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CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018 
EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO PRELIMINAR - N° 008/2018 

 
O Prefeito de Pitangueiras, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e na forma prevista no artigo 37 da 
Constituição Federal e  pelas instruções contidas neste Edital e pelas demais disposições legais aplicáveis, sob a 
supervisão da Comissão Especial de do Concurso Público instituída pela portaria n° 016/2018, TORNA PÚBLICO o 
resultado dos recursos face ao Gabarito preliminar da prova objetiva, conforme segue: 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239734.023.0000000548-68 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
O gabarito preliminar indica a alternativa A como correta, porém, essa está errada. 
Sabe-se que acontece o "desligamento do wi-fi" caso a opção "modo avião"seja ATIVADA, e nao "desativada" como 
apresenta o enunciado. 
Ao ativar a opção de modo avião no Windows 10, o sistema irá desativar qualquer tipo de conexão sem fio do 
computador, incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. 
Ao DESATIVAR o modo avião (indicado no enunciado), o sistema voltará a permitir conexões sem fio, o que implica 
em um aumento no consumo de energia. 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-
windows-10.html 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239390.023.0000000549-43 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 23 
Recurso:  
A questão 23 apresenta o seguinte enunciado: Assinale a alternativa CORRETA: 
O gabarito preliminar aponta como correta a alternativa C, que afirma: "O orçamento detalhado é um tipo de 
orçamento mais fiel, mas com grau elevado de trabalho e as chances de erro são mais altas" 
O que torna a afirmativa incorreta é o trecho em que diz "as chances de erro são mais altas" porém as chances de 
erro são mais baixas. Basta comparar o orçamento detalhado com outros tipos de orçamentos. Temos as avaliações 
que o valor final pode variar de 20 à 30%, já a estimativa varia de 15 à 20%, o orçamento expedito varia de 10 à 15%, 
por fim temos o orçamento detalhado que varia de 5 à 10%. Portanto não se pode dizer que as chances de erro do 
orçamento detalhado é mais alta. 
Referências: 
DALDEGAN, Eduardo. Orçamento de Obras: Vantagens e tipos de orçamento. Engenharia Concreta, 2016. Disponível 
em: https://www.engenhariaconcreta.com/orcamento-de-obras-vantagens-e-tipos-de-orcamento/.  
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239734.023.0000000550-63 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  

http://www.eplconcursos.com.br/
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A alternativa C, apresentada como correta, está possui erro em sua escrita. Não é possível identificar a sua intençao, 
consequentemente não é possível julgá-la. 
A afirmação "A estaca do tipo Strauss se caracteriza por ser moldada in loco e são executadas enchendo-se de 
concreto as perfurações que foram escavadas" está correta, de acordo com o Anexo G da norma ABNT NBR 
6122/2010 (anexo). 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180403.006.240134.023.0000000551-105 
Cargo: PSICÓLOGO  
Questão: 14 
Recurso:  
Este recurso, referente à questão 14 da prova objetiva do Concurso Público do Município de Pintagueiras, versa em 
contestação à alternativa A apontada como correta pelo gabarito preliminar. 
Conforme é possível verificar no site da Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-br/help/4027421/windows-
turn-airplane-mode-on-or-off), ao ativar o Modo Avião do Windows 10, ficam desabilitadas comunicações sem fio, 
como por exemplo, o Wi-Fi. Ou seja, ao DESATIVAR a opção de Modo Avião do Windows 10, que configura a 
pergunta feita na questão 14, NÃO há, como apontado pela alternativa correta, o desligamento do Wi-Fi. Ao 
contrário, quando se desativa o Modo avião do Windows 10, ocorre que o Wi-Fi fica ATIVADO, LIGADO. O que 
significa que a alternativa A apontada pelo gabarito como correta está, em verdade, incorreta. 
Dessa forma, a alternativa C se configura como correta porque, como pode ser constatado em outro link da 
Microsoft (https://support.microsoft.com/pt-br/help/20443/windows-10-battery-saving-tips), na aba "Outras coisas 
que você pode fazer", consta que para economizar bateria uma das opções disponíveis é ativar o Modo Avião. Ou 
seja, se com o Modo Avião ATIVADO há economia no consumo de bateria, quando o Modo Avião está DESATIVADO, 
logicamente é de se inferir que ocorrerá AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA, conforme descrito na alternativa C. 
Considera-se que as informações que constam no site oficial da empresa Microsoft configuram-se como plausíveis 
para embasar contestação à questão 14, uma vez que é a empresa criadora e proprietária do sistema operacional 
Windows 10. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239734.023.0000000552-61 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 22 
Recurso:  
A alternativa A, indicada como incorreta pelo gabarito preliminar, está correta. Os agregados devem estar separados 
por baias, sobre pisos regularizados sem que haja o contato entre os materiais. 
A alternativa C está incorreta. Os blocos devem ser protegidos das intempéries. Caso exposto, a sua qualiidade 
estará comprometida. 
Entende-se que "local aberto" em um canteiro de obras se refere a um local desprotegido à intempéries como a 
chuva. 
A afirmaçao "sem prejuizo da qualidade das peças" compromete a alternativa por estabelecer que não existe 
prejuízo na qualidade caso o material esteja exposto. 
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O "Planejamento de Canteiros de Obra e Gestão de Processos" é uma publicação de Tarcisio Abreu Saurin e Carlos 
Torres Formoso de 2006 e apresenta o embasamento teórico discutido a cima. O tópico 4.4.6 discute sobre o 
armazenamento de agregados e o tópico 4.4.7 discute sobre o armazenamento de blocos de vedação. 
É possivel acessar o material por meio do seguinte endereço: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/5929434/planejamento-de-cateiro-de-obras 
A editora PINI, em uma publicação de "Como construir na prática - Equipe de obra" (Edição 37 - julho/2011) 
apresenta otientaçoes com relação ao armazenamento de agregados em baias. Essas informações fazem com que a 
alternativa "A" esteja correta.  
O material pode ser acessado por meio do seguinte endereço: 
http://equipedeobra17.pini.com.br/construcao-reforma/37/estoque-de-materiais-220679-1.aspx 
Por fim, a qualidade dos blocos é comprometida caso os blocos não forem armazenados corretamente em local 
coberto e livre de umidade, conforme apresenta o artigo em anexo, nos seus resultados (p. 22). 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239390.023.0000000553-46 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 24 
Recurso:  
A questão 24, apresenta o seguinte enunciado: A gestão operacional e logística da obra é importante para otimizar a 
produção e evitar atrasos no cronograma da obra. Deve-se analisar fatores como listados abaixo, EXCETO: 
É apontado 5 fatores existentes na obra, porém todos devem ser listados e observados em relação a gestão e 
logistica da obra. O gabarito preliminar aponta a letra E como correta: "a localização do refeitório da obra". Porém 
ao analisar uma obra de grande porte ou grande extensão, por exemplo a construção ou reforma de uma garegem 
com varios carros ou onibus, o pedreiro ou servente deve ter um determinado deslocamento na realização de suas 
atividades até o seu seu local de trabalho, às vezes tendo que optar por 1 ou mais refeitorios na obra, com isso a 
localização do canteiro é relevante e não pode ser desconsiderada. Estou colocando em anexo um projeto de uma 
obra onde a localização do canteiro deve ser analizada e afeta as condições de logistíca.  
Resposta:  
INDEFERIDO.  
O gabarito oficial está mantido visto que o local o refeitório tem impacto 
muito pequeno sobre a produção e sobre os cronograma. 
   
Número do Protocolo: 20180327.006.239734.023.0000000554-69 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 23 
Recurso:  
A alternativa C (correta, segundo o gabarito preliminar) está errada. O orçamento detalhado, ou analítico, é o tipo de 
orçamento mais fiel, deste modo, as chances de erro sao menores e não maiores, como apresenta a alternativa. 
O embasamento teórico para  a afirmaçao pode ser encontrada no livro "Como preparar orçamento de obras", de 
Aldo Dórea Mattos (Editora PINI). 
O autor faz as seguintes afirmações: 
"Orçamento analítico ou detalhado - elaborado com composição de custos e extensa pesquisa de preços dos 
insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo "real", com uma reduzida margem de incerteza". p.34 
"O orçamento detalhado (ou sintético) gera um produto final muito mais completo e confiável do que a simples 
estimativa de custos." p.34 

http://www.eplconcursos.com.br/
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"Quanto mais detalhado e completo o banco de dados de que dispõe o construtor, mais confiável poderá ser sua 
estimativa para obras futuras" p.124 
O material disponível no link a seguir.  
https://engcivil20142.files.wordpress.com/2017/08/como-preparar-orc3a7amentos-de-obras-aldo-dc3b3rea-
mattos.pdf 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180331.006.239855.023.0000000555-82 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
A questão fala em DESATIVAR a opção de modo avião. 
Analisando as alternativas temos: 
a) O desligamento do WI-FI - Incorreto - Isso aconteceria se eu ativasse o modo avião, porém a questão fala em 
DESATIVAR 
b) Sistema entrará em modo de hibernação - Incorreto - Nem ativando nem desativando isso aconteceria 
c) O aumento do consumo de energia - ALTERNATIVA CORRETA uma vez que quando você DESATIVA o modo avião 
alguns recursos do windows volta a funcionar, aumentando assim o consumo da bateria ou de energia. 
d) Um menor uso da memoria virtual do windows 10 - Incorreto - Talves isso aconteceria se ATIVASSE o modo avião 
e) Um serviço de segurança será desativado - Incorreto - Se desativar o modo avião isso não ocorrerá 
Não a de se falar em anulação da questão uma vez que apenas 1 alternativa responde a pergunta da forma correta. 
Desta forma solicito que o gabarito desta seja revisto e alterado para a alternativa C 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239398.023.0000000556-1010 
Cargo: FISIOTERAPEUTA  
Questão: 26 
Recurso:  
Ola, boa tarde... venho por meio desta relatar que no concurso realizado nesse último domingo na data do dia 
20/05/2018 na cidade de Pitangueiras -Pr, no período vespertino, da sala 4 térreo, que havia um concursando que 
estava com o celular ligado dentro da sala de aula onde já estávamos realizando as provas. O fiscal de sala nada mais 
fez que pegar o celular e deixar ligado em cima da sua mesa, e como o celular não parava de vibrar, o fiscal então 
pediu para o proprietário do aparelho desligar. Quando eu sai da sala, falei com uma coordenadora do local. 
Gostaria de saber o que irão fazer com estar problema.   Outro problema: o fiscal de sala conversava com uma 
concursanda, ao ponto que ela pediu para ele resolver uma questão da prova, ele (o fiscal) pegou uma prova, leu, e 
respondeu “tem resposta sim”.... por favor, esse tipo de atitude em um concurso é inaceitável... gostaria de saber o 
que irão fazer com essas situações citadas. Obrigada   
Resposta:  
Recurso, tempestivo, porém fora do objeto em análise. Contudo esclarecemos que qualquer irregularidade 
encontrada com base nas atas de sala, são análisadas e se houver qualquer infração as regras do Edital de Abertura, 
por qualquer candidato este é desclassificado, através do edital de resultado preliminar.  
   
Número do Protocolo: 20180326.006.239708.023.0000000557-73 
Cargo: DENTISTA 

http://www.eplconcursos.com.br/
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Questão: 14 
Recurso:  
FUNDAMENTO PARA ANULAÇÃO DA QUESTÃO NÚMERO 14: 
Venho por meio deste recurso administrativo informar que a questão 14 do certame organizado pela ilustre banca 
possui duas alternativas corretas ou ainda a alternativa elencada como correta, ou seja, a alternativa (A), está 
equivocada. Pois bem, isso se comprovará pelos fundamentos a seguir. 
Como se sabe a função modo avião, bastante conhecida por usuários de celulares e tablets, também está presente 
no Windows 10. No sistema da Microsoft, a ferramenta pode desativar rapidamente qualquer tipo de conexão sem 
fio do computador – incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. É geralmente indicada para realizar tarefas offline, como 
escrever textos e visualizar fotos, sendo tal função ideal também para se poupar a bateria de notebooks e o 
consumo de energia de desktops. 
Para se ativar o modo avião devemos seguir as seguintes etapas: (I) Clicar sobre o ícone do Windows para abrir o 
Menu Iniciar e acessar “Configurações”; (II) Acessar “Rede e Internet”; (III) Na lista de opções, clicar em “Modo 
avião”; (IV) Ativar a opção “Modo avião”. Ao realizarmos tais etapas, a máquina com o Windows 10 em sua 
configuração padrão desabilitará o Wi-fi, bem como poupará o consumo de energia. 
Agora vejam só, a alternativa estipulada como correta pela respeitável banca nos afirma que ao desativarmos a 
opção modo avião no Windows 10 ocorrerá o desligamento do Wi-fi. A questão, por óbvio, faz com que 
presumíssemos que o usuário (na configuração padrão do Windows 10) estava com o modo avião ativado, o que 
como já dito anteriormente faz com que o Wi-fi da máquina seja desligado bem como o consumo de energia desta 
diminua. Por sua vez ao desativarmos essa função, ou seja, o modo avião da máquina, o consumo de energia 
aumentará, por questões óbvias, vez que inúmeros processos desta voltaram a funcionar.   
A ilustre banca erra ao afirmar que ocorrerá o desligamento do Wi-fi, pois como já afirmado, isso já ocorrerá no 
momento em que a função aqui discutida for habilitada, e não quando esta for desabilitada. Dentre as alternativas 
estipuladas pela questão a que mais se amolda como correta é a (C), a qual nos diz que ocorrerá “um amento no 
consumo de energia”. Essa afirmativa comprova-se por si só com os fundamentos até aqui explanados, devendo a 
questão ora discutida ser anulada por estar eivada de vício insanável. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239978.023.0000000558-41 
Cargo: EDUCADOR INFANTIL 30H 
Questão: 3 
Recurso:  
 A questão três da prova de língua portuguesa apresenta duas alternativas iguais, e essa dualidade gera confusão aos 
candidatos, embora tenha assinalado a alternativa B. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Embora haja duas alternativas iguais (sendo as alternativas B e E), as duas alternativas que se repetem 
estão erradas. A palavra Venezuela apresenta a seguinte divisão silábica: ve-ne-zu-e-la. Portanto, trata-se de uma 
palavra polissílaba e paroxítona. Desse modo a única alternativa correta é a alternativa C. Como não há mais de uma 
alternativa correta, mas sim duas alternativas igualmente erradas, não entende-se a necessidade de anulação, visto 
que o enunciado da questão pede que o candidato assinale a alternativa correta e não a alternativa errada. 
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238982.023.0000000559-26 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  

http://www.eplconcursos.com.br/
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Peço encarecidamente que revejam a questão 21 ,pois perante a lei 8069 todas as alternativas estao corretas.Desde 
ja agradeço. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240385.023.0000000560-610 
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO II 
Questão: 14 
Recurso:  
Conforme as opções apresentadas na questão e o gabarito divulgado, o item II da referida questão estaria incorreta, 
pois o termo descrito está como "multinacional", sendo que o correto  seria "multifuncional". Sendo assim, solicito a 
devida correção no gabarito constando como apenas a alternativa I como correta, e a alteração para o gabarito "A". 
Resposta:  
INDEFERIDO. Independente do termo utilizado para descrever a impressora, toda impressora é um dispositivo de 
saída, não havendo margem pra erro quando o candidato tem conhecimento da matéria. 
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238982.023.0000000561-21 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 25 
Recurso:  
Peço encarecidamente que revejam a questao 25,pois perante a lei 8069 tdas as alternativas estao corretas.Desde ja 
agradeço. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Conforme previsto na Lei em comento, artigo 53 "IV" não há limitação para que as organizações e 
participações em entidades estudantis ocorram apenas fora do ambiente escolar, o que torna a alternativa D 
incorreta.  
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238982.023.0000000562-210 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso: solicito rever a questão 24,pois a resposta correta e a A mesmo e vocês colocaram a D....espero que 
revejam. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239933.023.0000000563-36 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
QUESTÃO 14. 
“A função modo avião, bastante conhecida por usuários de celulares e tablets, também está presente no Windows 
10. No sistema da Microsoft, a ferramenta pode desativar rapidamente qualquer tipo de conexão sem fio do 
computador – incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Indicada para realizar tarefas offline, como escrever textos e 
visualizar fotos, a função também é ideal para poupar a bateria de notebooks.” 
FONTE: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-
ativar-no-windows-10.html 

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/windows-10.html
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http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-windows-10.html
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Ou seja, ao ATIVAR a opção do Modo Avião as conexões são DESATIVADAS, incluindo o Wi-Fi. Já quando ATIVADO o 
Modo Avião, a uma DIMINUIÇÃO no consumo de energia do computador. Logo, quando o Modo Avião é 
DESATIVADO há um “aumento no consumo de energia”. 
Contudo, a alternativa correta da questão 14 é a alternativa C. 
Peço alteração do gabarito de A para C. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239933.023.0000000564-35 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  
QUESTÃO 21. 
Na alternativa de letra “C” há erro de digitação que acaba confundindo o candidato na hora da leitura, assim o 
prejudicando. Ou seja, é impossível responder a questão com 100% de coerência e entendimento. Um erro desses 
desestabiliza o candidato, comprometendo a atenção e o foco.  
“C) A estaca Strauss não é. [...]” 
Não é o que? 
Logo, peço a anulação da respectiva questão. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239933.023.0000000565-34 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 22 
Recurso:  
QUESTÃO 22. 
A respectiva questão pede para assinalar questão INCORRETA. 
Peço alteração do gabarito para “C”, sendo esta INCORRETA ou então a anulação da questão. 
Na alternativa “C” diz que “O armazenamento pode ser feito em local ABERTO sem prejuízo a qualidade das peças.” 
Em RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS HABITARE (volume 3) – PLANJEMANTO DE CANTEIRO DE OBRAS E GESTÃO DE 
PROCESSOS, item 4.4.7, página 87, segue: “O estoque deve estar situado em local COBERTO ou então possuir 
COBERTURA COM LONA PLÁSTICA, a fim de diminuir as variações dimensionais dos materiais;” 
Ou seja, se o armazenamento for feito em local ABERTO, como diz a alternativa C, as peças de blocos serão afetadas 
e terão sim prejuízo/perca em sua qualidade. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
Planejamento de canteiros de obra e gestão de processos /Tarcisio Abreu Saurin e Carlos Torres Formoso. — Porto 
Alegre: ANTAC, 2006. — (Recomendações Técnicas HABITARE, v. 3) 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239933.023.0000000566-33 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 23 
Recurso:  
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O Orçamento Detalhado é um tipo de orçamento onde os erros são mínimos, o próprio nome já diz, é o tipo de 
orçamento mais contundente e de menores erros. O orçamento também não exige elevado grau de trabalho, pois é 
feito depois de todos os projetos complementares prontos, ou seja, com os projetos em mãos, basta orçar todos os 
materiais já tabelados nos respectivos projetos, utilizando tabelas de composições de preços e serviços já existentes 
e quantificar uma porção pequena dos materiais que não são tabelados, como o concreto. 
 “O orçamento detalhado é elaborado quanto todos os projetos executivos estão finalizados, além disso todas as 
especificações e serviços também estão definidas. É aceitável para um orçamento detalhado uma margem de erro 
que varia de 5 a 10%. 
Para a elaboração de um orçamento detalhado são necessários: 
 Projeto Executivo; 
 Projetos complementares; 
 Especificações precisas; 
 Composições de preços e serviços específicos; 
 Preços de insumos de acordo com cada serviço.” 
FONTE: https://www.engenhariaconcreta.com/orcamento-de-obras-vantagens-e-tipos-de-orcamento/ 
E mais: as chances de erros não são altas, porque a estimativa e elaboração do orçamento vem de uma pesquisa 
extensa e se aproxima muito do custo real da obra, com poucas ou quase nenhuma incerteza. 
Em SINAPI Metodologias e Conceitos, da Gerência Nacional e Padronização de Normas Técnicas – Caixa Econômica 
Federal, página 5, segue: 
“Orçamento Discriminado ou Detalhado: elaborado com composições de custos e pesquisa de preços dos insumos. 
Procura chegar a um valor bem próximo do custo “real”, com reduzida margem de incerteza. Feito a partir de 
especificações detalhadas e composições de custo específicas. Depende da existência de projetos detalhados e 
especificações em nível suficiente para o levantamento preciso de quantitativos e para o entendimento da logística 
de apoio necessária à produção.” 
PORTANTO, A ALTERNATIVA “C” TAMBÉM ESTÁ INCORRETA, TORNANDO A QUESTÃO SEM ALTERNATIVA CORRETA 
PLAUSÍVEL. 
ASSIM, PEÇO A ANULAÇÃO DA QUESTÃO 23. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: 
SINAPI Metodologias e Conceitos, da Gerência Nacional e Padronização de Normas Técnicas – Caixa Econômica 
Federal. 
Versão digital atualizada em outubro de 2017 e disponível no link: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-
manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro_SINAPI_Metodologias_e_Conceitos_versao_digital_3_Edicao.pdf 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180321.006.239495.023.0000000567-63 
Cargo: EDUCADOR SOCIAL II 
Questão: 21 
Recurso:  
A questao referente a lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 que perguntava o que era proibido vender a criança e ao 
adolescente apresentou como alternativa correta de acordo com o gabarito a alternativa C. Porém todas as outras 
alternativas estariam corretas de acordo com a lei. Peço que revejam a questao. Ou a nulem, pois creio que esta foi 
formulada de maneira incorreta. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
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Número do Protocolo: 20180329.006.239808.023.0000000568-48 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
A presente questão foi considerada correta pelo examinador tendo como resposta a alternativa D, no entanto, a lei 
nº 9394/96, em seu art. 32, I, considera como correta a alternativa A, conforme cópia legítima da lei colada abaixo: 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:             (Redação dada pela 
Lei nº 11.274, de 2006) 
 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo; 
 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade; 
 III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; 
 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 
 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de 
progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 
 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 
2007). 
 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. 
( Fonte Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm ) 
Nesse sentido observa-se que o primeiro inciso da lei é claro e condiz exatamente com o disposto na alternativa A da 
questão número 24. Nestes termos espero deferimento do presente recurso. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180329.006.239808.023.0000000569-47 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
A presente questão encontra-se em desacordo com a lei citada como base no enunciado 8069/90 (ECA), haja vista 
que o examinador considera como alternativa correta a C, no entanto, o artigo 81 da lei 8069/90 é explícito quanto 
as proibições, e o item dado como correto não se enquadra no rol das alternativas conforme se observa na cópia do 
presente artigo da lei: 
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
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I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;" 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
(Fonte da lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm) 
Nesse sentido, nota-se que houve uma falha no enunciado da questão, onde deveria pedir para assinalar a 
alternativa INCORRETA, sendo que nessa prova apenas a incorreta foi considerada correta pelo examinador, estando 
em total desacordo da lei. 
Nestes termos, peço e espero deferimento quanto ao presente recurso relativo a questão de número 21. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180313.006.239165.023.0000000570-81 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  
Prezados examinadores, a questão 21 diz: “Assinale a alternativa INCORRETA:”. 
O gabarito EDITAL DE GABARITO - N° 007/2018 diz que a alternativa incorreta é a “C”, porém segundo a NBR 6122-
2010, estacas de concreto moldadas in loco são aquelas executadas preenchendo-se, com concreto ou argamassa, 
perfurações previamente executadas no terreno. As estacas do tipo strauss são executadas por perfuração do solo 
com uma sonda ou piteira e revestimento total com camisa metálica, realizando-se o lançamento do concreto e 
retirada gradativa do revestimento com simultâneo apiloamento do concreto. 
Portanto não há erro na senteça “C”, já que as estacas tipo strauss são moldadas in loco, onde primeiro há 
perfuração e posterior concretagem dessas escavações. Além do mais, a alternativa “C” começa com uma frase que 
não faz sentido no contexto, que diz “As estaca Strauss não é.”, o que dificulta a intertretação da questão. 
Por esses motivos, estando as demais alternativas corretas, sugiro a anulação da questão “21”, pois não há 
alternativa incorreta. 
Fonte: ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6122: Projeto e execução de fundações. Rio de 
Janeiro: ABNT, 2010. Disponivel em: https://docslide.com.br/documents/nbr-6122-2010-projeto-e-execucao-de-
fundacoes-565df08227509.html>. Acesso em 22 mai. 2018. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180329.006.239808.023.0000000571-42 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 7 
Recurso:  
A presente questão encontra-se com duas alternativas corretas, sendo elas a B e a E. No entanto, o examinador só 
considera como correta, estando de acordo com as normas cultas padrão da língua portuguesa alternativa B, no 
entanto, a alternativa E não apresenta erro, podendo também ser considerada uma alternativa correta. 
Nestes termos peço e espero deferimento do presente recurso referente a questão número 7. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
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Número do Protocolo: 20180313.006.239165.023.0000000572-89 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
Prezados examinadores, a questão 14 diz: “Ao desativar a opção de modo avião no Windows 10 ocorrerá:”. 
A função modo avião desativa qualquer tipo de conexão sem fio do computador (Wi-Fi, Bluetooth e GPS). Portanto 
ao ser DESATIVADA, como diz o enunciado da questão, o Wi-Fi não será desligado e sim ligado, tornando a 
alternativa “A” errada. 
Como o  modo avião desativa qualquer tipo de conexão sem fio do computador, a bateria será poupada, assim a 
alternativa “C” está correta, pois ao DESATIVAR o modo avião ocorrerá o aumento de consumo de energia. 
Por esse motivo, sugiro a alteração do gabarito para a alternativa “C” 
Fonte: Suporte da Microsoft.Dicas de economia da bateria - Aplica-se a: Windows 10. Disponivel em: 
<https://support.microsoft.com/pt-br/help/20443/windows-10-battery-saving-tips>. Acesso em 22 mai. 2018. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180326.006.239708.023.0000000573-71 
Cargo: DENTISTA 
Questão: 21 
Recurso: Por meio deste recurso administrativo, me dirijo a ilustre banca elaboradora do certame, com o condão de 
pedir a anulação da questão de número 21, a qual indaga ao candidato a seguinte questão: “Quase todas as reações 
aos anestésicos locais podem ser prevenidas. Uma das principais razões para que ocorram reações adversas à 
utilização dos anestésicos locais está a sobre a dosagem. Quando se utiliza a lidocaína a 2% com adrenalina 
1:100.000 a dose máxima é de?”. No caso, a banca elegeu como alternativa correta a que corresponde a letra (C), 
esta que por sua vez afirma que a dosagem adequada seria de “7mg/KG de peso para crianças e adultos”. 
Entretanto, irei demonstrar aos examinadores que a aludida questão possui divergência doutrinária, o que abre 
entendimento para outras respostas além daquela considerada correta pelos quais aqui me direciono. Senão 
vejamos. O aclamado autor Stanley F. Malamed, em seu livro “Manual de Anestesia Local, 5a edição” nos traz um 
vértice de pensamento que destoa do adotado pela banca, vez que aquele preceitua na página 58 (doc 3) de seu 
manual que a dose máxima recomendada (DMR) de lidocaína 2¨% com ou sem vasoconstritor 1:100.000 tanto por 
ele, quanto pelo fabricante é de 4,4 mg/KG de peso para crianças e adultos. Isso se comprova pela tabela ora anexa 
a essa exordial, a qual tem o viés de provar o aqui alegado. Como não se bastasse, o autor reafirma seu 
posicionamento na página 65 (doc 2)de seu aclamado livro, trazendo também uma tabela exemplificativa, reiterando 
novamente o que ele mesmo expõe no decorrer de sua impecável narrativa. Frisa-se que ambas as tabelas estão 
anexas a este requerimento. Por fim, mas não menos importante, o doutrinador Eduardo Dias de Andrade, em seu 
livro “Terapêutica Medicamentosa Em Odontologia - 3ª Ed. 2014”  (doc 1) também confirma os argumentos 
explanados até aqui, ao afirmar que a dose máxima de Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 é de 4,4 mg, sendo 
que o número de tubetes (1,8ml) para adultos com 60kg é 07.  Salienta-se que a tabela que explana o exposto pelo 
autor também se encontra anexa. 
Vejamos senhores (as), os autores nos exemplificam com a clareza solar que seus posicionamentos são diferentes 
daqueles adotados pela digníssima banca, sendo assim, não é plausível exigir do candidato que siga um ou outro 
posicionamento específico (no caso o adotado pela questão), o que dá margens para interpretações dúbias e 
ambíguas, vez que assim como eu, muitos outros profissionais do seguimento odontológico seguem os 
parâmetros indicados pelos Doutores citados anteriormente. 
Dessa forma, requeiro por meio deste a anulação da questão aqui discutida por ter estamais de uma resposta 
aceitável, ou seja, tal questão está eivada de vício por ora insanável, sendo tal petição reforçada pelos 
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fundamentos doutrinários anteriormente expostos, inclusive com as devidas referências daqueles que ao meu ver 
são uns dos melhores no segmento.  
Termos em que peço e espero o devido e pronto atendimento, como forma única de justiça. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Prezada candidata, sem dúvida a melhor referência para Anestesia Local em Odontologia é Stanley 
Malamed. Na sexta edição de seu livro, citado por você, poderá ser verificado que a dose máxima do anestésico local 
Lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000 é de 7,0 mg/kg de peso. Mantém-se o gabarito original. 
   
Número do Protocolo: 20180323.006.239602.023.0000000574-87 
Cargo: MERENDEIRA 
Questão: 20 
Recurso:  
QUESTÃO Nº 20- ESPERA-SE QUE O SERVIDOR PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, SEJA: 
MINHA RESPOSTA LETRA C: IDÔNEO - PORQUE TODO SERVIDOR PÚBLICO, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO DEVE SER 
UMA PESSOA HONESTA, INTREGA, COMPETENTE, CAPAZ PARA OCUPAR DETERMINADO CARGO. UMA PESSOA DE 
CONFIANÇA. ACHO QUE PRIMEIRAMENTE, ELE DEVE SER UMA PESSOA IDÔNEA E EM SEGUIDA SER UMA PESSOA 
ZELOSA. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238982.023.0000000575-24 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180310.006.238982.023.0000000576-23 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180312.006.239081.023.0000000577-15 
Cargo: CONTADOR  
Questão: 14 
Recurso:  
Na questão número 14, ao desativar o modo avião a conexão wi-fi é ativada, conforme consta no site da CCM - 
Comunidade Online: "(...) clique em Modo Avião para ativá-lo. Pronto, você está em Modo Avião, o que significa que 
você não poderá navegar na Web enquanto estiver neste modo. Se quiser voltar para a sua conexão habitual, faça o 
mesmo procedimento e clique no Modo Avião." e isso gera maior consumo de energia, conforme verificado no site 
Techtudo: "(...) A função também é ideal para poupar a bateria de notebooks". Diante o exposto, solicito a alteração 
do gabarito da alternativa "A" para alternativa "C", pois corresponde efetivamente a um resultado da desativação do 
modo avião. 
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Referências: 
CCM - Comunidade Online. Ativar o Modo Avião no Windows 10. Disponível em: <https://br.ccm.net/faq/28455-
ativar-o-modo-aviao-no-windows-10>. Acesso em 22 de mai. 2018 
Techtudo.O que é o modo avião? Saiba como ativar no Windows 10. Disponivel em: 
<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-
windows-10.html>. Acesso em 22 de mai. 2018. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240171.023.0000000578-52 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  
O comando da questão pede para assinalar a alternativa INCORRETA, e o gabarito traz como resposta a alternativa 
C.  
Contudo, essa alternativa, apesar incompleta, não está de modo algum incorreta. Como pode-se ler na NBR 6122 - 
Projeto e Execução de Fundações e nos artigos publicados pela revista Escola Engenharia (links a seguir), a estaca 
Strauss se enquadra na categoria de 'moldada in loco' e 'escavada'. Conforme o item 7.8.7.2 da NBR, o concreto é 
lançado dentro do furo escavado.  
https://docente.ifrn.edu.br/valtencirgomes/disciplinas/construcao-de-edificios/nbr-06122-1996-projeto-e-
execucao-de-fundacoes 
https://www.escolaengenharia.com.br/tipos-de-estacas-para-fundacao/ 
https://www.escolaengenharia.com.br/fundacoes-profundas/ 
A alternativa E, entretanto, apresenta uma informação incorreta ao afirmar que as estacas raiz são escavadas com o 
auxílio de ar comprimido. De acordo com o site da empresa de engenharia Geofix Fundações, com o material 
elaborado pelo Prof. M. Marangon, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o artigo publicado pela revista 
eletrônica Escola Engenharia (links a seguir), a estaca Raiz pode ser escavada com o auxílio de água ou fluído 
estabilizante (lama betonítica ou polímero sintético). A argamassa utilizada para preenchimento da estaca é 
adensada com auxílio de pressão, normalmente dada a ar comprimido. Ou seja, ao contrário do que diz a alternativa, 
o ar comprimido é utilizado para adensamento da argamassa e não para escavação da estaca. 
http://www.geofix.com.br/servico-estaca-raiz.php 
http://www.ufjf.br/nugeo/files/2009/11/GF05-Funda%C3%A7%C3%B5es-Profundas-Estacas-Sem-Desloc.pdf 
https://www.escolaengenharia.com.br/estaca-raiz/ 
Como base no que foi dito, solicito a mudança do gabarito para a alternativa E. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240258.023.0000000579-37 
Cargo: CONTADOR  
Questão: 14 
Recurso:  
Conforme será comprovado em documentos, esta questão está com o gabarito preliminar incorreto, portanto pede-
se a anulação da questão, cujo enunciado e alternativas estão a seguir: 
14- Ao desativar a opção de modo avião no Windows 10 ocorrerá: 
a) O desligamento do wi-fi. 
b) O sistema entrará em modo de hibernação. 
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c) O aumento do consumo de energia. 
d) Um menor uso da memória virtual do windows 10. 
e) O serviço de segurança será desativado. 
A banca considerou a letra (A) a alternativa correta. No entanto, conforme fontes e a realização do procedimento no 
windows 10 (capturado imagens em anexo), provam que ao desativar o modo avião do Windows 10, o wi-fi será 
ligado, e não desligado conforme a alternativa dada como correta pela banca. 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-
windows-10.html 
O que é o modo avião? Saiba como ativar no Windows 10 
A função modo avião, bastante conhecida por usuários de celulares e tablets, também está presente no Windows 10. 
No sistema da Microsoft, a ferramenta pode desativar rapidamente qualquer tipo de conexão sem fio do computador 
– incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Indicada para realizar tarefas offline, como escrever textos e visualizar fotos, a 
função também é ideal para poupar a bateria de notebooks. Saiba ativar. 
https://support.hp.com/br-pt/document/c03571743 
Modo Avião (Windows) 
O modo Avião é uma configuração do Windows que desativa a capacidade do computador de transmitir ou receber 
sinais enquanto ainda permite o uso de outros programas, como jogos ou reprodutores de música. Ligar o modo 
Avião desliga redes sem fio, banda larga móvel e conexões Bluetooth. 
Ligar o modo Avião também faz com que a carga da bateria dure mais, já que o computador não está usando 
energia para procurar por redes, conexões ou informações. 
http://blog.avell.com.br/funcao-modo-aviao/ 
Função Modo Avião 
O modo avião em dispositivos móveis funciona para desativar toda e qualquer emissão de sinal de comunicação por 
ondas eletromagnéticas do aparelho. Ao ser ativada a função num notebook, por exemplo, os sinais de Wi-Fi e 
Bluetooth são bloqueados automaticamente. Neste estado, o dispositivo móvel tende a economizar a bateria, 
estendendo ainda mais as horas de uso, já que desabilita o aparelho da procura por um sinal. 
Fica claro, conforme as fontes sitadas, que a questão está com o gabarito incorreto. Em anexo, segue a captura de 
imagens da realização do procedimento, descrito na questão, comprovando que ao desativar o modo avião do 
Windows 10, o wi-fi é ativado. 
Diante da comprovação do erro do gabarito preliminar, solicito a anulação da questão. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180403.006.240031.023.0000000580-26 
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO II 
Questão: 14 
Recurso:  
A questão 14 cita ''uma impressora MULTINACIONAL tembém é um ... ''.  
O correto da palavra seria MULTIFUNCIONAL.  
A palavra multinacional da outro sentido a questão, deixando o candidato sem saber se o mesmo se trata de uma 
pegadinha ou não. Dessa forma, induzindo o candidato ao erro.  
Foi informadado pelo fiscal da sala, que poderia ser desconsiderado o erro na escrita. Porém conforme solicitado 
para que constasse em ata, que no momento que foi informado o erro por parte da empresa elaboradora da prova, 
eu ja havia preenchido o gabarito na alternativa A,  já que considerei o MULTINACIONAL como uma pegadinha, já 
que impressora multinacional não existe.. fica claro que o erro da empresa me prejudicou eu e outros candidatos na 

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/windows-10.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft.html


 

Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS 

 

 

Avenida Central, 408 – Telefax: (43) 3257-1143 – e-mail: licitacao@pitangueiras.pr.gov.br 
PITANGUEIRAS – PR – CEP: 86613-000 

CNPJ: 95.543.427/0001-42 
 

Página 15 de 29 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

hora da prova. 
Citado acima, solicito a anulação da questão.  
Resposta:  
INDEFERIDO. Independente do termo utilizado para descrever a impressora, toda impressora é um dispositivo de 
saída, não havendo margem pra erro quando o candidato tem conhecimento da matéria. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240400.023.0000000581-63 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
Solicito a anulação da questão, pois a mesma não apresenta alternativa correta. A questão em análise enuncia: “14- 
Ao desativar a opção de modo avião no Windows 10 ocorrerá:”. A banca considerou a alternativa “a) O desligamento 
do wi-fi”  o gabarito oficial, porém o desligamento do wi-fi ocorre quando a opção modo avião no Windows 10 é 
ATIVADA, e não desativada conforme sugere a questão. A informação encontra-se no site da Microsoft, pelo link 
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027421/windows-turn-airplane-mode-on-or-off, ou no tutorial em 
português disponibilizado pelo TechTudo do site globo.com http://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-windows-10.html 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240171.023.0000000582-55 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 22 
Recurso:  
O comando da questão pede para assinalar a afirmação INCORRETA e o gabarito traz a letra A como resposta. 
Considerações sobre a alternativa A: a areia e a brita devem ser armazenadas em pilhas distintas para evitar a 
mistura e, preferencialmente, o mais próximo possível dos pontos de utilização destes agregados, como diz o artigo 
da revista Construção Mercado, da PINI, e não da entrada de caminhões, como afirma a alternativa. Desta maneira, 
a alternativa está incorreta. 
Considerações sobre a alternativa C: os blocos cerâmicos ou de concreto pode sim ser feito em locais abertos, 
contudo, não devem estar em contato com umidade excessiva e chuvas, conforme o material do professor Deivis, da 
Universidade Federal de Santa Catarina, da empresa de engenharia Latache e o artigo da revista Construção 
Mercado, da PINI (links abaixo). Portanto, quando armazenados a céu aberto devem estar protegidos por lonas 
plásticas, visto que a exposição à umidade excessiva e chuvas pode acarretar em uma série de patologias, causando, 
ao contrário do que diz a alternativa, prejuízos a qualidade das peças. Essa alternativa, portanto, também está 
incorreta. 
Como a questão apresenta duas alternativas com afirmações incorretas, solicito a anulação da questão. 
http://construcaomercado17.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/121/estoques-sob-controle-confira-
como-armazenar-corretamente-cada-tipo-299518-1.aspx 
http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/disciplinas/Aula%202-%20Alvenarias_%20introducao%2Bvedacao.pdf 
https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2403/3/CM%20-%20Catalogo%20de%20Materiais.pdf 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240400.023.0000000583-61 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
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Questão: 21 
Recurso:  
Solicito a anulação da questão, pois a alternativa considerada no gabarito não apresenta coerência. O enunciado diz: 
“21- Assinale a alternativa INCORRETA:”. A banca considerou a alternativa “c) A estaca Strauss não é. A estaca 
Strauss se caracteriza por ser moldada in loco e são executadas enchendo-se de concreto as perfurações que foram 
escavadas”. A frase “A estaca Strauss não é” não possui sentido completo, e a frase “A estaca Strauss se caracteriza 
por ser moldada in loco e são executadas enchendo-se de concreto as perfurações que foram escavadas” não pode 
ser considerada uma alternativa incorreta, uma vez que este é o processo de concepção da estaca, conforme consta 
na NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações, página 21, item 7.8.7. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180403.006.240038.023.0000000584-15 
Cargo: OFICIAL ADMINISTRATIVO II 
Questão: 14 
Recurso:  
A questão 14 traz um erro gramatical DIZENDO ''IMPRESSORA MULTINACIONAL'' onde o correto seria 
MULTIFUNCIONAL.  
A palavra multinacional faz dar outro entendimento a questão, deixando o candidato confuso sobre a alternativa 
correta. Já que não consegue saber se é um erro ou uma pegadinha para induzir ao erro.  
O erro da empresa me causou um erro de questão, sendo assim solicito o anulamento da questão. 
Resposta:  
INDEFERIDO. Independente do termo utilizado para descrever a impressora, toda impressora é um dispositivo de 
saída, não havendo margem pra erro quando o candidato tem conhecimento da matéria. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240171.023.0000000585-52 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 23 
Recurso:  
O comando da questão pede para assinalar a alternativa CORRETA e o gabarito traz a letra C como resposta. 
Contudo, a letra C apresenta um erro ao afirmar que no orçamento detalhado as chances de erros são mais altas.  
De acordo com o livro Como Preparar Orçamentos de Obras, do engenheiro Aldo Dórea Mattos (link abaixo), existem 
três graus de detalhamento de um orçamento: estimativa de custo, orçamento preliminar e orçamento analítico ou 
detalhado. 
No caso do tipo detalhado, o orçamento é elaborado com composição de custos e extensa pesquisa de preço de 
insumos. Ele procura chegar a um valor muito próximo do real, com uma PEQUENA margem de erro. 
link do livro: https://engcivil20142.files.wordpress.com/2017/08/como-preparar-orc3a7amentos-de-obras-aldo-
dc3b3rea-mattos.pdf 
Como a questão não apresenta alternativa correta, solicito a anulação da mesma. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180322.006.239582.023.0000000586-37 
Cargo: FISIOTERAPEUTA  
Questão: 14 
Recurso:  
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O gabarito apresenta como correta a alternativa A, porém solicito a alteração do mesmo para a alternativa C, visto 
que conforme o enunciado: "ao desativar a opção de modo avião no Windows 10 ocorrerá:" a alternativa C é a 
correta, pois ao desativar a opção de modo de avião ocorrerá o aumento de consumo de energia, pois a opção modo 
de avião estando ativada tem entre outras funções, a de poupar bateria, porém no enunciado pede-se ao desativar, 
consequentemente, se está em estado de economia de energia ativada, ao desativa-lá ocorrerá aumento de 
consumo de energia, e a alternativa A está incorreta pois ao ativar a opção modo de avião que ocorre o 
desligamento do wi-fi, ao contrário do que apresenta a alternativa. 
Referência: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-
ativar-no-windows-10.html. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240284.023.0000000587-29 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
Ao desativar o modo avião no Windows 10 o wifi irá ativar. O que ocorre é o aumento do consumo de energia.  
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240284.023.0000000588-28 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  
Todas as alternativas estão corretas. A estaca tipo Strauss é moldada in loco sim e é executada enchendo-se de 
concreto as perfurações que foram escavadas.  
Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240284.023.0000000589-110 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 22 
Recurso:  
A alternativa "c" caberia como resposta, pois só não há prejuízo à qualidade dos blocos cerâmicos e de concreto, 
armazenados em local aberto, DESDE QUE estes estejam cobertos por lona plástica. Ou seja, se não estiverem 
cobertos, há prejuízo sim.  
Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240284.023.0000000590-16 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 23 
Recurso:  
A alternativa "c" tem duplo sentido, uma vez que o orçamento mais detalhado permite obter um custo total da obra 
mais real do que um orçamento superficial, podendo neste último, haver erros quanto ao valor por não conter 
muitos detalhes, os quais podem gerar gastos significantes sob o custo total da obra.  

http://www.eplconcursos.com.br/


 

Estado do Paraná 

MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS 

 

 

Avenida Central, 408 – Telefax: (43) 3257-1143 – e-mail: licitacao@pitangueiras.pr.gov.br 
PITANGUEIRAS – PR – CEP: 86613-000 

CNPJ: 95.543.427/0001-42 
 

Página 18 de 29 

REALIZAÇÃO: EPL CONCURSOS 

www.eplconcursos.com.br  

Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180322.006.239582.023.0000000591-22 
Cargo: FISIOTERAPEUTA  
Questão: 13 
Recurso:  
O gabarito apresenta como correta a alternativa c, porém solicito anular a questão, pois assim como as outras 
alternativas essa também está incorreta, sendo assim não há alternativa correta para a questão, pois a alternativa 
apresenta que somente II está correta (II. Ao sobrecarregar a memória o Windows 10 irá usar o HD como memória 
virtual.) É correto afimar que o Windoows 10 irá usar o HD como memória vitual, ao sobrecarregar a memóra física, 
ou memória RAM, porém a assertiva não relata qual é a memória, na assertiva apresenta apenas sobrecarregar a 
memoria, mas qual memoria, deixando a assertiva assim com dupla interpretação, pois memória pode ser a física, a 
memória RAM, ou até mesmo uma outra memória virtual, um outro HD, ou outro tipo de memória, ou seja, não foi 
especificado, e sem a especificação a alternativa está incorreta. 
Referência:https://www.tecmundo.com.br/memoria-ram/992-memoria-ram-como-escolher-a-melhor-para-o-
computador-.htm. 
Resposta:  
INDEFERIDO. 
A memória rom não sofreria uma carga de armazenamento de dados pois neste tipo de memória não se permite 
gravar nada. 
A memória cache é usada para acesso rápido de cálculos e operações utilizados pelo processador. A memória cache 
também serve de acesso ou ponte de acesso do processador para a memória ram. 
Um dos aspectos importantes da memória ram é sua capacidade de armazenar dados e o próprio sistema 
operacional na memória ram. 
“A chamada memória RAM é o local utilizado pelo processador para armazenar as informações de tudo o que estiver 
aberto em seu computador, seja um jogo ou uma aplicação qualquer. Assim, conforme novos aplicativos vão sendo 
executados, a RAM é consumida.” fonte: https://www.tecmundo.com.br/o-que-e/1031-o-que-e-memoria-virtual-
.htm 
Tanto a memóra ROM quanto a memória CACHE não são responsáveis em sustentar de forma equivalente, os 
programas em execução. Logo somente a memória RAM possui esta finalidade e arquitetura. 
Sobre a memória virtual: “Os arquivos de paginação nada mais são do que um espaço no disco rígido reservado para 
ajudar a armazenar os dados da memória RAM quando ela está cheia. É uma forma de estender a quantidade de 
memória para os dados temporários utilizados pelos aplicativos em execução sem que você precise fazer um 
upgrade de hardware. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/o-que-e/1031-o-que-e-memoria-virtual-.htm 
Logo permanece a resposta assumida pelo gabarito como correta, pois não há outra possibilidade ou alternativa que 
sustente uma sobre carga de uso do sistema operacional ou softwares quando estão carregados, pois estes são 
“sustentados” pela memória RAM. 
   
Número do Protocolo: 20180322.006.239582.023.0000000592-21 
Cargo: FISIOTERAPEUTA  
Questão: 19 
Recurso:  
O gabarito apresenta como correta a alternativa A, porém solicito anular a questão, pois a alternativa pede para 
assinalar a alternativa CORRETA sobre as fases da marcha, e a alternativa A relata que a fase de acomodação ou 
apoio representa 60% e  a fase de balanço ou oscilação 40% porém conforme referências abaixo, a fase de 
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acomodação ou apoio representa cerca de, ou aproximadamente de 60%, alguns autores ainda relatam entre 55% e 
65% ou 50% e 60%, assim como a fase de balanço ou oscilação, consecutivamente, representa cerca de, ou 
aproximadamente de 40%, alguns autores ainda relatam entre 35% e 45% ou 40% a 50% . Portanto a questão deve 
ser anulada, pois não é definido como absoluto 60% e 40% estes valores são apenas um número aproximado de base 
para entendimento, ou seja, é necessário especificar que é aproximadamente, ou cerca de, ou por volta de, 
valorizando assim a interpretação da questão e não deixando margens para erros ou dupla interpretação.  
Referências: 
HEBERT, Sizínio K. et al. Ortopedia e Traumatologia-: Principios e Prática. Artmed Editora, 2016. 
Link: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1
tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-
ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=fal
se 
OTTOBONI, Camila; FONTES, Sissy Veloso; FUKUJIMA, Marcia Maiumi. Estudo comparativo entre a marcha normal e 
a de pacientes hemiparéticos por acidente vascular encefálico: aspectos biomecânicos. Rev Neurociências, v. 10, n. 
1, p. 10-6, 2002. Link: www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2002/RN%2010%2001/RN%2010%2001%202.pdf 
LEITE, Izabel Cristina De Sousa; MEIJA, Dayana Priscila Maia. A importância da avaliação minuciosa da marcha em 
pacientes com distúrbios neurológicos.  
Link: portalbiocursos.com.br/ohs/data/docs/30/44_-
_A_importYncia_da_avaliaYYo_minuciosa_da_marcha_em_pacientes_com_distYrbios_neurolYgicos.pdf 
LÓPEZ RICO, Cristian et al. Marcha normal e patológica: estudo teórico e experimental de uma ortótese de tornozelo 
e pé. 2014.  
Link: https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/5604 
SEBASTIÃO, Ricardo. Análise cinemática da marcha: estudo comparativo entre membro amputado e membro 
remanescente de amputados transfemorais. 2009.  
Link: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21706/2/38476.pd 
MAFRA, Nuno. Processamento de Sinal na Avaliação Clínica da Marcha Humana. 2012. 
Link: https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/75230/2/46326.pdf 
DE SOUZA MUNIZ, Adriane Mara. QUANTIFICAÇÃO DA MARCHA HUMANA UTILIZANDO ANÁLISE DE COMPONENTES 
PRINCIPAIS PARA AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. 2008. Tese de Doutorado. UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
Link: www.peb.ufrj.br/teses/Tese0079_2008_11_12.pdf 
SEGURA, Dora de Castro Agulhon et al. A evolução da marcha através de uma conduta cinesioterapêutica em 
pacientes hemiparéticos com sequela de AVE. Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v. 12, n. 1, 2008. 
Link: revistas.unipar.br/index.php/saude/article/download/2225/1837 
MELO, Luciana Leite et al. A marcha no paciente hemiparético. Universitas: Ciências da Saúde, v. 3, n. 2, p. 261-273, 
2008. 
Link: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/article/download/559/379 
http://www.efdeportes.com/efd188/analise-do-ciclo-da-marcha-humana.htm 
http://www.facafisioterapia.net/2014/01/fases-e-acao-muscular-da-marcha-humana.html 
https://proteseeortese.wordpress.com/2011/08/21/as-fases-da-marcha/ 
Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239941.023.0000000593-75 
Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

http://www.eplconcursos.com.br/
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=false
https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=9JK4DQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT39&dq=2+Ortopedia+e+traumatologia:+princ%C3%ADpios+e+pr%C3%A1tica&ots=-3yJ7lnJVI&sig=2DNml2PYwZ7nDRF39vhZycdf-ww#v=onepage&q=2%20Ortopedia%20e%20traumatologia%3A%20princ%C3%ADpios%20e%20pr%C3%A1tica&f=false
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2002/RN%2010%2001/RN%2010%2001%202.pdf
https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/5604
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/21706/2/38476.pd
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/cienciasaude/article/download/559/379
http://www.efdeportes.com/efd188/analise-do-ciclo-da-marcha-humana.htm
http://www.facafisioterapia.net/2014/01/fases-e-acao-muscular-da-marcha-humana.html
https://proteseeortese.wordpress.com/2011/08/21/as-fases-da-marcha/
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Questão: 23 
Recurso:  
De acordo com a questão referida, especialmente o que diz respeito a afirmativa II a inclusão prevê a inserção 
escolar de forma "radical". Segundo o Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, em uma de suas definições, 
entende-se por "radical" aquilo que requer muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso, 
completamente oposto aquilo que deve ocorrer no processo de inclusão, além, de essa afirmação ser pautada na 
opinião de uma autora Maria Teresa Eglér Mantoan, que em seu livro "Inclusão Escolar: O que é? Por que? Como 
fazer?, relata suas experiências escolares, com o uso dessa expressão deu a entender que a inclusão ocorrerá dessa 
maneira, induzindo o candidato ao erro visto que a opinião da autorra não foi citada na questão. 
Sendo assim, a opinião da mesma vai em contrapartida daquilo que é apresentado na LDB 9.3945/96 a qual em seu 
capítulo V, artigo 58 ao qual trata da Educação Especial, para os efeitos desta Lei a modalidade da educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos, com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, além de no inciso 2° desta mesma Lei, citar que o atendimento 
será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que em função das condições dos alunos não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, ou seja, esse processo respeita a especificidade de 
cada aluno, não cita em nenhum mmomento nesta Lei que a inserção do aluno deva ocorrer de maneira "radical" 
como foi expressa pela autora em seu livro e consequentemente apresentada na questão, sendo assim, dando duplo 
sentido e induzindo o candidato ao erro pelo uso da palavra "radical". 
Diante do exposto solicito a anulação da questão. 
Referências: 
BRASIL. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
MANTOAN, Maria teresa Eglér. Inclusão Escolar: O que é? Por que? Como fazer? São Paulo - Moderna, 2003. 
MICHAELIS - Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Disponível em: <michaelis.uol.com.br/busca?id=V459B> 
Acesso: 22 Maio 2018. 
Resposta:  
INDEFERIDO. O canddiato interpretou a expressão "radical" fora do contexto da frase. A "radicalidade", a qual se 
refere o texto, refere-se a profunda e urgente necessidade de integração dos alunos nas salas de aula do ensino 
regular.  
   
Número do Protocolo: 20180322.006.239568.023.0000000594-67 
Cargo: PSICÓLOGO  
Questão: 14 
Recurso:  
Na questão número 14, ao desativar o modo avião a conexão wi-fi é ativada, e não desativada como afirma a 
alternativa "A" 
Conforme consta no site Techtudo "A função modo avião, bastante conhecida por usuários de celulares e tablets, 
também está presente no Windows 10. No sistema da Microsoft, a ferramenta pode desativar rapidamente qualquer 
tipo de conexão sem fio do computador – incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Indicada para realizar tarefas offline, 
como escrever textos e visualizar fotos, a função também é ideal para poupar a bateria de notebooks (...)" 
Desta forma, como afirma a citação acima, ao ativar o modo avião a bateria do notebook é poupada, o que torna a 
alternativa "C" como a correta em relação ao enunciado da questão, pois ao desativar a ferramenta modo avião, há 
o aumento do consumo de energia. 
Diante do exposto, solicito alteração do gabarito da alternativa "A" para alternativa "C", pois corresponde 
efetivamente a um resultado da desativação do modo avião. 
 
 

http://www.eplconcursos.com.br/
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Referência: 
Techtudo.O que é o modo avião? Saiba como ativar no Windows 10. Disponivel em: 
<http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-
windows-10.html>. Acesso em 23 de mai. 2018. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240197.023.0000000595-42 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
01 PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
CARGO: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
TEXTO DO RECURSO: 
Com base na lei LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 em seu Art. 81 que diz: 
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acessado dia 23/05/2018 
Venho solicitar a anulação da questão de número 21 referente ao cargo de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
Pois esta questão apresenta o seguinte comando e alternativas: 
21 - De acordo com a lei N° 8.069, de 13 de julho 1990, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
1. Armas, munições e explosivos. 
2. Bebidas alcoólicas. 
3. Ingressos para peças ou espetáculos. 
4. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida. 
5. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 
Desta forma há mais de uma alternativa correta. Sendo elas: A, B, D e E.  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240197.023.0000000596-41 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
02 PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
CARGO: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
TEXTO DO RECURSO: 
  

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-windows-10.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2015/08/o-que-e-o-modo-aviao-saiba-como-ativar-no-windows-10.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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Com base na lei LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 em seu Art. 32, inciso III. Que diz: 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm Acessado dia 23/05/2018 
Venho solicitar a anulação da questão de número 24 referente ao cargo de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
Pois a questão 24 apresenta como alternativa correta a letra D que diz: 
24 – Segundo a Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da educação 
Nascional, o Ensino Fundamental obrigatório, tem por finalidade: 
1. d) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades que direcionem a formação de uma mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho.  
Sendo assim contrastando-se com o texto de lei (inciso III) o gabarito encontra-se incorreto.  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180322.006.239582.023.0000000597-26 
Cargo: FISIOTERAPEUTA  
Questão: 21 
Recurso:  
O gabarito apresenta a alternativa E como correta, porém a questão deve ser anulada, pois assim como as demais 
alternativas, ela está incorreta, pois apresenta: “teste funcional: preensão palmar com dinamômetro Jamar”, sabe-se 
que a doença artrite reumatoide está correta e que o método para avaliar a força de preensão palmar é através do 
dinamômetro Jamar, porém este não é um teste funcional, ele é um teste para avaliar força muscular, apesar de 
estarem interligadas, não são a mesma coisa, teste funcional avalia função, funcionalidade é diferente de força 
muscular, o fisioterapeuta durante a avaliação do paciente, utiliza o dinamômetro Jamar para avaliar e quantificar a 
força muscular da preensão palmar, assim como também utiliza métodos para avaliar amplitude de movimento, dor, 
flexibilidade, e esses testes auxiliam no diagnóstico como parâmetros, e associado ao teste funcional, que é um teste 
totalmente relacionado a função, não requerendo força muscular, ou amplitude de movimento necessariamente, 
pois o paciente pode apresentar força muscular na preensão palmar avaliado pelo Jamar, porém não ter 
funcionalidade na preensão palmar por outro motivo, como por exemplo a falta de coordenação motora, que 
dificultaria ou impediria o mesmo de realizar a função, portanto um exemplo de teste funcional seria o 
fisioterapeuta solicitar ao paciente a realizar atividades do dia a dia, diretamente relacionadas com uma função, 
como solicitar para ele pegar um copo de um lugar e leva-lo para outro, simular uma escovação de dentes, estender 
a roupa no varal, entre outros. Sendo assim, a questão deve ser anulada, para que não possa deixar brechas de 
dupla interpretação, e também para valorizar a avaliação do fisioterapeuta, que possui muitos objetivos (função, 
força muscular, analgesia, coordenação motora) e estes apesar de estarem interligados são diferentes, sendo 
avaliação detalhada e criteriosa, para que o diagnóstico e também o tratamento sejam eficazes. 
FIGUEIREDO, Iêda Maria et al. Teste de força de preensão utilizando o dinamômetro Jamar. Acta Fisiátrica, v. 14, n. 
2, p. 104-110, 2016. 
Link: https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/download/102799/101084 
MOURA, Patrícia Martins de Lima et al. Estudo da força de preensão palmar em diferentes faixas etárias do 
desenvolvimento humano. 2008. 
Link: www.repositorio.unb.br/bitstream/10482/1699/1/Disser_PatriciaMartinsLSMoura.pdf 
REIS, Maurício Moreira; ARANTES, Paula Maria Machado. Medida da força de preensão manual: validade e 
confiabilidade do dinamômetro saehan. Fisioterapia e pesquisa, v. 18, n. 2, p. 176-181, 2011. 

http://www.eplconcursos.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm
https://www.revistas.usp.br/actafisiatrica/article/download/102799/101084
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Link: 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vtem-
5vbAhWGkpAKHYeUBV4QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Ffp%2Fv18n2%2F13.pdf&usg=AO
vVaw1gi3G--w7btkYC968-8fzp 
MOREIRA, Demóstenes et al. Avaliação da força de preensão palmar com o uso do dinamômetro Jamar® em 
pacientes portadores de hanseníase atendidos em nível ambulatorial no Distrito Federal. Hansenologia 
Internationalis jul/dez, v. 27, n. 2, p. 2002, 2002. 
Link: www.ilsl.br/revista/imageBank/865-2571-1-PB.pdf 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180309.006.238908.023.0000000598-18 
Cargo: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Questão: 1 
Recurso:  
O GABARITO DA PROVA NAÕ FOI ASSINADO POR MOTIVO DE  QUE NA HORA QUE O FISCAL ESTAVA FALANDO , 
EXPLINADO COMO SERIA O ANDAMENTO DA PROVA   EU CARLA FERNANDA GATTINI ESTAVA ASSINANDO O PAPEL 
QUE CONSTAVA COMO TESTEMUNHA  MEU NOME COMPROVANDO QUE O LACRE DO ENVELOPE ESTAVA 
DEVIDAMENTE RESTRITO .NÃO PRESTEI ATENÇAO POR ISSO NÃO  ASSINEI O GABARITO FINAL . E NO TERMINO DA 
PROVA A FISCAL QUE ESTAVA NA SALA, TAMBÊM NAÕ CONFERIU SE   ESTAVA TUDO OK SAI DA SALA SEM TER 
ASSINADO MEU NOME , PEÇO A ANALIZE E AGUARDO RESPOSTA.                                                                    
ATENCIOSAMENTE :   CARLA  FERNADA GATTINI. 
Resposta:  
INDEFERIDO, a responsabilidade de preenchimento da Folha Resposta é do candidato, e conforme o item 7.4 o 
candidato que deixou de assinar a Folha Resposta é elimado do concurso, sendo assim, a candidata foi 
desclassificada.  
   
Número do Protocolo: 20180321.006.239497.023.0000000599-93 
Cargo: PSICÓLOGO  
Questão: 14 
Recurso:  
Na questão número 14, ao desativar o modo avião a conexão wi-fi é ativada, e não desativada como afirma a 
alternativa "A" 
Conforme consta no site Techtudo "A função modo avião, bastante conhecida por usuários de celulares e tablets, 
também está presente no Windows 10. No sistema da Microsoft, a ferramenta pode desativar rapidamente qualquer 
tipo de conexão sem fio do computador – incluindo Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Indicada para realizar tarefas offline, 
como escrever textos e visualizar fotos, a função também é ideal para poupar a bateria de notebooks (...)" 
Desta forma, como afirma a citação acima, ao ativar o modo avião a bateria do notebook é poupada, o que torna a 
alternativa "C" como a correta em relação ao enunciado da questão, pois ao desativar a ferramenta modo avião, há 
o aumento do consumo de energia. 
Diante do exposto, solicito alteração do gabarito da alternativa "A" para alternativa "C", pois corresponde 
efetivamente a um resultado da desativação do modo avião. 
Resposta:  
INDEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
 

http://www.eplconcursos.com.br/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vtem-5vbAhWGkpAKHYeUBV4QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Ffp%2Fv18n2%2F13.pdf&usg=AOvVaw1gi3G--w7btkYC968-8fzp
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vtem-5vbAhWGkpAKHYeUBV4QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Ffp%2Fv18n2%2F13.pdf&usg=AOvVaw1gi3G--w7btkYC968-8fzp
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9vtem-5vbAhWGkpAKHYeUBV4QFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Ffp%2Fv18n2%2F13.pdf&usg=AOvVaw1gi3G--w7btkYC968-8fzp
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Número do Protocolo: 20180323.006.239586.023.0000000600-1010 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
CARGO: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
TEXTO DO RECURSO: 
Com base na lei LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 em seu Art. 81 que diz: 
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
I - armas, munições e explosivos; 
II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78; 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acessado dia 23/05/2018 
Venho solicitar a anulação da questão de número 21 referente ao cargo de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
Pois esta questão apresenta o seguinte comando e alternativas: 
21 - De acordo com a lei N° 8.069, de 13 de julho 1990, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
1. Armas, munições e explosivos. 
2. Bebidas alcoólicas. 
3. Ingressos para peças ou espetáculos. 
4. Produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida. 
5. Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. 
Desta forma há mais de uma alternativa correta. Sendo elas: A, B, D e E.  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180323.006.239586.023.0000000601-107 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO 
CARGO: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
TEXTO DO RECURSO: 
Com base na lei LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 em seu Art. 32, inciso III. Que diz: 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm Acessado dia 23/05/2018 
Venho solicitar a anulação da questão de número 24 referente ao cargo de PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS.  
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Pois a questão 24 apresenta como alternativa correta a letra D que diz: 
24 – Segundo a Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da educação 
Nascional, o Ensino Fundamental obrigatório, tem por finalidade: 
1. d) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades que direcionem a formação de uma mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho.  
Sendo assim contrastando-se com o texto de lei (inciso III) o gabarito encontra-se incorreto.  
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239405.023.0000000602-41 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 8 
Recurso:  
Resposta:  
INDEFERIDO. 
Preliminarmente, é importante salientar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital do 
certame no tópico “números complexos”, sendo que a mesma foi elaborada com base na obra ZILL, D. G. e 
SHANAHAN, P. D. “Análise Complexa” LTC, 2011.Com base na referência empregada o número complexo . Assim, seu 
conjugado é  Logo, alternativa (b). Diante disso, a banca julgou o recurso improcedente e RATIFICA o gabarito 
preliminar. 
   
Número do Protocolo: 20180319.006.239405.023.0000000603-410 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 14 
Recurso:  
Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239938.023.0000000604-710 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
Estando em vista que na Lei nº 9394 de dezembro de 1996 em seu artigo 32 parágrafo I- o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da esrita e do cálculo. 
Sendo assim a alternativa A da prova se encontra correta diferemente do  que apareceu no gabarito a qual considera 
como alternativa correta a D, mas na Lei a mesma se refere no parágrafo III que diz: o desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores, diferentemente do que apresenta na questão, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
que direcionem a formação de uma mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho. 
Diante do exposto solicito a anulação da questão. 
Referências: 
BRASIL - Ministério de Educação e Cultura. LDB - Lei nº 9394/96, de20 de dezembro de 1996.Estabelece as diretrizes 
e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
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Número do Protocolo: 20180405.006.240333.023.0000000605-62 
Cargo: MERENDEIRA 
Questão: 20 
Recurso:  
Significado de Idôneo 
adjetivoQue se adequa; que serve perfeitamente ao propósito que se refere.Que demonstra aptidão e capacidade 
para ocupar determinados cargos, para realizar determinadas tarefas etc.; apto e competente.Considerado 
moralmente certo; honesto, íntegro.[Jurídico] Que possui as características necessárias para desempenhar 
determinadas tarefas e/ou para tomar posse de certos cargos; sobre quem se pode confiar: advogado idôneo. 
Fonte:/www.dicio.com.br 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239938.023.0000000606-78 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
Na questão referida o gabarito apresenta como alternativa correta a C (Ingressos para peças e espetáculos), porém 
com base no que apresenta a Lei 8.069 de 13 de Julho de 1990, que trata dos Produtos e serviços,  em seu Art. 81, 
consta a poibição e venda a criança e ao adolescente, todas as alternativas se apresentam corretas, exceto a C a qual 
o gabarito se refere, seria válida a alternativa C caso a questão exigisse que se marcasse a alternativa incorreta, o 
que não foi o caso, com base nisso confunde-se o candidato e o induz ao erro. Sendo assim, e com base nesta Lei 
solicito que haja anulação da questão citada. 
Refrência: 
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: Lei nº8.069 de 13 de Julho de 1990. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180404.006.240288.023.0000000607-91 
Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Questão: 24 
Recurso:  
O conteúdo da alternativa “a” assinalada como a correta na questão 24 no gabarito divulgado está incorreta, pois 
450 dias correspondem a 1 ano e 3 meses aproximadamente e não 1 ano e 2 meses como consta na questão, 
induzindo o candidato ao erro, pois o mesmo se vê obrigado a escolher entre as outras alternativas da referida 
questão. 
Diante do acima exposto, solicito que a questão seja anulada para todos os candidatos, dividindo-se a nota total da 
prova por 24 questões restantes ou considerar a questão correta para todos os candidatos independentes da 
alternativa marcada pelos mesmos. 
Resposta:  
INDEFERIDA. O parágrafo foi extraído do CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA N. 21, PÁGINA 21, DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. A questão não trata de quantos meses correspondem 450 dias, e também não induz o candidato ao erro 
simplesmente porque menciona a palavra “aproximadamente”. Desta forma, se digo “aproximadamente” não se 
está colocando exatidão ao número de dias, e sim quantidade de dias aproximados.  Portanto NEGADO o recurso 
do candidato. 
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Número do Protocolo: 20180319.006.239405.023.0000000608-45 
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL 
Questão: 21 
Recurso:  
Resposta:  
QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240396.023.0000000609-13 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
A  presente questão encontra-se em desacordo com a lei citada como base no enunciado 8069/90 (ECA), haja vista 
que o examinador considera como alternativa correta a C, no entanto,o artigo 81 da lei 8069/90 é explicito quanto 
as  proibições, e oitem dado como correto não se enquadrano rol das alernativas conformese observa na cópia do 
presente artigo da lei: 
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de:  
        I - armas, munições e explosivos;  
        II - bebidas alcoólicas;  
        III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida;  
        IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida;  
        V - revistas e publicações a que alude o art. 78;  
        VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.  
Nesse sentido,nota-se que houve uma falha no enunciado  da questão, onde deveria pedir para assinalar a incorreta, 
sendo que nesta prova apenas a incorreta foi considerada correta pelo examinador, estando em total desacordo da 
lei. 
Neste termos, peço e espero deferimento quanto ao presente recurso relativo a questão de número 21 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240396.023.0000000610-19 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 7 
Recurso:  
A presente questão encontra-se com duas alternativas corretas, sendo elas a B e a E. No entanto, o examinador só 
considera como correta, estando de acordo com as normas cultas padrão da língua portuguesa alternativa B, no 
entanto, a alternativa E não apresenta erro, podendo também ser considerada uma alternativa correta. 
Nestes termos peço e espero deferimento do presente recurso referente a questão número 7. 
Resposta:  
DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240396.023.0000000611-18 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 24 
Recurso:  
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A presente questão foi considerada correta pelo examinador tendo como resposta a alternativa D, no entanto, a lei 
nº 9394/96, em seu art. 32, I, considera como correta a alternativa A, conforme cópia legítima da lei colada abaixo: 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se 
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:             (Redação dada pela Lei 
nº 11.274, de 2006) 
 I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo; 
 II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade; 
 III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores; 
 IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 
 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de 
progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 
 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 
 5o O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 
2007). 
6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. 
( Fonte Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm ) 
Nesse sentido observa-se que o primeiro inciso da lei é claro e condiz exatamente com o disposto na alternativa A da 
questão número 24. Nestes termos espero deferimento do presente recurso. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180405.006.240396.023.0000000612-17 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 21 
Recurso:  
A PRIMEIRA DEFERIÇÃO MARQUEI A ALTERNATIVA ERRADA 
A presente questão encontra-se em desacordo com a lei citada como base no enunciado 8069/90 (ECA), haja vista 
que o examinador considera como alternativa correta a C, no entanto, o artigo 81 da lei 8069/90 é explícito quanto 
as proibições, e o item dado como correto não se enquadra no rol das alternativas conforme se observa na cópia do 
presente artigo da lei: 
Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
I - armas, munições e explosivos; 
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II - bebidas alcoólicas; 
III - produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar 
qualquer dano físico em caso de utilização indevida; 
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;" 
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes. 
(Fonte da lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm) 
Nesse sentido, nota-se que houve uma falha no enunciado da questão, onde deveria pedir para assinalar a 
alternativa INCORRETA, sendo que nessa prova apenas a incorreta foi considerada correta pelo examinador, estando 
em total desacordo da lei. 
Nestes termos, peço e espero deferimento quanto ao presente recurso relativo a questão de número 21. 
Resposta:  
DEFERIDO, questão anulada. 
   
Número do Protocolo: 20180402.006.239938.023.0000000613-78 
Cargo: PROFESSOR DE SÉRIES INICIAIS  
Questão: 12 
Recurso:  
De acordo com o calculo  matemático da questão acima solicitada teria que achar aporcentagem de 45% das 
quaestões( 23 resultado ) depois somar ao número 53 qua é o toal de alunos que entãoo daria 76. 
Na questao referida a alterntiva correta seria a letra D mas no gabarito saiu a alterntiva correta a letra E que no caso 
não confere ao resultado. peço a anulação da questão pois induziu o aluno ao erro.  
Resposta:  
INDEFERIDO. 
               Preliminarmente, é importante salientar que o conteúdo da presente questão está contemplado no edital 
do certame no tópico “números reais”, sendo que a mesma foi elaborada com base na obra SILVEIRA, E. e MARQUES 
C. “Matemática” Editora Moderna, 2008.Com base na referência e no texto empregados, segue a resolução: das 
informações do texto que o número de redações com nota igual a 1.000 pontos foi 45% maior no ano de 2016, 
quando comparado com o ano de 2017. Assim, 45% de 53 = 23,85 (Mais próximo de 24 do que de 23). Logo, o 
número de redações com nota igual a 1.000 foi igual a 53+24 = 77. Logo, alternativa (e). Diante disso, a banca julgou 
o recurso improcedente e RATIFICA o gabarito preliminar. 
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