para aferir a glicemia e administrar a insulina.

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }

NORTH 	AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. Diagnóstico 	de enfermagem da NANDA: definições 	e

classificações: 2018 ? 2020/ NANDA Internacional; tradução 	Regina Machado Garcez. Porto Alegre: Artmed, 2018.  	 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2138
Cargo

Assistente de Tecnologia da Informação

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

Teste da DTI.

Referências

Teste da DTI.

Situação

Questão Mantida

Análise

------
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2139
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Sr (a) Examinador (a), a questão 18 tem como tema a oxigenoterapia. O gabarito proposto, opção A, considerou a última alternativa

como uma afirmativa correta. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requer a ponderação de

que, a taxa de fluxo de oxigênio sugerida pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2012), páginas 25 e 38, são de 6 litros,

podendo chegar a 8 litros/minuto. Parente e Maia (2013), p.16 corroboram com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Sendo

assim, sabemos da importância do oxigênio no organismo de quem dele necessita, mas, também, quando administrado em altas

concentrações, pode cursar com os efeitos citotóxicos acarretando prejuízos no sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular

(GUYTON; HALL, 1997). Dessa forma, solicito a avalição das ponderações apresentadas, de modo a promover a anulação de

gabarito da questão, pois a última afirmativa mostra-se incorreta ao considerar 10 litros de oxigênio, não existindo gabarito condizente

com os julgamentos corretamente propostos.  

Referências

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o

manejo da asma. J. Bras. Pneumol., v.18, Suppl 1. 2012. Disponível em:

<https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/pdfs/Diretrizes__Sociedade_Brasileira_Pneumologia-Tisiologia_Manejo_Asma-2012.pdf>   

PARENTE, A. A. MAIA, P. N. Aerossolterapia. Pulmão RJ , v.22, n.3, p. 14-19. 2013.  

GUYTON, A.C; HALL J.E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro , Guanabara Koogan, 1997.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com a referência disponibilizada no edital (Brunner et al, 2016, p. 498) nas máscaras aerossóis a taxa

de fluxo sugerida é entre 8 a 10 L/min. As referências apresentadas no recurso não constam na lista de referências do edital.

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }BRUNNER, 	L. S. et
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al. (Ed).  Brunner 	& Suddarth: Tratado 	de enfermagem médico-cirúrgica. 13. 	ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2016.  	 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2140
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

Segundo Mattos (2010), a linha de balanço é uma reta que ilustra graficamente o ritmo de produção de uma atividade. [...] Quando

mais ingrime a reta, maior sua produtividade. A declividade define a taxa de produção no tempo. Ao contrário do cronograma de barras

tradicional, que se fixa na duração das atividades, a linha de balanço representa o ritmo (produtividade) do serviço.

Polito também diz que ao contrário do cronograma de barra que fixa a duração da atividade, a linha de balanço representa a

produtividade ou ritmo de cada pacote de trabalho.

Sendo assim, a afirmativa II está incorreta quando diz que a finalidade da linha de balanço é apresentar a duração de cada grupo de

etapas, quando na verdade a verdadeira finalidade da linha de balanço é representar o ritmo (produtividade). Além disso, os demais

autores sobre o tema dizem apenas que a linha de balanço é especialmente eficaz em atividades repetitivas, mas em nenhum momento

é dito que o método só pode ser aplicado quando houver tarefas recorrentes.

Referências

Mattos, Aldo Dórea. Planejamento e controle de obras. São Paulo: Pini, 2010.

Polito, Giulliano. Utilização da técnica de linhas de balanço em projetos de construção civil. Disponível em:

<https://blogdaliga.com.br/wp-content/uploads/2017/05/ARTIGO-1-LINHAS-DE-BALANCO.pdf>. Acesso em 04 de setembro de 2019.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

O gabarito foi alterado.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2141
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

Sr Examinador,

O que se lê na alternativa A da referida questão não proporciona o entendimento completo no que diz respeito ao artigo 92 da

resolução 564/2017, pois há um paragrafo único que sucede esse artigo que diz: O dispositivo no caput não se aplica nos casos da

atenção domiciliar para o autocuidado apoiado. Sendo assim solicito revisão e anulação da questão 28 uma vez a proibição

descrita na letra A está incompleta e portanto também incorreta.

Referências

1- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução COFEN 564/2017. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso deferido, pois o parágrafo único do Art. 92 deixa a resposta incorreta.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2142
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

GABARITO: letra A 

É CORRETO afirmar que: o flúor não impede a perda mineral nos dentes.

 

É INCORRETO porque o flúor impede a perda mineral nos dentes; o Flúor presente no meio ativa a capacidade remineralizante da

saliva e o esmalte-dentina tem uma maior reparação dos minerais perdidos que teriam na ausência de F, ou seja, há uma

potencialização do efeito remineralizador da saliva. Embora pareça pouco importante, a presença de F constantemente na cavidade

bucal para interagir nesses eventos físico-químicos de desmineralização e remineralização que ocorrem diariamente na

superfície dentária, garantindo a saturação do meio ambiente com os íons que compõem a fluorapatita, é o principal mecanismo

de sua ação na prevenção da cárie. 

Solicito interposição de recurso para alteração do gabarito para letra C: na presença de flúor, a dissolução de hidroxiapatita é

evitada.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações

para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. -

Brasilia : Ministério da Saúde, 2009. 12 p. : il.- (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 Os recursos interpostos questionam sobre a possibilidade das alternativas ?C? e ?D? serem igualmente corretas à alternativa

?A?. Assim:   

    ? Alternativa ?a) o flúor não impede a perda mineral nos dentes?.   

No capítulo 2, de autoria do Prof. Jaime Aparecido Cury, do livro Baratieri et al. (2001), Odontologia Restauradora: fundamento e

possibilidade, em sua seção ?Físico-química do esmalte-dentina-saliva e implicações clínicas?, está contida, na página

35, segundo parágrafo que se inicia na 2ª coluna lê-se ?Embora isto seja um fator-químico, não se deve supor que o uso de flúor

possa compensar qualquer consumo de açúcar. Tendo em vista que o flúor não impede a perda de mineral, mas reduz de maneira

significativa, a ausência total de cárie seria mais bem explicada quando simultaneamente ao uso de flúor, e seguida uma disciplina de

consumo de açúcar?. Assim é justificada a asserção desta alternativa.   
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    ? Alternativa ?c) na presença de flúor, a dissolução de hidroxiapatita ou apatita fluoretada é evitada?.    

Ainda neste mesmo capítulo utilizado como referência para a questão 18, verifica-se, a partir da leitura da 5ª frase, do 1º parágrafo

que se inicia na 2ª coluna, que ?na presença de flúor, a dissolução de hidroxiapatita (HA) ou fluorapatita (FA), não é evitada.

Segue redação do texto original:  

?Embora na presença de flúor a dissolução de minerais tipo HA ou FA não seja evitada, uma certa quantidade de cálcio e

fosfato é simultaneamente reposta para o esmalte na forma de FA?.   

Logo, a assunção de que a alternativa ?A? está incorreta e de que a ?C? está correta não se sustenta.   

    ? Alternativa ?d) sob um pH <6,5 e >5,5, na ausência de flúor, há desmineralização aumentada de dentina.?   

Tomando-se como referência a ?Tabela 2-2 ph do meio, presença ou ausência de flúor, efeitos físico-químicos e

consequências para a estrutura dental? (print da tabela anexado), capítulo 2, de autoria do Prof. Jaime Aparecido Cury, página 35

(Baratieri et al., 2001), observa-se que há desmineralização da dentina, sem qualquer referência e esta ser aumentada (Des+) ou

diminuída (Des-) (vide dados da 3ª linha [contagem de linha excluindo linhas de cabeçalho], 8 coluna ?Dentina?). Este fato torna a

alternativa ?D? incorreta, uma vez que não se afirmar que a desmineralização é aumentada (Des+) ou reduzida (Des-). Logo a

assunção de que a alternativa ?D? é correta também não se sustenta.

   	 	 	 	dd { margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western {

font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family:

"Mangal"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background:

transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Serif CJK

SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }  

 Assim, julgamos improcedentes as solicitações. Recurso INDEFERIDO.   Referência: 	Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora:

fundamentos e 	possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos 	Editora, Quintessence, 2001. ISBN 85-7288-264-2.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2143
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Conforme conteúdo programático disponível no site oficial do concurso(em anexo) não consta como conteúdo programático a

necessidade de saber a tabela de entes trigonométricos, então supõem-se que na necessidade de utilizar seno, cosseno ou tangente

de algum ângulo em uma questão,seja ela para transformada em estrela-triângulo ou para resolução de um circuito, tais valores

seriam apresentados na questão, pois o mesmo não consta no conteúdo programático a ser estudado. 

Acontece que na respectiva questão, em determinado ponto da solução, seria necessário valores de seno e cosseno dos ângulos

120º e 240º  pra conseguir chegar na correta resposta. Se tais ângulo tivessem sido apresentados, a questão estaria absolutamente

correta, pois tem uma resposta correta nas alternativas e ela estaria dentro do conteúdo programático. Acontece que a falta de

informação quanto aos valores de seno e cosseno de tais ângulos, impossibilitou a vários candidatos a solução da questão, tendo

em vista que durante o período de estudos, os mesmos não se preocuparam em estudar uma tabela de entes trigonometricos, pois tal

conteúdo não estava explicito no Edital do concurso Público.

Portanto, peço a anulação da questão, pois é extremamente necessário o que se informe na questão os entes trigonométricos,

ou seja, valores de seno e cosseno dos ângulos, assunto não explicito no Conteúdo programático do concurso para a solução da

questão.  

Referências

JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L., JOHNSON, J. R., Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. Quarta Edição. Editora PHB.

São Paulo. 1994

CLOSE, C. M. Circuitos Lineares. Editora LTC. São Paulo. 1990 

Situação

Questão Mantida

Análise

No ensino médio é ministrada a matéria ?Trigonometria? a qual é de suma importância para os estudos das Engenharias,

principalmente para a Engenharia Elétrica, a qual trabalhamos com modelos matemáticos com a aplicação desta matéria. Na

questão 17 é requerido do candidato a Engenheiro Eletricista apenas o conhecimento básico de ?Componentes Simétricas? que

está no item 7. do ?Conteúdo Programático? publicado no Edital 02/2018. Sugiro ao candidato analisar as páginas 6 e 7 do livro

abaixo (presente nas sugestões de bibliografia):   
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- ROBBA, E. J., Introdução a Sistemas Elétricas de Potência ? Componentes Simétricos , Editora Edgard Blucher Ltda,

2000.  

As páginas 6 e 7 do livro do Robba tratam especificamente do operador alfa, amplamente utilizado em sistemas elétricos de potência.

Note que uma das propriedades é a soma de três fasores deslocados de 120° um do outro retornando o valor igual a zero, conforme a

questão 17. Portanto, saber as propriedades do operador alfa está incluso no conteúdo programático, tanto em circuitos trifásicos

(item 1), quanto em componentes simétricas (item 7).   Portanto indeferimos o recurso. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2144
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão, na afirmativa II, utiliza o termo "só pode ser aplicada". 

 

  "II. A linha de balanço de um empreendimento tem como finalidade apresentar a duração de cada grupo de etapas e a existência

ou não de interferência de uma etapa em outras, e  só pode ser aplicada  quando houver tarefas recorrentes." 

 

 Tal expressão está indicando que a Linha de balanço tem aplicabilidade restrita a apenas o contexto de atividades repetitivas, ou seja,

que ela não pode ser aplicada em outras situações. A Linha de Balanço é usualmente aplicada em atividades recorrentes pois sua

metodologia é mais adequada às atividades que se repetem, entretanto não há nada que impeça de ser aplicada em outros

contextos. Nas literaturas referências sobre o tema não se encontra indicada tal restrição.  

  

 Essa expressão "só pode", por restringir a sua aplicação, invalidaria a afirmativa. Dessa forma o Gabarito da questão passaria a ser

a Letra B.

 

 

Referências

Planejamento, Orçamentação e controle de Projetos e Obras Carl V Limmer.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

O gabarito foi alterado.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2145
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

O GABARITO OFICIAL Edital nº 2/2018 Prova: 1º/09/2019 ENGENHEIRO CIVIL apresenta a resposta da questão 19 sendo "d)

F,F,V,F"; entretanto, conforme o destacado na lei LEI Nº 8.666 em anexo, o gabarito correto é "a) V,F,F,V".

Referências

BRASIL. Lei nº 8666, de 21 de julho de 1993.  Brasília, 21 de junho de 1993, 172º da Independência e 105º da República.

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 360 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:21

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2146
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

Segue, em anexo, a solicitação de recurso.

Referências

Segue, em anexo, a solicitação de recurso.

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão Anulada.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Página 361 de 437



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA RELATÓRIO DE RECURSOS

GPS - Gerenciamento de Processo Seletivo Relatório gerado em 17/09/2019 às 10:24:21

002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2147
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Específica Pedagogo

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

Segue, em anexo, a justificativa para a solicitação de recurso. 

Referências

Segue, em anexo, a solicitação de recurso.

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 34, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou na bibliografia

indicada e não houve alteração de sentido em relação aos textos dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?D?. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2148
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

  

Sr (a) Examinador (a), a questão 28 tem como tema novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. O gabarito proposto,

considera a correto a opção D. Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta Banca Examinadora, requeiro a mudança

de gabarito para a letra A, baseada no próprio código de ética dos profissionais de enfermagem (2017), CAPÍTULO III ? DAS

PROIBIÇÕES. No Artigo 77, deixa claro que É PROIBIDO ?Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o

consentimento formal da pessoa ou de seu representante ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte?. As demais

afirmativas apresentadas na letra B e C estão previstas também como proibições nos artigos 87 e 78, respectivamente. Dessa forma,

a opção contida na letra A é a única permite um adendo pelo caput, não sendo totalmente proibida, como trazido no Artigo 92:

?Delegar atribuições dos(as) profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo

paciente. Parágrafo único. O dispositivo no caput não se aplica nos casos da atenção domiciliar para o autocuidado apoiado.?

Referências

BRASIL. Resolução COFEN 564/2017 ? Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em:

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no- 5642017_59145.html

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso deferido, pois o parágrafo único do Art. 92 deixa a resposta incorreta.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2149
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Sr. examinador,

Considerando o enunciado da questão acima  que solicita o cuidado inicial a uma vitima de acidente ofídico, verifica-se que as 

assertivas "C" e "D" possuem o mesmo valor interpretativo. Pois, ao comparar a circunferência do membro picado (letra C) também

estou avaliando sinais ( letra D). Dessa forma, solicito anulação da questão por possuir duas assertivas corretas - letras C e D.  

Saliento que na sugestão bibliográfica do edital não consta referência direta ao tema abordado, portanto indico bibliografia diversa.

Referências

Manual de Diagnóstico e tratamento de acidente por animais peçonhentos. 2ª ed. - Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2001.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é manisfestação clínica da picada de cobra conforme

descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox 15 ? Acidentes com animais peçonhentos.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2150
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Para cálculo da altura útil "d" temos que calcular a altura " d' " primeiro:

d'=h-d=c+diâmetro t+centro de gravidade da armadura

d'=2,5+0,63+[(0,10+2,28/2)+0,80]/2=4,15 cm

Para o cálculo da altura útil "d" temos:

d=h-d'=40-4,15= 35,85 cm 

A questão não possui alternativa com o valor correto. 

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas, Projeto de estruturas de concreto - Procedimento - NBR-6118. Rio de Janeiro, 2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2151
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

Conforme conteúdo programático disponível no site oficial do concurso(em anexo) não consta como conteúdo programático a

necessidade de saber a tabela de entes trigonométricos, então supõem-se que na necessidade de utilizar seno, cosseno ou tangente

de algum ângulo em uma questão,seja ela para transformada em estrela-triângulo ou para resolução de um circuito, tais valores

seriam apresentados na questão, pois o mesmo não consta no conteúdo programático a ser estudado. 

Acontece que na respectiva questão, em determinado ponto da solução, seria necessário valor de tangente de um determinado

ângulo  pra conseguir chegar na correta resposta. Esse valor de tangente se fz necessário para passar o valor de Z2 da forma

retangular para a forma polar. Se tais ângulo tivessem sido apresentados, a questão estaria absolutamente correta, pois tem uma

resposta correta nas alternativas e ela estaria dentro do conteúdo programático. Acontece que a falta de informação quanto ao valor

de tangente ou de arco tangente de determinado ângulo, impossibilitou a vários candidatos a solução da questão, tendo em vista

que durante o período de estudos, os mesmos não se preocuparam em estudar uma tabela de entes trigonométricos, pois tal

conteúdo não estava explicito no Edital do concurso Público. Deveria ter sido informado claramente na questão o valor de tangente de

alguns ângulos, pois assim não exigiria dos candidatos um conhecimento de entes trigonométricos, conteúdo este não explicitado no

conteúdo programático do concurso.

Portanto, peço a anulação da questão, pois é extremamente necessário o que se informe na questão os entes trigonométricos,

ou seja, valores de tangente ou arco tangente de determinados ângulos, assunto não explicito no Conteúdo programático do concurso

para a solução da questão.

Referências

JOHNSON, D. E., HILBURN, J. L., JOHNSON, J. R., Fundamentos de Análise de Circuitos Elétricos. Quarta Edição. Editora PHB.

São Paulo. 1994. 

CLOSE, C. M. Circuitos Lineares. Editora LTC. São Paulo. 1990

Situação

Questão Mantida

Análise

No ensino médio é ministrada a matéria ?Trigonometria? a qual é de suma importância para os estudos das Engenharias,

principalmente para a Engenharia Elétrica, a qual trabalhamos com modelos matemáticos com a aplicação desta matéria. Na

questão 28 é requerido do candidato a Engenheiro Eletricista apenas o conhecimento básico de ?Circuitos Trifásicos Equilibrados
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e Desequilibrados? que está no item 1. do ?Conteúdo Programático? publicado no Edital 02/2018.   

Prezado candidato, a trigonometria é uma das ciências básicas mais importantes para a Engenharia Elétrica. Está implícito que a

mesma faz parte da prova. Mais precisamente, é obrigatório que um Engenheiro formado saiba o seno, cosseno e tangente dos

ângulos clássicos (notáveis) de 30°, 45° e 60°. Por isso, esses ângulos são exigidos nas provas durante a graduação.   

Veja que na questão 20 exige o conhecimento do cosseno de 30°, na questão 26, tratava-se do conhecimento da tangente do ângulo

de 45° e não houve recursos.   

No caso da questão 28, tratava-se do ângulo de 30°. Uma maneira fácil de lembrar a tangente desses ângulos clássicos é fazer o

seno dividido pelo cosseno.  

Portanto, indeferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2152
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Esta questão envolve o conceito do distúrbio metabólico chamado de Cetose, sendo solicitado a alternativa incorreta. No entanto, duas

alternativas podem ser consideradas incorretas, sendo estas a apresentada pelo gabarito (letra D), ou a alternativa "C". A alternativa de

letra "C" afirma que a cetose "é causada pelo aumento da concentração de corpos cetônicos nos tecidos e líquidos corpóreos, em

níveis TÓXICOS ao organismo". No entanto, ao consultarmos o livro que consta no edital como uma das referências intitulado "manejo

reprodutivo de bovinos leiteiros" na página 209, encontramos a seguinte definição de cetose: "Cetose é uma doença metabólica

caracterizada pela maior e anormal produção de corpos cetônicos, hipoglicemia e por tendência a degeneração gordurosa do

fígado, pois os ruminantes tem pouca habilidade em eliminar triglicerídeos do fígado, permitindo que os mesmos acumulem no órgão

e alterem o metabolismo (DRACKLEY, 1999; DUFFIELD, 2000)". Percebemos que em momento algum o distúrbio é associado à

níveis tóxicos, como descrito pela alternativa "C". Além disso, em nenhuma outra parte do supracitado material o autor se refere à

toxidez, caracterizando a doença ainda como casos leves e graves na página 214. Sendo assim, a palavra "tóxicos" invalida a questão,

fazendo com que a mesma se torne também incorreta.  

Referências

Livro "Manejo reprodutivo de bovinos leiteiros: Práticas corretas e incorretas, casos reais, perguntas e respostas". Ademir de Moraes

Ferreira. 2012.

Situação

Questão Mantida

Análise

A palavra "tóxicos" não invalida a questão, pois qualquer substância em níveis acima do normal ou ideal no organismo e que causam

uma doença é tóxico. 

Na questão fala-se de cetose e não da cetose subclínica, onde os níveis de corpos cetônicos estão elevados mas não a ponto de

causar a doença. Ainda, é possível que haja corpos cetônicos no organismo sem que esses causem cetose subclínica. 

Dessa forma, a palavra "tóxicos" é de extrema importância para a questão, pois enfatiza o elevado teor de corpos cetônicos no

organismo e que esses estão causando a doença cetose.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2153
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

TESTE

Referências

TESTE

Situação

Questão Mantida

Análise

TESTE
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2154
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Solicito anulação da questão 17 .

 

O gabarito dado pela banca foi a alternativa "b". No entanto, ao utilizar o valor de x =2,4, o momento fletor em módulo no ponto B é de

8,6 kN.m ao passo que o momento fletor no meio do vão AB é de 9,2 kN.m, sendo diferentes em seus valores.

Segue anexo um arquivo contendo as reações de momento fletor, bem como o diagrama MF, elaborado no programa FTOOL. 

Referências

SÜSSEKIND, J. C Curso de Análise Estrutural ? Vol. 1. São Paulo: USP. 1976.  Foi utilizado como referência o capítulo II -

Estudos das Vigas Isostáticas, subtítulo 4 - Vigas Biapoiadas com Balanço, páginas 69 a 73.]

Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2155
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Prezados senhores

Venho, muito respeitosamente, solicitar a anulação da questão nº31 que aborda um cuidado inicial em caso de piada de cobra.

Seguindo o Manual do Ministério da Saúde ? Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de bolso esta questão apresenta dois 

gabaritos (letra C e D) conforme pode-se verificar em ultima atualização de Manual em seu capitulo 6, a partir da página nº62. 

Ao verificar também a referência do Manual do SAMU:  Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf , observa-se que as opções que constavam na

prova não são as mencionadas pelo Manual do SAMU, o que é mencionado no BTox 13 são as seguintes condutas:

 

Quando suspeitar ou critérios de inclusão

? Relato de picada por animal silvestre conhecido ou não (se desconhecido, trate como animal venenoso);

? Presença de marcas causadas pelas picadas associada a dor local, edema, eritema e bolhas;

? Em casos mais graves, pode haver ptose palpebral, colúria e oligoanúria, alterações visuais, insuficiência

respiratória aguda e em casos extremos, torpor, inconsciência e choque anafilático.

Conduta

1. Realizar avaliação primária (Protocolo BT1), com ênfase para:

? Oximetria de pulso;

? Administrar oxigênio (O2) por máscara facial em altos fluxos, se saturação de < 94%.

2. Realizar avaliação secundária (Protocolo BT2).

3. Manter paciente em repouso absoluto.

4. Lavar a ferida com soro fisiológico e cobrir com curativo estéril seco.

5. Não utilizar torniquete.

6. Obter descrição, imagem ou o próprio animal (se morto e acondicionado em dispositivo fechado e protegido). 

 

Desde já agradeço.

Atenciosamente 

Candidata Jussara Regina Martins

Referências
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de bolso . Brasília:

Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção

para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da

Saúde, 2016. Disponível em:

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf 

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é manisfestação clínica da picada de cobra conforme

descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox 15 ? Acidentes com animais peçonhentos.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2156
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

A referida questão pede que determine o valor de x para que o momento fletor no meio do vão BC seja igual, em módulo, ao momento

fletor negativo no ponto B. 

Calculando os momentos pedidos com o valor sugerido no gabarito de x = 2,4, obtemos o  momento referente ao balanço igual a

8,64kN.m e no meio do vão BC o momento vale 9,18kN.m, logo os valores não são iguais, como solicita a questão, tornando esta

alternativa errada.

Mesmo que esta alternativa seja a que os momentos mais se aproximam, já que para as demais alternativas os momentos também não

se igualam, a questão não faz referência a um valor aproximado, mas sim que os momentos sejam iguais, logo como 8,64 kN.m e

diferente de 9,18kN.m , solicito a anulação da questão. 

Abaixo segue a solução detalhada da viga considerando o gabarito sugerido com x = 2,4 m.  Somatório de forças na vertical =

0                      

 Somatório das Forças na Horizontal = 0

Vb+Vc = 3x8,4 = 25,2

(I)                                                                ?

? 

 Hc = 0Somatório dos momentos em C igual a = 0 

Vb x 6 - 3x8,4x8,4/2 =0

Vb = 17,64 kN

Voltando em (I) temos,

Vc = 7,56 kNCalculando o Momento do Balanço temos, 

Mbal = 2,4 x 3 x 2,4/2 = 8,64 kN.mCalculando o Momento no meio do vão BC temos, 

Mbc= Vcx3 - 3x3x1,5 = 9,18kN.mLogo temos , Mbal diferente de Mbc, já que   8,64kN.m é diferente de 9,18kN.m, alternativa sugerida

pelo gabarito b) x = 2,4 errada. 

Com isso solicito a anulação da questão.

Obs. Encaminho em anexo o diagrama do momento fletor obtido pelo software Ftool, para a viga com x =2,4 conforme gabarito, com os

momentos solicitados na questão, que estão de acordo com o cálculo aqui apresentado. 

A metodologia de cálculo para a determinação das reações de apoio e calculo dos momentos fletores tem referência na bibliografia

sugerida, SUSSEKIND, J .C , Curso de Análise Estrutural- Vol .  1, 2  e 3. 

Referências

Por meio do software FTOO, temos a resolução da viga para x=2,4m.
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Situação

Questão Anulada

Análise

Realmente, para os momentos serem IGUAIS, as opções de resposta deveriam ser com duas casas decimais e a resposta seria 2,45m.

Neste sentido a questão está anulada. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2157
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

15

Justificativa

Recurso pedindo anulação. Apesar da ausência do travessão na frase, o trecho que vem após os dois pontos indica um discurso

direto, de acordo com a Nova gramática do português contemporâneo, de Celso Cunha. Segundo a referência, além do fato de que

os dois pontos são um recurso gráfico que podem marcar o inicio de um discurso direto (além do travessão, aspas ou mudança de

linha), o trecho também se inicia em primeira pessoa, deixando clara a presença do narrador. A questão, portanto, traz duas

alternativas corretas: o esclarecimento dado pelo narrador, indicado na alternativa A, e a introdução de um discurso direto, indicado na

alternativa B.

Referências

Capítulo 20 - Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português

contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Ao se interpretar trechos de um texto, é necessário considerá-lo como um todo significativo (levando-se em consideração o seu

sentido global), dotado de coesão e coerência, pois a interpretação descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão.   

 A questão 15 solicita que o(a) candidato(a) considere o trecho apresentado, que faz parte do texto 2, para assinalar a afirmativa correta.

Sendo assim, a alternativa (b) não poderia ser considerada como correta, pois os dois pontos não são utilizados nesse trecho com a

intenção de introduzir um discurso direto, sendo que não há a mudança de interlocutor no trecho do texto em análise. Portanto, com

base no apresentado no texto e no comando da questão , a alternativa (d) é a única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2158
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

19

Justificativa

Conforme o enunciado da questão , temos o item 1 :

( )- Considera-se empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra por preço certo de unidades determinadas.

De acordo com o art 6º inciso VIII item b) da lei 8666/93 temos : " Art. 6º Para os fins desta lei considera-se :

VIII -  Execução indireta a que órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes :

...

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e unidades

determinadas;Logo , como este item e a transcrição literal da lei , o item 1 é verdadeiro. 

Concordo com o gabarito dos demais itens  desta questão que segundo o gabarito são 2- F , 3- V, 4- F .

Dessa forma solicito a alteração do gabarito para a alternativa b) V, F, V, F,  que altera apenas a primeira alternativa, mantendo as

demais. 

Referências

Brasil. Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras

providências

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Procede o pleito do candidato.

 Alterar gabarito para letra B 
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Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2159
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

29

Justificativa

gabarito: letra B

o fórceps Nº 150A é indicado para a extração do dente primeiro pré-molar direito.

Questão INCORRETA porque ficou incompleta não colocando se é dente superior ou inferior.

O fórceps 99A é indicado para pré-molares,caninos e incisivos SUPERIORES e o fórceps 101 e 150 para pré-molares superiores e

o fórceps 151 para pré-molares inferiores.

Solicito a anulação da questão. 

Referências

Peterson LJ, Elis III E, Hupp JR, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan

S.A. 2000. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat

scroll 0% 0%; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC", "Calibri"; font-size:

12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }a:visited { color: rgb(128, 0, 0);

text-decoration: underline; }  

 	Os erros expressos nas alternativas ?A?, ?C? e ?D? são evidentes:   

 ? a) um fio de sutura 4-0 apresenta maior diâmetro que um fio 3-0? ( ?O número crescente de zeros está relacionado com a

diminuição do diâmetro  e a resistência do fio. Por exemplo, o fio de sutura tamanho 1-0 é mais grosso em diâmetro que o de

tamanho 2-0; o fio de sutura 3-0 é mais grosso em diâmetro que o de tamanho 7-0, e assim por diante?,  Capítulo 3 Princípios da

Cirurgia, Seção Medidas dos Fios de Sutura, página 52);  ? c) o fórceps Nº 90 é indicado para exodontia de dentes segundos

pré-molares superiores? ( ?Os fórceps geralmente usados para extrair os molares maxiliares são os fórceps em pares nº 53R e

53L. Esses fórceps têm as extremidades projetadas para se encaixarem na bifurcação vestibular. Alguns cirurgiões preferem usar

os nº 89 e 90, algumas vezes chamados de chifre-de-vaca superior. ? Capítulo 3 Princípios da Cirurgia, Seção Técnicas

Específicas para a Extração de Cada Dente, página 165); e    

 ? d) quanto maior o número de laçadas em nó de sutura, menor o número de bactérias sobre a ferida cirúrgica? ( ? A

diminuição do número de laçadas é benéfica, porque cada laçada do fio de sutura oferece um outro nicho onde as
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bactérias contaminantes podem se esconder ?, Capítulo 3 Princípios da Cirurgia, Seção Manuseio dos Fios de Sutura, página

52).  

 Assim, considerando-se o exposto acima, a supressão do termo ?maxilar? ou ?superior? na alternativa ?b) o fórceps Nº

150A é indicado para a extração do dente primeiro pré-molar direito? não invalida a sua escolha como alternativa correta que

responda à questão 29.    

 Recurso INDEFERIDO.  

 Referência: Peterson LJ, Elis III E, Hupp JR, Tucker MR. Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora

Guanabara Koogan S.A. 2000. 772 P. il: ISBN: 8527705745.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2160
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A presente questão pede que se calcule a altura útil (d) de uma viga de concreto armado de seção transversal de 15x40 cm,

submetida unicamente a esforços de flexão. Para a resolução foram fornecidos: a bitola das barras de aço longitudinais (4x10 mm e

1x16 mm), a bitola da armadura transversal (dt = 6,3 mm), o cobrimento utilizado na confecção da viga (c = 2,5 cm), o espaçamento

vertical entre as barras longitudinais (2,28 cm) e a disposição das barras na seção transversal da viga.

Segundo o item 17.4.2.2 da NBR 6118 a altura útil de uma seção "é a distancia da borda comprimida ao centro de gravidade da

armadura de tração;"

 d = h - CG;          Onde CG é o valor do centro de gravidade.

 

O centro de gravidade pode ser calculado pela média ponderada entre os centros de cada barra e suas respectivas áreas críticas,

acrescidas do valor do cobrimento e também da bitola da armadura transversal.

CG = 2,5 + 0,63 + [2x15x15x0,5 + 2x15x15x(1+2,28+0,5) + 15x1,6x15x1,6x0,8] / [4x15x15 + 15x1,6x15x1,6] = 2,5 + 0,63 + 1,61

Então,

d = 40 - 2,5 - 0,63 -1,61 = 35,26 cm

COMO NÃO HÁ ALTERNATIVA PARA A RESPOSTA, O QUE INFLUENCIA NA TOMADA DE DECISÕES DURANTE A REALIZAÇÃO

DO CONCURSO (POR EXEMPLO, SE É MELHOR ARREDONDAR PARA O VALOR MAIS PRÓXIMO OU REFAZER OS CÁLCULOS

UTILIZANDO OUTRAS CONSIDERAÇÕES), ESTÁ QUESTÃO DEVE SER ANULADA. 

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto armado. Rio de Janeiro: ABNT.

2014.

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 
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Arquivo em anexo mostra a solução
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2161
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Foi apresentado um enunciado comum às questões 34 e 35 com as informações referente ao traço do concreto e as propriedades

de massa específica e massa unitária, conforme tabela apresentada na prova. 

Posteriormente no enunciado da questão 35, foi solicitado o cálculo da altura da padiola com dimensões da base de 45x35,

considerando a areia com umidade de 3,5% e inchamento de 1,29. A questão, pede ainda que seja considerada duas padiolas. Entretanto

não foi informado o volume de concreto ou massa de cimento que deve ser utilizada no traço para o cálculo do volume de areia que

determina a altura das padiolas. Esta é uma informação primordial, pois poderia ter sido calculado, por exemplo, para uma betoneira

de 150l, 400l, ou 600l, ou ainda para um numero determinado de sacos de cimento. 

Utilizando a resposta do gabarito, e fazendo os cálculos inversos, conforme desenvolvido abaixo chegamos ao valor de 50kg de cimento,

que não foi fornecido em nenhum momento no enunciado ou nos dados da tabela da questão, impossibilitando assim a resolução da

questão. Dessa forma solicito a anulação da questão.  Altura  da padiola conforme gabarito h = 23,7 cm 

Volume de uma padiola = 3,5x4,5x2,37 = 37,3275 dm3 

Para duas padiolas temos o volume total de areia úmida = 37,3275 x 2 = 74,655 dm3

Determinando o volume seco temos, 

Vs= Vw/(1+i) = 74,655/1,29 = 57,87 dm3

Determinando a massa seca temos, 

Ms = Vsxp = 57,87 x 1,3 = 75,23 kg de areia seca. Para o traço fornecido na questão temos que a massa de cimento, que deveria ter

sido citada na questão afim possibilitar o desenvolvimento obter o valor do gabarito fornecido é de:

Mc = 75,23/1,504 = 50kg de cimento . (Não fornecido) 

 

Solicito a anulação da questão 35.

Referências

Como referência para esta questão temos a bibliografia sugerida pelo edital BAUER, F. L. A. Materiais de Construção. Vol 1 e 2

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada pois faltou a informação em relação a massa de cimento.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2162
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Recurso solicitando anulação: o conteúdo da questão não consta na bibliografia recomendada no edital.

Referências

O conteúdo da questão não consta na bibliografia sugerida pelo edital.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois as referências disponibilizadas no edital para responder a esta questão são:

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf ( ATox 15 - acidentes com animais

peçonhentos)

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. (página 2140)
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2163
Cargo

Engenheiro Civil

Prova

Específica Engenheiro Civil

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A referida questão pede para calcular a altura útil da seção de uma viga de concreto armado esquematizada no caderno de provas. 

 Segundo a ABNT NBR 6118: 2014 define-se:

 "  d  é a altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração. ( item

17.4.2.4 página 136).

 Considerando esta definição e o esquema apresentado no caderno de provas, calculando-se o centro de gravidade das armaduras de

tração,  a altura útil da viga (d) é de 35,25 cm. Apresenta-se a seguir o cálculo considerado, pela tabela abaixo:

 

 Y(barra)     área(cm2)     área x Y(barra) 

 36,37            0,785               28,550

 36,37           0,785               28,550

 36,07           2,01                 72,501

 33,09           0,785               25,976     

 33,09           0,785               25,976

 SOMA          5,15                 181,553

 Dessa forma temos que d (C.G) = 181,553/5,15 = 35,25 cm.

 Todas as alternativas apresentadas possuem duas casas decimais e nenhuma delas apresenta o valor de 35,25 cm, dessa forma

solicito a anulação desta questão. 

 Obs. O resultado se mantem mesmo considerando 1, 2, ou 3 casas decimais. 

Referências

ABNT NBR 6118

Situação

Questão Mantida

Análise

d''=c+Dt+Delta (cobrimento + diâmetro armadura transversal + centro de gravidade das armaduras de tração, relativo ao ponto superior

da armadura transversal). 

Delta é o somatório das alturas dos centros de gravidade de cada barra, dividido pelo número de barras (média ponderada pelo

diâmetro). 

Arquivo em anexo mostra a solução
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2164
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

17. Na administração de medicamentos por via intramuscular, a área ventroglútea é uma região anatômica alternativa e, portanto,

deve ser utilizada por enfermeiros capacitados. Em relação à administração de medicamentos por via intramuscular, assinale a

afirmativa INCORRETA:

a) Na delimitação da área ventroglútea, o dedo indicador, o dedo médio e a crista ilíaca formam um triângulo.

b) O método trajeto em ?Z? evita o extravasamento de medicamento para o tecido subcutâneo, sendo

contraindicado na área ventroglútea.

c) A extensão da agulha recomendada é de 25 mm para lactentes, 25 a 32 mm para bebês e 38 a 51 mm em crianças mais velhas.

d) O medicamento deve ser administrado lentamente, 10 segundos por mL. Em seguida, a agulha deve ser

mantida no tecido por 10 segundos, com o objetivo de dispersar o medicamento uniformemente.

Senhor(a) examinador(a),

a questão 17 tem como tema principal a administração de medicamentos por via intramuscular (IM) solicitando que a alternativa

INCORRETA fosse marcada. O gabarito apresentado como resposta para a questão é a letra B.

Mesmo sendo estabelecida uma boa compreensão da banca nos primeiros momentos da questão, cabe ressaltar que a opção dada

pela letra C: ?A extensão da agulha recomendada é de 25 mm para lactentes, 25 a 32 mm para bebês e 38 a 51 mm em crianças

mais velhas.? Também encontra-se em desacordo com a literatura proposta em edital, o que leva a questão possuir duas opções

incorretas.  Segundo o Manual do Ministério da Saúde de Normas e Procedimentos para a Vacinação (2014), páginas 170 a 174,

onde há a recomendação para a extensão de agulhas utilizadas na administração de medicamentos IM, estão entre 20mm a

25mm.

 

É importante, que outros estudos corroboram com a tese levantada pelo Manual acima citado, acrescidos de que a extensão poderá

variar para 30mm quando a criança é obesa, questão essa levantada pela Nota  técnica do COREN 01/2017 do PR juntamente

com Fonseca (2013), que analisam o quadro nutricional da criança para definir a extensão das agulhas que devem ser utilizados pelo

profissional.

Segundo Wilson e Hockenberry, no Manual Clinico de Enfermagem Pediátrica (2013), 8ª edição, página 328, em récem-nascidos

pré-termo e a termo, o comprimento de agulha a ser utilizada para IM deve ser de 16mm. Em bebês (1 a 12 meses) deve ser de 16 a

32mm, o que dependerá do grupamento muscular escolhido, não sendo recomendado assim, a utilização de agulhas com extensão

superior a 32mm em Crianças nas injeções Intra Muscular.
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Neste sentido, frente as considerações acima elencadas, solicito um aprofundamento da questão com o intuito da anulação da

questão, uma vez que estando também a alternativa C contrária a literatura pertinente, haveriam duas opções para serem marcadas

como resposta.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 

2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a questão não se refere especificamente à adminstração de vacinas e a referência bibliográfica

disponibilizada no edital foi:

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2165
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

       Solicito a Banca Examinadora, a anulação da questão 7, pelas seguintes considerações:

       Na frase do enunciado da questão , o verbo , no Presente do modo Subjuntivo, é permita ,  caracterizado pela presença da

desinência modo-temporal a e pelo sentido do respectivo tempo. Na alternativa (a) , os verbos estão no Presente do Indicativo e no

Infinitivo.Na alternativa(b), a locução verbal está no Presente do Indicativo. Na alternativa(c) , os verbos estão no Pretérito Imperfeito

do Subjuntivo e no Futuro do Pretérito do Indicativo.Na alternativa (d) , por fim, existem dois verbos no Imperativo Afirmativo, e um verbo

no Presente do Indicativo.

       Não existe resposta. A questão deve ser anulada.

       Nestes termos,

       peço deferimento. 

 

 

Referências

 Referências Bibliográficas pesquisadas:

   

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon , 2008. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Além disso, a banca solicita que o

candidato assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo modo verbal utilizado no trecho citado , ou seja, não se afirma no

comando que todas as formas verbais da alternativa devem ser empregadas nesse modo verbal. Sendo assim, com base no apresentado

no texto e no comando da questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2166
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

Recurso pedindo anulação. Em todas as alternativas há subordinação entre orações. A letra A, apontada pela banca como o

gabarito da questão, apresenta duas orações coordenadas, porém, a segunda oração coordenada é composta por duas

orações ligadas por subordinação. A oração formada pelo verbo "dizia" liga-se à conjunção integrante "que", introduzindo uma

oração subordinada substantiva objetiva direta. Devido ausência de uma alternativa que traga apenas orações ligadas por

coordenação, pede-se a anulação da questão.

Referências

Capítulo 18 - O período e sua construção: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª

ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2167
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

Peço a anulação da questão ou a mudança do gabarito para a alternativa D.

Acredito que o problema aqui reside na diferença entre o que o autor da questão pensou e aquilo que pode ser razoável e

racionalmente entendido das suas palavras. O autor, consciente da mensagem que pretende veicular, facilmente a encontra nas palavras

que escreve, a despeito de outras leituras igualmente corretas que possam ser feitas por seus leitores. Os argumentos abaixo devem ser

examinados considerando-se a perspectiva do candidato - ele lê a questão sem qualquer informação ou explicação adicional

acerca do que o autor pretendia com o seu texto.

Na alternativa D, afirmou-se que as câmaras pulpares de dentes decíduos jovens são mais volumosas. Eu pergunto: mais volumoso

em relação a quem? Em relação aos dentes decíduos mais velhos, aos dentes permanentes jovens ou a outro parâmetro?

Ademais, o volume seria o absoluto ou o relativo? A afirmativa, ao não esclarecer qual era a comparação, deixou margem para

diversas interpretações. Por exemplo, a alternativa D diz que o volume da câmara pulpar (número de mm3) do dente decíduo jovem

é maior do que a de um dente permanente jovem, ou ela afirmaria que o  percentual do volume total do dente ocupado pela câmara

pulpar é maior em um dente decíduo jovem do que em um dente permanente? Na primeira interpretação a alternativa D é incorreta,

enquanto na segunda, é correta.

Além disso, a alternativa A afirma que pontos de contato entre dentes permanentes são largos, afirmativa que julgo correta. A literatura

do concurso não incluiu livros de anatomia dentária e dicionário. Assim, utilizo de literatura de base não incluída na bibliografia para

sustentar a minha tese.

De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, página 1725, ?largo?  significa, entre outras acepções, aquilo que

não é estreito, diz-se da dimensão que é perpendicular ao comprimento (no plano horizontal) ou à altura (no plano vertical). 

Assim, largo não significa exclusivamente grande, mas, com igual propriedade, ?não estreito?. Nesse contexto, entendo o ponto de

contato entre dentes permanentes como largo (não estreito) no plano horizontal visto que é oval e possui o maior raio perpendicular ao

longo eixo do dente. De fato, no livro Anatomia Dental, Fisiologia e Oclusão, páginas 142 (figura 9-1), 158 (figura 10-1), 173 (figura 11-8)

e 191 (figuras 12-8 e 12-9), é possível visualizar o ponto de contato e sua forma ovalada, não estreita, larga. Segue anexada uma

dessas figuras (arquivo Anato 5). Assim, considero a alternativa A correta.

Uma cópia deste texto está anexada em pdf por instrução da PGP (Laís). 

Referências

- Nelson SJ, Major MA, Wheeler Anatomia Dental, Fisiologia e Oclusão. Livraria Saunders Editora, Elsevier, 2012, 9 edição, ISBN

978-85-352-4507-3.
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- Houaiss A et al., Dicionário Houaiss da língua portuguesa. 1 ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. ISBN 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 O trecho a partir do qual a questão 25 foi elaborada não deixa dúvidas sobre sua resolução:  

   

?Las cámaras pulpares de los dientes primarios jóvenes son proporcionalmente más voluminosas y próximas a la superficie. Los

contactos entre dientes primarios son amplios y achatados al inverso de los pequeños puntos circulares que se observan en los dientes

permanentes. Los dientes permanentes jóvenes también muestran características que necesitan ser consideradas en procedimientos

restauradores tales como la amplitud de las cámaras pulpares y las áreas de contacto con dientes primarios adyacentes?. (Livro:

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría; Capítulo 15 Operatoria Restaurativa en Odontopediatría,

página 129).  

    

	Assim, julgamos improcedente as justificativas. Recurso INDEFERIDO.	 

   

Referência: Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São

Paulo: Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2168
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Gabarito: letra D

a ceratinização aumentada da mucosa oral, em associação ao tabagismo, pode ser um fator redutor da prevalência de aftas.

Resposta incorreta porque pode ser um fator que aumenta a prevalência de aftas e não redutor. 

Referências

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Chi AC. Patologia oral & Maxilofacial/Brad Neville... [et al.]:[tradução Renata Tucci, Mônica Israel]. - 4.

ed. - Rio de Janeiro: Elservier, 2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 A redação da alternativa ?d) a ceratinização aumentada da mucosa oral, em associação ao tabagismo, pode ser um fator

redutor da prevalência de aftas?, está em plena consonância com a redação da assertiva expressa à página 188, Capítulo 6

Doenças alérgicas e imunológicas,  da seção Ulcerações aftosas recorrentes menores, ao última frase do segundo parágrafo:   

?A ceratinização aumentada da mucosa oral, em associação ao tabagismo, é citada como fator redutor da prevalência de

aftas?.  

   

Assim, julgamos improcedente a justificativa. Recurso INDEFERIDO 

   

Referência: Neville BW, Damm DD, White DK. Atlas colorido de Patologia Oral Clínica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara

Koogan S.A. 2001.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2169
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

Na questão 27, o enunciado se inicia da seguinte forma: ?Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE todos os sais

inorgânicos que, ao serem dissolvidos em água,...? A alternativa d, relacionada como alternativa correta no Gabarito oficial, apresenta

os sais: Fosfato de lítio, acetato de potássio . Entretanto, o íon acetato é um ânion derivado de um ácido carboxílico orgânico,

mais precisamente, o ácido acético. Assim, o acetato de potássio não deve ser considerado um sal inorgânico, o que invalidaria a 

alternativa d. Desta forma, solicito a anulação da questão 27.

Referências

BARBOSA, L. C. A. Introdução à Química Orgânica. 2ª Edição, Pearson, São Paulo, 2010.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistência em uma informação apresentada no enunciado da referida questão e deliberou que a

mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2170
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

21

Justificativa

Recurso pedindo anulação. De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação, do Ministério da Saúde

(2014), as mulheres lactantes que recebem a vacina atenuada da febre amarela devem cessar a amamentação pelo período de 15 a

28 dias. A alternativa C, portanto, gera ambiguidade de interpretação por apresentar uma informação incompleta e restrita, deixando

a entender que a vacina é totalmente contraindicada para lactantes. Pelo falto da alternativa C não ter sido indicada pela banca como

gabarito da questão, sendo que a mesma traz dúvidas quanto as informações apresentadas, pede-se anulação da questão.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. 2014. Disponível em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf. Informação constando nas páginas 21 e 100.

Situação

Questão Anulada

Análise

Recurso deferido
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2171
Cargo

Técnico de Laboratório/Química

Prova

Específica Técnico Lab. Química

Gabarito

1

Questão

35

Justificativa

Solicito anulação da questão 35, baseado no dado fornecido da constante dos gases ideais como R = 0,0082 atm.V.mol-1.K-1. Este

valor se mostra incompatível com o valor aproximado de  R = 0,082 atm.L.mol-1.K-1 reportado na literatura(1). Desta forma, não é

possível obter resposta condizente com as alternativas apresentadas na referida questão. 

Referências

(1) Haynes, W. M., Lide, D. R., & Bruno, T. J. (2016). CRC handbook of chemistry and physics: a ready-reference book of chemical and

physical data. 2016-2017, 97th Edition / Boca Raton, Florida: CRC Press.

Situação

Questão Anulada

Análise

A banca reunida constatou inconsistências nos dados da referida questão e deliberou que a mesma deve ser anulada.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2172
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

Gabarito: letra D: paramonoclofenol 

Resposta com erro de escrita pois o certo é paramonoclorofenol e não existe  paramonoclofenol o que coloca a questão com

interpretação duvidosa se a resposta está certa ou errada gerando assim a possibilidade do candidato a uma vaga em um Universidade

Federal concluir que não pode ter erro de ortografia em prova de concurso público.

Referências

Corrêa MSNP. Odontopediatria na primeira infância/Maria Salete Nahás Pires Corrêa. -- São Paulo: Quintessence Editora, 2017.

Situação

Questão Anulada

Análise

dd { margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western {

font-family: &amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;quot;, &amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;quot;;

font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: &amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm;

direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;quot;, &amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;quot;;

font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: &amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }Apesar 	de grafia

equivocada, é facilmente possível depreender que a 	alternativa ?d? ?Paramonoclofenol canforado? trata-se de

	?Paramonoclorofenol?, fato este reconhecido pelo próprio 	candidato em seu texto de justificativa do recurso. Aliado a este 	fato, o

conhecimento (amplamente difundido em Odontologia) da 	utilização de ?Formocresol? (alternativa C) para procedimento 	de

?mumificação? de polpa dentária, indicação de uso 	distinta da indicação de utilização da pasta ?Guedes Pinto?

	(citada no enunciado da questão), dirime a justificativa 	apresentada no recurso. Assim, julgamos INDEFERIDO o recurso.   	 	 	 	dd {

margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;quot;, &amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;quot;;

font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family: &amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm;

direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family:

&amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;quot;, &amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;quot;;

font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: &amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 128);
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text-decoration: underline; }a:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }    	Apesar 	de grafia equivocada, é facilmente

possível depreender que a 	alternativa ?d) Paramonoclofenol canforado? trata-se de 	?Paramonoclorofenol canforado?, fato

este reconhecido pelo próprio 	candidato em seu texto de justificativa do recurso. Aliado a este 	fato, o conhecimento (amplamente

difundido em Odontologia) da 	utilização de ?Formocresol? (alternativa C) para procedimento 	de ?mumificação? de polpa

dentária (indicação de uso 	distinta da indicação de utilização da pasta ?Guedes Pinto?), bem como a inexistência de

qualquer outra medicação intracanal com grafia similar à apresentada na alternativa "d", dirimem a justificativa 	apresentada no recurso.

Contudo, com vistas a assegurar que nenhuma dúvida, quando da resolução da questão, possa comprometer os candidatos, julgamos

DEFERIDO o recurso. 	

  	 	Referência: 	Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos 	clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.].

São Paulo: Santos, 	2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2173
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

Gabarito: letra D: paramonoclofenol 

Resposta com erro de escrita pois o certo é paramonoclorofenol e não existe  paramonoclofenol o que coloca a questão com

interpretação duvidosa se a resposta está certa ou errada gerando assim a possibilidade do candidato a uma vaga em um Universidade

Federal concluir que não pode ter erro de ortografia em prova de concurso público.

Referências

Corrêa MSNP. Odontopediatria na primeira infância/Maria Salete Nahás Pires Corrêa. -- São Paulo: Quintessence Editora, 2017.

Situação

Questão Anulada

Análise

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 Apesar de grafia equivocada, é facilmente possível depreender que a alternativa ?d) Paramonoclofenol canforado? trata-se de

?Paramonoclorofenol canforado?, fato este reconhecido pelo próprio candidato em seu texto de justificativa do recurso. Aliado a este

fato, o conhecimento (amplamente difundido em Odontologia) da utilização de ?Formocresol? (alternativa C) para procedimento de

?mumificação? de polpa dentária (indicação de uso distinta da indicação de utilização da pasta ?Guedes Pinto?),

bem como a inexistência de qualquer outra medicação intracanal com grafia similar à apresentada na alternativa "d", dirimem a

justificativa apresentada no recurso. Contudo,  com vistas a assegurar que nenhuma dúvida, quando da resolução da  questão, possa

comprometer os candidatos, julgamos DEFERIDO o recurso. 

   

Referência: Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São

Paulo: Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2174
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa em que a relação entre as orações do trecho apresentado não se faz por

subordinação.

"Alternativa a) A maioria enrolava, dizia que a vida andava corrida." O trecho em negrito se trata de oração subordinada substantiva

objetiva direta, pois possui função de objeto direto do verbo "dizia".

"Alternativa b) Quando o assunto estiver resfriando, respire fundo." Trata-se de oração subordinada adverbial temporal.

"Alternativa c) Se os leitores só conversarem sobre livros com outros leitores,  não disseminarão o prazer da leitura." Trata-se de

oração subordinada adverbial condicional.

 

"Alternativa d) Há algum tempo decidi fazer um esforço consciente para perguntar isso às pessoas com quem encontrava no dia a

dia." Trata-se de oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo.

Como não há opção a ser escolhida, solicito a anulação da questão. 

Referências

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2175
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

A alternativa A também está correta, por isso, peço a anulação da questão.

Não há dúvida de que a alternativa B está correta. No entanto, a alternativa A afirma que os selantes são efetivos na paralisação

de lesões cavitadas em esmalte e, de acordo com autores presentes na literatura do concurso, essa alternativa também está

CORRETA. De fato, é possível comprovar a correção da alternativa A nos seguintes textos:

 

Na página 358, do livro Cárie Dentária ? A Doença e Seu Tratamento Clínico, segundo e terceiro parágrafos do tópico

Superfícies oclusais, lê-se: "Quando uma lesão ativa em esmalte é diagnosticada numa fissura, ou se um risco muito alto é

estabelecido e as fissuras estão saudáveis, um selante deveria ser aplicado? e ?Um selante de fissuras tem a vantagem de o dente

não ser desgastado e nenhuma intervenção irreversível ser realizada. As lesões ativas cobertas pela resina não progridem mais e

o possível desenvolvimento de novas lesões em outros locais é impedido?. Uma foto do texto está anexada (arquivo Fej1).

 

Na página 78 do livro Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades, no tópico Cárie de cicatrículas e fissuras, lê-se:

?Superfícies dentais com cicatrículas e fissuras requerem avaliação especial e controle, principalmente por duas razões: 1) o

diagnóstico de lesões de cárie é particularmente pouco confiável nesses locais; 2) A aplicação de selante em cicatrículas e

fissuras com lesões de cárie de esmalte e lesões cariosas incipientes de dentina tem o efeito de reduzir drasticamente a flora bacteriana

viável e a atividade metabólica do tecido cariado até um nível demasiado baixo para permitir o progresso da lesão de cárie, desde

que o selante permaneça intacto". Segue anexada a foto do texto (arquivo Barat1).

Referências

-    Fejerskov O, Kidd E. Cárie Dentária ? A Doença e Seu Tratamento Clínico. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2ed. ISBN:

85-7288-860-8. 

- Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos Editora, 2. ed.,

ISBN 978-85-412-0317-3.

Situação

Questão Mantida

Análise

dd { margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western {

font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size:

12pt; }dd.cjk { font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;,

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p { margin-bottom:

0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western {
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font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Liberation Serif&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;, serif; font-size:

12pt; }p.cjk { font-family: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Noto Serif CJK SC&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;,

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Calibri&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Mangal&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;; font-size: 12pt; }   	 	 	 	p {

margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 Em Massara e Rédua (2014), Capítulo 11 Asistencia odontológica al adolescente, página 86 é apresentada a seguinte

recomendação para o uso de selantes:  

   

?La aplicación del sellador es una técnica eficaz para la prevención de caries dentales que debe ser considerada individualmente.

Los selladores se han recomendado en adolescentes, con riesgo de caries en las piezas

dentales6[B],14[B],33,34[A],35[B]36,37,38[C]39[C],40[A]?.  

   

Na página 88, a recomendação para tratamentos restauradores:  

   

?Las restauraciones dentales son necesarias en los casos en que la remineralización de superfícies desmineralizadas no cavitadas no

tienen éxito, como se evidencia con la progresión de la caries. La conservación de la estructura dental, estética e individual para las

necesidades de cada paciente se debe considerar al seleccionar un material restaurador38[C]?.  

   

A noção de fatores de risco de cárie dentária, pressupõe situações, condições e/ou hábitos dos indivíduos, prévios a seu

adoecimento (aqui considerando a cárie dentária como um continuum que se inicia com a atividade metabólica que ocorre no interior da

placa dental, com alterações subclínicas e subsuperficiais, passando por estágios avançados microscópicos e macroscópicos,

reversível, se desde detectada precocemente, antes do estágio de franca cavitação em esmalte, com algum envolvimento em

dentina). Na alternativa ?A? a cavitação já está instalada.  

Logo, atuação dos selantes na alternativa abordada se refere à lesões cavitadas (ou seja com perda de estrutura clinicamente

detectável), e não a lesões iniciais em esmalte, confinadas nos sistemas de cicatrículas e fissuras de superfícies dentárias oclusais.

Profundidade, atividade e localização da lesão cavitada não são informados.  

   

Assim, julgamos improcedente a solicitação. Recurso INDEFERIDO.  
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Referência:  

1. Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São Paulo:

Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6. 

2. Fejerskov O, Kidd E. Cárie Dentária - A Doença e Seu Tratamento Clínico. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2005. ISBN:

85-7288-515-3.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2176
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

Sr. Examinador,De acordo com o que é descrito no protocolo do SAMU com relação à acidentes envolvendo animais peçonhentos

é preconizado que a primeira conduta é realizar a avaliação primária com ênfase para oximetria de pulso e administração de O2

por máscara facial em alto fluxo se saturação de O2 <94% e depois realizar avaliação secundária.   Levando em conta a

avaliação primária com ênfase para oximetria de pulso todas as alternativas se tornam inválidas, uma vez que a questão pede o

cuidado inicial a ser realizado. Seguindo o raciocínio, na avaliação primária deve-se avaliar a permeabilidade de via aérea,

ventilação, estado circulatório e estado neurológico.Na avaliação secundária deve-se realizar entrevista, queixa principal, sinais

vitais, exame físico da cabeça os pés.  Nessa interpretação a afirmativa D está mais completa que a afirmativa C que também

faz parte da avaliação do paciente.Onde se lê na alternativa D avaliar perfurações das presas, há uma ambiguidade que traz o

entendimento de que deve-se avaliar as perfurações provocadas pelas presas.Sendo assim solicito revisão e anulação da questão

31.

Referências

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento

Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível

em:http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois dentre as alternativas apresentadas na questão a letra C é a única que envolve exame físico inicial

devendo-se comparar a circunferência do membro. Além disso,  o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é

manisfestação clínica da picada de cobra conforme descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox

15 ? Acidentes com animais peçonhentos.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016.  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2177
Cargo

Zootecnista

Prova

Específica Zootecnista

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Prezada banca examinadora a questão 23 está mal avaliada; pois a letra B não está totalmente errada, visto que segundo os autores

do livro indicado, onde o nível nutricional é o principal fator de influência no tempo a puberdade. onde o Sejrsen e Purup (1997) citam

que a média de idade ao primeiro cio diminui de 16,6 para 8,4 a medida que a taxa de ganho de peso aumentou de 450 para 850 g/dia. A

questão deve ser analisada melhor pois causa uma dúvida no candidato.

Referências

Manejo Reprodutivo de Bovinos leiteiros.

 Autor: Ademir de Moraes Ferreira

Situação

Questão Mantida

Análise

A alterativa "b" está errada pois uma novilha que apresenta idade ao primeiro parto aos 24 meses precisa ganhar 0,67 kg/dia. Com esse

ganho de peso, ela alcança o peso adequado a inseminação (330-350 kg) e os 82% do peso a maturidade (550 kg) no momento do

parto, conforme recomendado pelo NRC (2001). Nesse caso, o valor 0,85 kg/dia está 26% superior ao recomendado. Além disso,

ganhos superiores a 0,7 kg/dia não são indicados para novilhas leiteiras conforme as referências ALTA CRIA (2018)  e NRC (2001),

ambas referências sugeridas para a prova.

Dessa forma, atualmente recomenda-se ganhos de até 700 g por dia para novilhas Holandesas com objetivo de idade ao primeiro parto

aos 24 meses. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2178
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

Peço anulação da questão, pois não há resposta cabível entre as alternativas, de acordo com a referência "Brasil. Ministério

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da Saúde, Secretaria

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 92 p. - (Série A. Normas e

Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; 17). ISBN 85-334-1228-2.? 

Nesse manual, páginas 71 e 74, são fornecidas instruções sobre a referência aos serviços especializados de Endodontia. Os

principais procedimentos deste subgrupo, para registro da produtividade do CEO, são descritos e entre eles não há o controle da placa

subgengival (B, alternativa do gabarito), selamento de cavidades (A), remoção de restos radiculares (C) ou pulpotomia em casos de

rizogênese incompleta (D). Além disso, segundo esse manual, os requisitos básicos para referência são, entre outros, receber,

minimamente (mas não exclusivamente), ações para controle da infecção bucal (adequação de meio bucal com remoção dos

fatores retentivos de placa, remoção de restos radiculares, selamento de cavidades, instruções de higiene bucal, profilaxia e controle

da placa -RAP- supra-gengival). Não foi explicitado que algum dos procedimentos referentes às alternativas da questão não deveria

ser realizado. Houve a instrução para que, no mínimo, procedimentos de eliminação de dor e controle da infecção fossem

realizados, mas não foi dito que somente esses procedimentos poderiam ser empregados. Por outro lado, na eventualidade de

encaminhamento para a Periodontia no CEO, não seria adequado o controle de placa subgengival na DSA/UFV, por analogia. No entanto,

a questão não trata dessa possibilidade e sim do encaminhamento para Endodontia.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento  de Atenção Básica. Saúde Bucal / Ministério da

Saúde, Secretaria de  Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília : Ministério  da Saúde, 2008. 92 p. -

(Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos  de Atenção Básica; 17). ISBN 85-334-1228-2. 

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 A adequação do meio bucal do usuário atendido na Atenção Primária à Saúde ? APS (mesmo nível de complexidade de

atendimento na Divisão de Saúde/UFV ? DSA/UFV) é necessário para a sequência em qualquer tratamento em saúde bucal,

incluindo tratamentos em serviços especializados. Assim, este profissional deverá realizar na APS (e por conseguinte na DSA/UFV),

segundo o Caderno de Atenção Básica nº 17:   

    ? ?Adequação do Meio Bucal: compreendendo: remoção de placa, remoção da dentina cariada e selamento das
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cavidades [alternativa ?A?] com material provisório (ionômero de vidro ou cimento modificado) e remoção de outros fatores

retentivos de placa como restos radiculares [alternativa ?C?] e cálculos? (Item 4.1.4.2 Tratamento, página 34).   

    ? ?O usuário em tratamento na unidade básica, para ser encaminhado ao serviço especializado deverá receber, minimamente,

ações para controle da infecção bucal (adequação de meio bucal com remoção dos fatores retentivos de placa, remoção de

restos radiculares [alternativa ?C?], selamento de cavidades [alternativa ?A?], instruções de higiene bucal, profilaxia e

controle da placa -RAP- supra-gengival [alternativa ?B? foi elaborada a partir deste tratamento, contudo, substituindo-se o

supra-gengival por subgengival, configurando a resposta à questão 22])? (Item 6.2. Referência aos serviços especializados de

endodontia, subitem 6.1.2 Requisitos Básicos para a Referência, página 74).   

    ? ?Os dentes com polpa vital e rizogênese incompleta deverão ser submetidos à técnica da pulpotomia [Alternativa ?D?],

com o objetivo de favorecera apicificação.   

Antes de encaminhar o paciente para o CEO, o dentista da UBS deverá verificar o potencial de reversão do processo patológico,

realizando proteção pulpar direta ou indireta e/ou pulpotomia [Alternativa ?D?] aguardando período para acompanhar e avaliar

vitalidade pulpar.  

? (Item 6.2. Referência aos serviços especializados de endodontia, subitem 6.1.2. Requisitos Básicos para Referência, página 75.   

A leitura e compreensão completa do referido manual é requerida para a resolução da questão 22. À exceção da alternativa

?b) controle de placa subgengival?, os demais procedimentos são de responsabilidade do cirurgiã-dentista da UBS (atenção

primária à saúde). Destarte, julgamos improcedente a solicitação. Recurso INDEFERIDO.   

Referência: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde Bucal /

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. - Brasília : Ministério da Saúde,

2008. 92 p. - (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica; 17). ISBN 85-334-1228-2
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2180
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

25

Justificativa

gabarito: letra A

Solicito a anulação da questão porque na letra D fala que câmaras pulpares de dentes decíduos JOVENS são mais volumosas

logo a resposta está INCORRETA conforme o enunciado da questão, pois dentes decíduos apresentam câmaras pulpares volumosas

e não mais volumosas porque não teve comparação à dentes permanentes e nem à dentes decíduos que não sejam jovens o

que eu acredito não existir logo somente dentes decíduos sem a palavra JOVENS seria o mais viável.

Referências

Corrêa MSNP. Odontopediatria na primeira infância/Maria Salete Nahás Pires Corrêa. -- São Paulo: Quintessence Editora, 2017.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 O trecho a partir do qual a questão 25 foi elaborada não deixa dúvidas sobre sua resolução:  

   

?Las cámaras pulpares de los dientes primarios jóvenes son proporcionalmente más voluminosas y próximas a la superficie. Los

contactos entre dientes primarios son amplios y achatados al inverso de los pequeños puntos circulares que se observan en los dientes

permanentes. Los dientes permanentes jóvenes también muestran características que necesitan ser consideradas en procedimientos

restauradores tales como la amplitud de las cámaras pulpares y las áreas de contacto con dientes primarios adyacentes?. (Livro:

Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría; Capítulo 15 Operatoria Restaurativa en Odontopediatría,

página 129).   

   

	Assim, julgamos improcedente as justificativas. Recurso INDEFERIDO.	 
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Referência: Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São

Paulo: Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2181
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

28

Justificativa

A questão 28 traz o seguinte enunciado: Assinale a alternativa que  NÃO  apresenta uma proibição, descrita no novo Código de

Ética dos Profissionais de Enfermagem (2017):

a)Delegar atribuições dos profissionais de Enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo

paciente.

b) Registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre a assistência de Enfermagem prestada à pessoa, família ou

coletividade.

c) Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os

graus de formação do profissional.

d) Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu responsável legal,

exceto em iminente risco de morte e na ausência de um familiar.

ESSA QUESTÃO DEVE SER ANULADA, VISTO QUE A RESPOSTA NO GABARITO É LETRA  D, A QUAL SE ENCONTRA NO

CÓDIGO DE ÉTICA DO DESCRITO, NO ART. 77 DO CAPÍTULO III ? DAS PROIBIÇÕES.

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (2017):

CAPÍTULO III ? DAS PROIBIÇÕES

Art. 77 Executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de seu representante

ou responsável legal, exceto em iminente risco de morte.

 

Referências
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BRASIL. Resolução COFEN 564/2017 ? Código de Ética dos Profissionais de

Enfermagem. Disponível em:  http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no5642017_59145.html

Situação

Questão Anulada

Análise

Questão anulada em outro recurso.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2182
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

12

Justificativa

O enunciado pede o emprego da Regência verbal. A letra D da questão apresenta um erro ortográfico de concordância verbal que

não está de acordo à norma culta. A expressão: "(...) no qual antes nem todos TINHA acesso", não ocorre erro de Regência e sim

de ortografia. Portanto, esta questão deveria ser anulada.

Referências

https://m.portugues.com.br/gramatica/sintaxe-concordancia-regencia-colocacao.html

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }   

 Na questão 12, a alternativa (d) é a única em que NÃO é empregada a regência verbal de acordo com a norma culta, já que

houve o uso inadequado de uma preposição antes do pronome relativo.  

 Recurso indeferido.  
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2183
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

13

Justificativa

Existência de erro material no enunciado da questão.

O enunciado permite  compreensão diversa daquela pretendida pela banca, capaz de confundir o sentido e prejudicar a compreensão

do concursando,

Ao dizer: Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do trecho apresentado não se faz por subordinação.

Em todas as alternativas há relação de subordinação. A banca deveria ter destacado a relação entre quais orações gostaria

de que analisasse, visto que há possibilidade de analisar todas.

E do ponto de vista semântico, todas as orações são subordinadas, dependentes de uma  ou de um contexto, 

Assim, a questão não tem resposta, devido a erro material do enunciado. Pede-se a anulação da questão, 

Referências

Gramática da Língua Portuguesa

Assunto: relação de subordinação 

Situação

Questão Anulada

Análise

Esta banca decide por anular a questão 13, em função de um problema de ordem técnica na montagem do enunciado da questão, o

que prejudicou a identificação da resposta correta.

Recurso deferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2184
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

18

Justificativa

Há duas respostas corretas, A e D e, por isso, peço a anulação da questão.

Não resta dúvida de que a alternativa A está correta. Entretanto, a alternativa D também está certa. Ela afirma que sob um pH <6,5 e

>5,5, na ausência de flúor, há desmineralização aumentada de dentina. Entende-se, dessa maneira, que há a desmineralização

aumentada desse tecido, a dentina, no intervalo de pH 6,5 à 5,5 (apesar do esmalte não desmineralizar-se de maneira aumentada nesse

intervalo). De fato, de acordo com autores presentes na literatura do concurso, ocorre desmineralização aumentada na dentina a partir

de pH<6,5. Ou seja, esse fenômeno acontece na faixa de pH mencionada na questão (pH<6,5 e >5,5), assim como em pH<5,5. Isso

pode ser comprovado nos trechos a seguir:

- Na página 11 do Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, segundo parágrafo à esquerda,

lê-se: ?Assim, toda vez que açúcar é ingerido, as bactérias presentes na placa (biofilme) dental produzem ácidos que

desmineralizam (dissolvem) a estrutura mineral dos dentes durante o tempo que o pH fica baixo (<6,7 para dentina e <5,5 para esmalte)." 

- Na página 54 do livro Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades, no segundo parágrafo da coluna à direita, tópico

Efeito do fluoreto sobre o controle da cárie, lê-se: ?"Entretanto, com o decréscimo do pH, há aumento exponencial da solubilidade

desses minerais, resultando em sua dissolução quando o pH chega a valores abaixo de 6,5 (para dentina) e 5,5 (para esmalte) (Figura

2.1)?. Seguem anexadas as fotos da figura 2.1 e do texto (arquivo anexo Barat2 e Barat3).

Referências

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de recomendações

para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. ?

Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 56 p. : il.? (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

- Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos Editora, 2. ed.,

ISBN 978-85-412-0317-3.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 Os recursos interpostos questionam sobre a possibilidade das alternativas ?C? e ?D? serem igualmente corretas à alternativa

?A?. Assim:   

    ? Alternativa ?a) o flúor não impede a perda mineral nos dentes?.   

No capítulo 2, de autoria do Prof. Jaime Aparecido Cury, do livro Baratieri et al. (2001), Odontologia Restauradora: fundamento e
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possibilidade, em sua seção ?Físico-química do esmalte-dentina-saliva e implicações clínicas?, está contida, na página

35, segundo parágrafo que se inicia na 2ª coluna lê-se ?Embora isto seja um fator-químico, não se deve supor que o uso de flúor

possa compensar qualquer consumo de açúcar. Tendo em vista que o flúor não impede a perda de mineral, mas reduz de maneira

significativa, a ausência total de cárie seria mais bem explicada quando simultaneamente ao uso de flúor, e seguida uma disciplina de

consumo de açúcar?. Assim é justificada a asserção desta alternativa.   

    ? Alternativa ?c) na presença de flúor, a dissolução de hidroxiapatita ou apatita fluoretada é evitada?.    

Ainda neste mesmo capítulo utilizado como referência para a questão 18, verifica-se, a partir da leitura da 5ª frase, do 1º parágrafo

que se inicia na 2ª coluna, que ?na presença de flúor, a dissolução de hidroxiapatita (HA) ou fluorapatita (FA), não é evitada.

Segue redação do texto original:  

?Embora na presença de flúor a dissolução de minerais tipo HA ou FA não seja evitada, uma certa quantidade de cálcio e

fosfato é simultaneamente reposta para o esmalte na forma de FA?.   

Logo, a assunção de que a alternativa ?A? está incorreta e de que a ?C? está correta não se sustenta.   

    ? Alternativa ?d) sob um pH <6,5 e >5,5, na ausência de flúor, há desmineralização aumentada de dentina.?   

Tomando-se como referência a ?Tabela 2-2 ph do meio, presença ou ausência de flúor, efeitos físico-químicos e

consequências para a estrutura dental? (print da tabela anexado), capítulo 2, de autoria do Prof. Jaime Aparecido Cury, página 35

(Baratieri et al., 2001), observa-se que há desmineralização da dentina, sem qualquer referência e esta ser aumentada (Des+) ou

diminuída (Des-) (vide dados da 3ª linha [contagem de linha excluindo linhas de cabeçalho], 8 coluna ?Dentina?). Este fato torna a

alternativa ?D? incorreta, uma vez que não se afirmar que a desmineralização é aumentada (Des+) ou reduzida (Des-). Logo a

assunção de que a alternativa ?D? é correta também não se sustenta.

 

 Assim, julgamos improcedentes as solicitações. Recurso INDEFERIDO.   

Referência: Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos

Editora, Quintessence, 2001. ISBN 85-7288-264-2.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2185
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

Recurso pedindo anulação. Segundo a referência sugerida para a questão (Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem

médico-cirúrgica, 13ªed.) e a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2017-2018, a insulina lacrada somente pode ser

armazenada sob refrigerador, de 2 a 8 graus celsius, e a insulina que teve o frasco já aberto pode ser armazenada em temperatura

ambiente. A alternativa D não especifica se o frasco de insulina ao qual se refere está lacrado ou não, gerando ambiguidade de

interpretação quanto à informação postulada. Pelo exposto, pede-se anulação da questão 32.

Referências

Capítulo 51: Avaliação e manejo de clientes com Diabetes Melito. Página 2310. BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth:

Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2016. 

OLIVEIRA, J. E. P. et. al. Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2017-2018. São Paulo, SP: Clannad, 2017. Página 157.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com Brunner et al (2016, p. 1435) descreve: "se um frasco de insulina for utilizado em até 1 mês, ele

pode ser mantido em temperatura ambiente.

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; text-align: justify; }p.western { font-family: "Calibri",

sans-serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri", sans-serif; font-size: 11pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

11pt; }a:visited { color: rgb(128, 0, 128); }a.western:visited { }a.cjk:visited { }a.ctl:visited { }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }BRUNNER, 	L. S. et

al. (Ed).  Brunner 	& Suddarth: Tratado 	de enfermagem médico-cirúrgica. 13. 	ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2016.  	 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2186
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Prezados Senhores,

Venho, muito respeitosamente, solicitar anulação da questão nº17 sobre a administração de medicações por via intramuscular.

A referida questão possui duas alternativas incorretas. Além do gabarito, que é a alternativa ?B? a alternativa ?C?. A

extensão da agulha recomendada é de 15 mm ou 1,59 cm para lactentes, 15-25 mm para Infantes , 25mm ou 2,54 cm em pré -escolar 

e  em crianças mais velhas 2,54 a 3,81 ou 25-40 mm.

 Desde já agradeço.

Atenciosamente 

Referências

Conforme referência dos livros BOWDEN, V. R. e GREENBERG, C. S. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2005. E BOWDEN, V. R. e GREENBERG, C. S. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2013.  

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a referência bibliográfica disponibilizada no  edital foi:

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2187
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

31.Você  é enfermeiro  do  Pronto  Atendimento  do  hospital  de referência e  recebeu  um estudante  do  curso  de

Agronomia que,durante uma aula prática na fazenda,foi picado por uma cobra.Assinale a  alternativa que apresenta CORRETAMENTE o

cuidado inicial a ser realizado:

a) Aplicar torniquete 5 cm acima do local da picada.

b) Aplicar gelo no local da picada durante o estágio agudo.

c) Comparar a circunferência do membro picado com a do membro oposto.

d) Avaliar os sinais e sintomas (perfurações das presas, dor, edema e hematoma)

Senhor(a) Examinador(a),

O tema central da questão é acidentes com animais peçonhentos. A reposta entendida como correta pelo Gabarito é a letra C. Após

analise da Literatura indicada por este edital indico a letra D como assertiva mais correta dentre o que foi solicitado pela questão. Brunner

& Suddarth (2016, p. 3472), diz que:

"A avaliação inicial no PS é realizada rapidamente e inclui informações a respeito do que se segue:

- Se a cobra era venenosa ou não venenosa; desencoraje a apresentação da cobra para identificação ? até mesmo o veneno de

uma cobra morta é venenoso. Não manuseie qualquer cobra trazida ao PS. Se a cobra for transportada até o PS, deve-se ter cuidado,

tendo em vista que com frequência a cobra se encontra em um estado de choque, não morta.

- Onde e quando a picada ocorreu e as circunstâncias da picada.

- Sequência dos eventos, sinais e sintomas (perfurações das presas, dor, edema e eritema no local da picada e nos tecidos próximos).

- Gravidade dos efeitos venenosos.

- Ligue para o número de telefone do controle de venenos local para obter

acesso a informações a respeito da apresentação e do manejo da picada de uma cobra exótica, conforme

necessário. O centro de controle de venenos também pode fornecer soro antiofídico para estas espécies

específicas (Lubich e Krenzelok, 2009).

- Sinais vitais

- Circunferência do membro ou da área picada em diversos pontos. A circunferência do membro picado é

comparada com a circunferência do membro oposto.
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- Dados laboratoriais (hemograma completo, urinálise e estudos de coagulação).

Neste sentido fica evidente que o cuidado inicial em acidentes com animais peçonhentos, seria inicialmente avaliar sinais e sintomas que

envolvem a perfuração das presas, a dor, edemas e hematomas, e posteriormente realizar analise quanto a circunferência do membro

picado, com a do membro oposto.

Neste sentido, após apresentadas as questões acima, solicito analise da questão, sugerindo a mudança do gabarito de alternativa C

para Alternativa D. 

Referências

BRUNNER, L. S. et al. (Ed).Brunner & Suddarth:Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois o sinal hematoma apresentado na alternativa D não é manisfestação clínica da picada de cobra conforme

descrição na página 2140 em Brunner et al (2016) e Brasil (2016) ítem ATox 15 ? Acidentes com animais peçonhentos.

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2188
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

26

Justificativa

Gabarito: letra A

o cimento de ionômero de vidro pode ser recomendado para dentes anteriores decíduos e permanentes (provisoriamente) 

questão errada porque  pode ser indicado para dentes permanentes definitivamente em casos de tratamento restaurador atraumático(

ART) cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade em superfícies dentárias que recebam carga mastigatória conforme descrito na

mesma questão letra C que se encontra errada porque foi escrito cimentos de ionômero de vidro de média viscosidade.

Solicito a anulação da questão. 

Referências

Corrêa MSNP. Odontopediatria na primeira infância/Maria Salete Nahás Pires Corrêa. -- São Paulo: Quintessence Editora, 2017.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }  

 Para a resolução à questão de um prova de concurso, o candidato deve ser ater ao que está escrito no enunciado e alternativas

apresentadas. Assim, a justificativa de que o CIV pode ser ?indicado para dentes permanentes definitivamente? apresentada pelo

candidato não é pertinente, haja vista a assertiva do Araújo et al. (2014) in: Massara e Rédua (2014):

Capítulo 15 Operatoria Restaurativa en Odontopediatría, Seção Criterios para la intervención invasiva, Recomendaciones, página

135:  

?Cementos ionoméricos pueden ser recomendados para:  

    ? Restauraciones en dientes anteriores (de preferencia en superficies lisas libres) en dientes primarios y permanentes (provisorias);?  

A possibilidade de uso do CIV, como material provisório, em dentes permanentes (ideia contida na alternativa ?A?) é documentada

na literatura pertinente. Logo a justificativa apresentada para o recurso não se sustenta. Recurso INDEFERIDO.   

 

Referência: Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São

Paulo: Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2189
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

26

Justificativa

Gabarito: letra A

o cimento de ionômero de vidro pode ser recomendado para dentes anteriores decíduos e permanentes (provisoriamente) 

questão errada porque  pode ser indicado para dentes permanentes definitivamente em casos de tratamento restaurador atraumático(

ART) cimento de ionômero de vidro de alta viscosidade em superfícies dentárias que recebam carga mastigatória conforme descrito na

mesma questão letra C que se encontra errada porque foi escrito cimentos de ionômero de vidro de média viscosidade.

Solicito a anulação da questão. 

Referências

Corrêa MSNP. Odontopediatria na primeira infância/Maria Salete Nahás Pires Corrêa. -- São Paulo: Quintessence Editora, 2017.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }a:link { color: rgb(0, 0, 128);

text-decoration: underline; }a:visited { color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }  

 Para a resolução à questão de um prova de concurso, o candidato deve ser ater ao que está escrito no enunciado e alternativas

apresentadas. Assim, a justificativa de que o CIV pode ser ?indicado para dentes permanentes definitivamente? apresentada pelo

candidato não é pertinente, haja vista a assertiva do Araújo et al. (2014) in: Massara e Rédua (2014):   

Capítulo 15 Operatoria Restaurativa en Odontopediatría, Seção Criterios para la intervención invasiva, Recomendaciones, página

135:  

?Cementos ionoméricos pueden ser recomendados para:  

    ? Restauraciones en dientes anteriores (de preferencia en superficies lisas libres) en dientes primarios y permanentes (provisorias);?  

A possibilidade de uso do CIV, como material provisório, em dentes permanentes (ideia continda na alternativa ?A?) é

documentada na literatura pertinente. Logo a justificativa apresentada para o recurso não se sustenta. Recurso INDEFERIDO.   
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Referência: Massara MLA, Rédua PCB. Manual de referencia para procedimientos clínicos en odontopediatría. 2. ed. [Reimpr.]. São

Paulo: Santos, 2014. 344p.:il. ISBN 978-85-412-0259-6.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2190
Cargo

Pedagogo/área

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

O presente do Subjuntivo flexiona-se com "que", deixando a conjugação correta em: "Compre apenas o que você realmente utilizará e

preocupe-se com quem verdadeiramente é importante". 

Dessa forma, a alternativa de letra D está correta.

Na alternativa C, porém, há também o uso do modo verbal Subjuntivo, na 1ª pessoa do plural do Pretérito Imperfeito, tanto na

flexão "soubéssemos" quanto na flexão "agiríamos".

Portanto, a questão possui duas respostas corretas, já que há duas alternativas com formas do Subjuntivo.  

Referências

https://www.conjugacao.com.br/presente-do-subjuntivo/

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   	 	 	

	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size:

12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a)

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Ademais, ao se analisar elementos

linguísticos em um trecho discursivo, é necessário considerá-lo em relação ao contexto em que está inserido, dotado de coesão

e coerência, pois a análise descontextualizada pode gerar equívocos de compreensão. Sendo assim, é possível verificar que, na

alternativa (d) ?Compre apenas o que você realmente utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante.?, a forma

verbal ?Compre? está empregada no modo imperativo afirmativo. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2191
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

A resposta A é a alternativa adequada para a questão, e não a C.

A alternativa A lista como principais formas de flúor no dentifrício as moléculas SnF e MPF. No entanto, a molécula SnF não é

utilizada em dentifrícios. Em algumas marcas comerciais, utiliza-se SnF2 e não SnF. Além disso, de acordo com autores presentes na

literatura do concurso, as principais formas de flúor no dentifrício são NaF e MPF. Portanto, a alternativa A está INCORRETA. Essas

contestações baseiam-se na seguinte literatura:

- Na Página 10 do artigo Evidências para o uso e fluoretos em Odontologia. Odontologia Baseada em Evidência, no segundo parágrafo,

lê-se: "A eficácia anticárie desses dentifrícios independente do tipo de composto fluoretado adicionado aos dentifrícios, NaF ou MFP

(monofluorfosfato de sódio)?. 

-    Na referência Guia de recomendações para o uso de fluoretos no Brasil, página 22, segundo parágrafo à direita, lê-se:

?Compostos: Dois tipos de compostos fluoretados são comumente utilizados nos dentifrícios: fluoreto de sódio (NaF) ou

monofluorfosfato de sódio (MFP, Na2PO3F)."

-    No livro Tratado de Saúde Coletiva em Odontologia, página 496, terceiro parágrafo do tópico Fluoretação dos dentifrícios,

lê-se: ?Diferentes formas de flúor (NaF, Na2P3F, MPF, SnF2) são incorporadas à formulação do dentifrício ?. Não

encontrei, na literatura do concurso, formulações que contenham SnF.

Além disso, a alternativa C afirma que o uso de dentifrício fluoretado com 500-600 ppm F não elimina o risco de fluorose, argumento

CORRETO, visto que a fluorose pode ocorrer, por exemplo, através de outros meios de ingestão de flúor, como água fluoretada e

alimentos que possuam fluoretos em sua formulação, ainda que o dentifrício seja de baixa concentração de flúor. Esse

pensamento está alinhado com alguns autores presentes na literatura do concurso, como observado nos seguintes trechos:

-    No artigo Evidências para o uso de fluoretos em Odontologia, página 12, no segundo parágrafo, lê-se: "Qualquer F- absorvido

pelo organismo e circulando pelo sangue terá potencial de manifestar algum efeito colateral?. Além disso, na página 16, no primeiro

parágrafo da segunda coluna (item 1), lê-se: "Água otimamente fluoretada tem potencial de causar fluorose, mas restrita aos níveis

muito leve e leve, que não comprometem a estética dos indivíduos. Assim, a recomendação de uso de dentifrício não fluoretado

não assegura que a criança não apresente fluorose nos dentes permanentes se ela viver em região com água otimamente

fluoretada". Ainda na página 16, no quinto parágrafo da coluna à direita (item 3), lê-se: "Crianças que ingerem uma grande quantidade

de dentifrício a cada escovação continuam sob risco aumentado de desenvolver fluorose, mesmo utilizando um dentifrício de baixa

concentração de flúor?.

-    No artigo Riscos do uso do Dentifrício Fluoretado na Prevenção e Controle de Cárie na Primeira Infância, página 23, tópico

Toxicidade crônica do fluoreto, com ênfase a fluorose dental e efeito de dentifrício, lê-se, no primeiro parágrafo: "Quando quantidades
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pequenas de fluoreto são ingeridas diariamente durante a formação dos dentes, estes estão sujeitos ao fenômeno de fluorose

dental.?. Na página 25, segundo parágrafo da coluna à direita, lê-se: "Considerando a importância do dentifrício fluoretado para o

controle de cárie, como discutido nessa série de artigos, o que nos preocupa é a recomendação da postergação até os 3 anos

do uso de dentifrício fluoretado, o que não está baseado na melhor evidência disponível (WONG et al., 2010) ou a recomendação

de uma baixa concentração para ?evitar? fluorose?. Por fim, na página 27, último parágrafo à direita, lê-se: "Assim,

atualmente considera-se que o principal fator de risco associado à fluorose dentária é o aumento da ingestão média de fluoretos por

meio de múltiplas fontes.? 

Em síntese, os textos da literatura do concurso confluem para o fato de que o uso de dentifrício fluoretado com 500-600 ppm F (baixa

concentração) não elimina o risco de fluorose, visto que a lesão está relacionada à combinação das diferentes fontes de

ingestão de flúor, e não apenas ao uso de dentifrício.

Referências

-    Cury JA, Tenuta LMA. Evidências para o uso e fluoretos em Odontologia. Odontologia Baseada em Evidência, ano 2, número 4

? Janeiro 2010.

-    Cury JA, Tenuta LMA. Riscos do uso do Dentifrício Fluoretado na Prevenção e Controle de Cárie na Primeira Infância. Rev.

Fac. Odontol. Porto Alegre, 2012; 53(3):21-27.

-    Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia de

recomendações para o uso de fluoretos no Brasil / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de

Atenção Básica. ? Brasília : Ministério da Saúde, 2009. 56 p. : il.? (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

-    Pereira AC. Tratado de Saúde Bucal Coletiva em Odontologia/Antonio Carlos Pereira. Nova Odessa: Napoleão, 2009. 704p. :il.

ISBN: 978-85-60842-13-1. 

Situação

Mudança de Gabarito

Análise

Justificativa julgada procedente, assim, a alternativa que responde à questão 17 foi alterada de alternativa ?C? para alternativa

?A?. Recurso DEFERIDO.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2192
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Venho, muito respeitosamente, solicitar anulação da questão nº17 sobre a administração de medicações por via intramuscular.

A referida questão possui duas alternativas incorretas. Além do gabarito, que é a alternativa ?B? a alternativa ?C?. A

extensão da agulha recomendada é de 15 mm ou 1,59 cm para lactentes, 15-25 mm para Infantes , 25mm ou 2,54 cm em pré

-escolar  e  em crianças mais velhas 2,54 a 3,81 ou 25-40 mm. 

Referências

Conforme referência dos livros BOWDEN, V. R. e GREENBERG, C. S.  Procedimentos de enfermagem pediátrica . Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 2005 e também a referência de BOWDEN, V. R. e GREENBERG, C. S.  Procedimentos de enfermagem

pediátrica . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois a referência bibliográfica disponibilizada no  edital foi:

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2193
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Específica Assistente de Aluno

Gabarito

1

Questão

23

Justificativa

Prezados Senhores(as):

Nos termos do edital 02/2018 venho por meio deste formulário eletrônico apresentar recurso contra o gabarito preliminar publicado no site

da PGP na última segunda feira dia 02/09/2019. Na referida é discutido o assunto violência na escola e seu comando pede que os

candidatos identifiquem as assertivas corretas, com base na abordagem dada por  Nogueira e Villas(2014) em sua literatura elencada para

esse referido certame: Juventudo, Indisciplina e Regras Escolares. Diante disso tem-se que no gabrito preliminar a assertiva II foi

considerada incorreta, o que por sua vez contradiz as alegações de seus referidos autores em sua obra. A alternativa II está em total

consonância com as alegações dos autores que deixaram isso explícito em seu entendimento no subitem

"A escola não é uma ilha:Abrir a escola para a comunidade" ,nas páginas 40 e 41.

È importante frisar que em momento nenhum os autores deixaram explícitos que tais práticas seriam as soluções para os problemas

da injustiça e da violência escolar. Apenas diz que são interessam, mas não que necessariamente solucionaria o problema como

alega a assertiva II da referida questão.Em face disso pugno para que a referida questão seja anulada no concurso em questão e que

os 3 pontos oriundos da mesma seja computada a todos os concorrentes.

Referências

do propio edital

Situação

Questão Mantida

Análise

A decisão da Banca é manter a questão 23, bem como o respectivo gabarito. A escrita dessa questão se embasou em Nogueira e

Villas (2014) e não houve alteração de sentido em relação ao texto dos autores. A única resposta correta dessa questão é a

alternativa ?B?. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2194
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

32

Justificativa

A questão 32 deve ser anulada, visto que ficou confusa devido a alternativa d encontra-se incompleta e ter algumas divergências de

literatura. A alternativa D da questão traz:   

?O armazenamento do frasco de insulina deve ser realizado, evitando-se extremos de temperatura e exposição à luz. Contudo, se o

frasco for utilizado em até 1 mês, ele pode ser mantido em temperatura ambiente.?   

A frase encontra-se incompleta por não especificar que essa temperatura deve ser até 30 ºC como trazem as literaturas. Além disso,

algumas literatura trazem que podem ser utilizados de 4 até 6 semanas mesmo em temperatura ambiente. Outras trazem que tem o tipos

específico de insulina, a Levemir que pode ser utilizado em até 45 dias. Assim, a questão deveria explicar qual insulina.   

Fontes:  

?A detemir (Levemir), que pode ficar em temperatura ambiente por até 42 dias .?   

https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/insulina  

?Os frascos lacrados de insulina devem permanecer armazenados entre 2°C e 8°C, nunca na porta da geladeira, nem próximos ao

freezer. Quando o frasco, caneta ou refil estiver em uso (aberto), pode ser mantido em temperatura ambiente, desde que em temperaturas

que não ultrapassem 30°C e que não fique exposto diretamente à luz solar.  Quando abertos, também podem permanecer na

geladeira entre 2°C e 8°C.?   

https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quais-as-recomendacoes-para-armazenamento-da-insulina/  

?Insulinas em uso: prazo máximo de validade de 45 dias, a partir da data da abertura , e devem ser descartadas após esse

período.?   

https://www.bd.com/pt-br/our-products/diabetes-care/diabetes-learning-center/diabetes-education/storage-and-transport-of-insulins?cat=191

51&amp;id=19420 (empresa conceituada de insumos para saúde)
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obs.: coloquei as referencias aqui porque não consegui digitar no quadro de referencias, devido problemas no site 

Referências

não consegui colar os links

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com Brunner et al (2016, p. 1435) descreve: "se um frasco de insulina for utilizado em até 1 mês, ele

pode ser mantido em temperatura ambiente. Além disso, as referências apresentadas no recurso não constam nas referências

bibliográficas do edital.

   	 	 	 	BRUNNER, 	L. S. et al. (Ed).  Brunner 	& Suddarth: Tratado 	de enfermagem médico-cirúrgica. 13. 	ed. Rio de Janeiro, RJ:

Guanabara Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2195
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

27

Justificativa

A questão 27 não encontra-se em conformação com a referencia do conteúdo programático do edital do concurso.

Referências

Edital do concurso de enfermeiro da UFV - Conteúdo Programático

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com a referência bibliográfica disponibilizada no edital as ações para o Pacto pela Vida

são: Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama; Redução da mortalidade infantil e materna; Fortalecimento

da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e

influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. Portanto, em 2006 a saúde do homem não era uma ação

prioritária no Pacto pela Vida.

- BRASIL. Ministério da Saúde.      Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à Descentralização.      Coordenação-Geral de

Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e      de Gestão . Ministério da

Saúde, Secretaria Executiva, Departamento de      Apoio à Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão     

Descentralizada. ? Brasília, 2006. Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/webpacto/livro.pdf
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2196
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

GABARITO: letra D

Solicito a correção do gabarito para letra C: matrizes plásticas transparentes tem espessura menor que as metálicas por isso são

indicadas para resinas compostas conforme enunciado da questão 34; 

Referências

Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / ET AL. Livraria Santos, Editora

Quintessence, 2001.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dd { margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western {

font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family:

"Mangal"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background:

transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Serif CJK

SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }a:visited {

color: rgb(128, 0, 0); text-decoration: underline; }  

 A reprodução do texto de Baratieri et al. (2001), Capítulo 8 Restaurações diretas com resina compostas em dentes posteriores,

último parágrafo, página 255, mais especificamente da primeira desvantagem apontada pelos autores, contradiz a justificativa do

recurso: 

  	 	? Outra 	forma sugerida para se otimizar a margem gengival dessas 	restaurações é por meio de uma matriz transparente e uma

cunha 	refletora de luz.138,174 	Esse procedimento, apesar de comprovadamente eficaz, ainda que não 	pelas razões propostas

inicialmente pelos autores, apresenta as 	seguintes desvantagens:  	As 	matrizes plásticas transparentes são, geralmente, mais

espessas 	que as metálicas, dificultando, 	assim, a reprodução dos contatos proximais.?   	

  	 	Assim, 	julgamos improcedente a solicitação. Recurso INDEFERIDO.  	

  	 

 Referência: Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos

Editora, Quintessence, 2001. ISBN 85-7288-264-2.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2197
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

34

Justificativa

GABARITO: letra D

Solicito a correção do gabarito para letra C: matrizes plásticas transparentes tem espessura menor que as metálicas por isso são

indicadas para resinas compostas conforme enunciado da questão 34; 

Referências

Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / ET AL. Livraria Santos, Editora

Quintessence, 2001.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	dd { margin-left: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: left; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }dd.western {

font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }dd.cjk { font-family: "Noto Serif CJK SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }dd.ctl { font-family:

"Mangal"; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; text-align: left; background:

transparent none repeat scroll 0% 0%; }p.western { font-family: "Liberation Serif", serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Serif CJK

SC", "Calibri"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }  

 A reprodução do texto de Baratieri et al. (2001), Capítulo 8 Restaurações diretas com resina compostas em dentes posteriores,

último parágrafo, página 255, mais especificamente da primeira desvantagem apontada pelos autores, contradiz a justificativa do

recurso: 

  	 	? Outra 	forma sugerida para se otimizar a margem gengival dessas 	restaurações é por meio de uma matriz transparente e uma

cunha 	refletora de luz.138,174 	Esse procedimento, apesar de comprovadamente eficaz, ainda que não 	pelas razões propostas

inicialmente pelos autores, apresenta as 	seguintes desvantagens:  	As 	matrizes plásticas transparentes são, geralmente, mais

espessas 	que as metálicas, dificultando, 	assim, a reprodução dos contatos proximais.?   	

  	 	Assim, 	julgamos improcedente a solicitação. Recurso INDEFERIDO.  	

  	 

 Referência: Baratieri LN et al. Odontologia Restauradora: fundamentos e possibilidades/Luiz Narciso Baratieri / et al. Livraria Santos

Editora, Quintessence, 2001. ISBN 85-7288-264-2.
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2198
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Específica Engenheiro Eletricista

Gabarito

1

Questão

22

Justificativa

A Questão 22 traz a seguinte afirmação:

 Pelo gabarito divulgado, apenas as afirmações I e IV estão corretas, logo a afirmação III deveria estar errada, mas interpreto de

forma divergente, considerando-a correta.Ela diz o seguinte:

  III. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos

elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa.

  O texto da NR 10, em seu item 10.6.1.2 diz o seguinte:

"As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos

elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não

advertida."

  A "afirmação III da questão 22 da prova" e o "item 10.6.1.2 da NR 10" se diferem apenas pelo fato de uma autorizar "qualquer

pessoa" e a outra autorizar "qualquer pessoa não advertida".

 O fato de haver o termo "não advertida" adjetivando o "qualquer pessoa" na NR 10, não restringe o conjunto de pessoas autorizadas a

realizar tais operações à apenas esse grupo de pessoas "não advertidas". Ao contrário, ele inclui as pessoas "não advertidas"

juntamente às pessoas "advertidas" no conjunto de pessoas que possam realizar essas operações elementares.

 * Na página 12 do "Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR 10 - NR 10 Comentada - Ministério do Trabalho e

Emprego", lemos o seguinte:

  "Fica claro o alcance do texto aos trabalhadores diretos, objetivamente envolvidos na ação (eletricistas, montadores, instaladores,

técnicos....), bem como aos trabalhadores indiretos, sujeitos à reação, irregularidades ou ausência de medidas de controle e

sistemas de prevenção, usuários de equipamentos e sistemas elétricos e outras pessoas não advertidas. Contudo, deve-se atentar

para o fato de que esta legislação do M T E, não tem alcance, por falta de amparo legal, para estabelecer regras e exigências em

locais ou situações destinadas à segurança de outros cidadãos, não trabalhadores."

  A NR 10 se aplica a esse conjunto de pessoas citados acima e o "item 10.6.1.2 da NR 10" inclui as pessoas "não advertidas" ao grupo

de pessoas que realizam operações elementares e não apenas se limita à elas. Esse grupo de pessoas não se altera colocando o

termo "não advertidas", como na NR 10, ou não utilizando-o, como na questão da prova. Logo a diferença nas frases não altera seu

significado.

 * Na página 32 do mesmo Manual, lemos também:

  "Deve ainda ser objeto de apontamento em planta ou memorial, a competência das pessoas que terão acesso à área das

instalações ou equipamentos, se são previstas apenas pessoas advertidas, ou se o tipo de proteção utilizado permite o acesso e

permanência de pessoas não advertidas nas proximidades das instalações." 

  Percebemos que o grupo de pessoas "não advertidas" é o mais suscetível quanto aos riscos evitados na NR 10, logo, incluindo-o

como autorizado a realizar operações elementares, os demais grupos também se incluem automaticamente em razão terem melhor
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preparo técnico.

 * Nas páginas 49 e 50, ainda do mesmo manual, fala especificamente sobre o item 10.6.1.2 da NR 10:

"As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, em perfeito estado de

conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida.

Comentário:

Explicativo e muito necessário, o subitem limita a aplicação da Norma à potencialidade dos riscos oferecidos pelos materiais e

equipamentos elétricos aos trabalhadores e as pessoas. Se constitui em ressalva e incentiva a conservação de instalações seguras

para usuários.

Cabe-nos comentar alguns termos empregados, para produzir uma melhor análise:

operações elementares:  São ações que implicam em manobras ou interferências nas instalações elétricas, simples e

corriqueiras, que não exponham a qualquer risco as pessoas que as realizam. Ex.:ligar ou desligar interruptores, conectar plugs a

tomadas, acionar botões ou sensores elétricos.....

perfeito estado de conservação:  É uma condição de integridade que garante todos os requisitos (funcionais, legais, operacionais,

de segurança...) da concepção.

adequados para operação:  É, também, uma condição de atendimento às especificações e necessidades da funcionalidade

operacional, pressupondo que o projeto, a construção e a instalação se realizaram de forma a serem utilizados com segurança.

pessoa não advertida:  Conceito adotado na NBR 5410 e destinado a designar as pessoas que não foram informadas ou não

possuem capacidade para interagir com o risco elétrico, e que, portanto, devem operar equipamentos ou manusear materiais,

garantidamente, isentos de riscos.

  Entende-se, portanto, que operações nas instalações elétricas que implicam em manobras ou interferências elementares,

simples e corriqueiras, realizadas em sistemas, equipamentos e dispositivos desenvolvidos para esse fim, projetados, construídos,

instalados e mantidos de forma a serem utilizados com segurança, podem ser realizados por quaisquer pessoas (trabalhadores,

usuários,...) sem conhecimento ou informações especiais para evitar o risco característico da eletricidade."

  Fica explícito nesse trecho que operação elementar, por exemplo o simples ato de ligar ou desligar uma lâmpada através de um

interruptor, não depende de treinamento ou capacitação especial, e também a ação não se restringe a apenas as pessoas "não

advertidas" e sim é algo que está apto para qualquer pessoa.

 * A Norma ABNT NBR 5410, ao invés do termo "não advertida" utiliza "inadvertida" ou ainda "pessoas que não sejam advertidas"

 De acordo com a Tabela 18 - Competência das pessoas, na página 30, as pessoas "inadivertidas" recebem o código "BA1" e

classificação "comuns". No âmbito da NR 10, é o grupo de pessoas mais suscetível a riscos.

 Por exemplo, no item 6.3.4.1.3 vemos que há um cuidado especial com o grupo de pessoas "não advertidas", porém também não

limita essas operações às demais pessoas "advertidas".

* Baseado nas justificativas acima, não há diferenças de significado e de abrangência entre a "afirmação III da questão 22 da

prova" e o "item 10.6.1.2 da NR 10".

  Sendo assim solicito a anulação da questão por nenhuma das alternativas corresponderem à resposta certa.

Referências

1) NR 10 ? Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade -

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-10.pdf

2) Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR 10 - NR 10 Comentada - Ministério do Trabalho e Emprego -

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_Publicacao_e_Manual/CGNOR---MANUAL-DE-AUXLIO-NA-INTERPRETAO-E

-APLICAO-DA-NR-10.pdf

3) Norma Brasileira ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão - Versão Corrigida 17.03.2008

Situação

Questão Anulada
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Análise

A questão 22 será anulada, pois o trecho ? não advertida ? foi omitido da frase, e conforme a NR-10 tal afirmativa é correta,

mesmo sem o termo omitido. Isso faz com que a questão fique sem alternativa correta.   

Segundo a NR-10, em seu item 10.6.1.2, "As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em

baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação,

podem ser realizadas por qualquer pessoa não advertida ".  

Portanto, deferimos o recurso.    
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2199
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

17

Justificativa

Sr. examinador, a questão 17 tem como tema a administração de medicamentos por via intramuscular, na região ventroglútea. O

gabarito considerou a afirmativa incorreta a letra "b" . Apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta banca examinadora,

requer a ponderação de que a assertiva letra "d" apresenta erro ao afirmar que o medicamento deve ser administrado no tempo de 10

segundos por ml, informação esta que não corresponde com a apresentada no Guia Completo de Procedimentos e Competências de

Enfermagem, de POTTER. De acordo com essa referência, o medicamento deve ser administrado lentamente, mas sem especificar o o

tempo, já a segunda metade da questão encontra-se correta segundo a mesma referência. Assim requer as ponderações

apresentadas, de modo a promover a anulação do gabarito da questão.

Referências

Potter.

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois de acordo com a referência bibliográfica  disponibilizada no  edital:

PERRY, A. G.; POTTER, P. A.; DESMARAIS, P. L.  Guia completo de procedimentos & competências de enfermagem.  8. ed. Rio

de Janeiro: Elsevier, 2015 

Na página 334 letra D os autores descrevem: puxar o êmbolo de volta de 5 a 10 segundos. Se não aparecer nenhum sangue, injetar a

medicação lentamente, em uma velocidade de 10 s/mL. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2200
Cargo

Odontólogo

Prova

Específica Odontólogo

Gabarito

1

Questão

33

Justificativa

TESTE

Referências

TESTE

Situação

Questão Mantida

Análise

Teste
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2201
Cargo

Engenheiro Eletricista

Prova

Port Nivel E

Gabarito

1

Questão

14

Justificativa

Segundo Koch (2010), a coesão lexical é obtida por meio de dois mecanismos: a reiteração e a colocação. A reiteração se faz

por repetição do mesmo item lexical ou através de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos.

Foi solicitado ao candidato para indicar qual é o processo de coesão da seguinte estrutura textual: "Mesmo amigos que têm o hábito

de ler reagiram com um pouquinho de perplexidade quando fiz essa pergunta".

A coesão é lexical, pois o termo "essa pergunta" se trata de nome genérico para indicar o sinal gráfico da oração "O que você

tem lido ultimamente?".

Por isso, solicito que a alternativa a) lexical seja considerada como correta. 

Referências

KOCH, Ingedore. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 2010.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 14 de língua portuguesa, a banca  solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa que apresenta corretamente o

processo de coesão utilizado por meio do trecho grifado ?essa pergunta?, o qual se refere claramente ao trecho ? O que você

tem lido ultimamente?? como um processo de coesão referencial em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro

elemento nela presente ou inferíve l a partir do universo textual. Sendo assim, com base no apresentado no texto e no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2202
Cargo

Enfermeiro/área

Prova

Específica Enfermeiro

Gabarito

1

Questão

31

Justificativa

O que fazer em caso de picadas por Cobra Venenosa:  

? Manter o paciente deitado e o mais calmo possível, porque agitado o sangue se espalha mais rápido e o veneno também.   

? Lavar o local da picada apenas com água, sabão ou soro fisiológico.   

A questão 31 está incorreta, independente de estar em casa ou no hospital, o primeiro passo é não deixar a vítima andar e lavar o

local, depois avaliar sinais e sintomas e identificar o tipo de cobra.

Referências

https://www.hospitalinfantilsabara.org.br/sintomas-doencas-tratamentos/picadas-de-cobras-escorpioes-e-aranhas-cuidados/

Situação

Questão Mantida

Análise

Recurso indeferido, pois as referências bibliograficas disponibilizadas no edital são: 

 

- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de

Atendimento Móvel de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

 http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/outubro/26/livro-avancado-2016.pdf

- BRUNNER, L. S. et al. (Ed). Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara

Koogan, c2016. 
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002/2018/PGP - Concurso Público

Contra Gabarito e Questões Discursivas
Protocolo

2203
Cargo

Assistente de Aluno

Prova

Port Nivel C

Gabarito

1

Questão

7

Justificativa

         A questão 7 pede para assinalar a opção em que a forma verbal esteja conjugada no presente do modo subjuntivo. Esse

modo verbal "forma-se do radical da 1º pessoa do presente do indicativo, substituindo-se a desinência -o, pelas flexões próprias do

presente do subjuntivo: -e, -es, -emos, -eis, -em nos verbos da 1º conjugação; -a, -as, -a , -amos, -ais, -am, nos verbos  da 2ª e da

3ª conjugação" (CUNHA, CINTRA, 2008, p.404). Dessa forma a opção correta é a letra D ( Compre apenas o que você realmente

utilizará e preocupe-se com quem verdadeiramente é importante).         A opção  C, indicada no gabarito como sendo a

correta, encontra-se no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, já que esse modo, de acordo com Cunha e Cintra (2008, p. 406)

forma-se  juntando as  terminações (=sufixo temporal -sse- + desinencias pessoais) -sse, -sses, -sse, -ssemos, -sseis, - ssem. Dessa

forma solicito por gentileza a revisão da resposta correta da questão 7. 

Referências

CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo.    5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008.

Situação

Questão Mantida

Análise

   	 	 	 	p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 115%; }p.western { font-family: "Times New Roman", serif;

font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; }   

 Na questão 07 de língua portuguesa, a banca solicita que o(a) candidato(a) assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo 

modo verbal utilizado no trecho citado, ou seja, modo subjuntivo. Fica claro, portanto, que a banca não solicita que o(a) candidato(a) 

assinale a alternativa na qual há o emprego do mesmo tempo verbal utilizado no trecho citado. Sendo assim, com base no comando da

questão , a alternativa (c) é única correta.   

 Recurso indeferido.
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