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ATO 010 – ANÁLISE DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES DE PROVA E GABARITO PROVISÓRIO 
 

 
Apresentado o prazo para interposição de recursos contra as questões da prova, os(as) 

candidatos(as) interessados(as) apresentaram tempestivamente recurso(s) acatado(s) pela 
comissão. Assim, para melhor julgamento, manifestamos nosso parecer ao(s) item(ns) 
apontado(s) como conflitante(s).  

 

Questão: 16 
Disciplina: Legislação 
Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
Referência: 118 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recorrente alega que todas as 
assertivas estão corretas. Respondido para fins de despacho: Recorrente deixa de observar que a 
assertiva III - 'Quando excederem às dimensões mínimas das faixas de estacionamento, estarem 
devidamente' é falsa. Pois no texto da lei fala das DIMENSÕES MÁXIMAS. Já a assertiva VI - 
'permanecerem estacionadas por mais de 72h (setenta e duas horas)' também é falsa pois no 
texto da prova consta NÃO PERMANECEREM. Como o enunciado pede a resposta correta DE 
BAIXO PARA CIMA, a única alternativa correta é F, V, V, F, V, V.  
 

Questão: 21 
Disciplina: Legislação 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recorrente faz seu pleito alegando 
que o item VI - Permanecerem estacionadas por mais de 72h (setenta e duas horas) é falso. 
Respondido para fins de despacho: De fato a assertiva é falsa. Recorrente deixa de observar que 
a assertiva III - Quando excederem às dimensões mínimas das faixas de estacionamento, estarem 
devidamente é falsa. Ademais, recorrente não observa que é solicitado a sequência correta de 
BAIXO PARA CIMA. Sendo assim, a resposta correta é: F, V, V, F, V, V. 
 

Questão: 21 
Disciplina: Legislação 
Cargo: Médico Veterinário 
Referência: 99 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recorrente faz seu pleito alegando 
que a resposta correta da questão em tela corresponde a alternativa de letra A, sendo: 
Verdadeiro, Verdadeiro, Falso, Verdadeiro, Verdadeiro, Falso (V, V, F, V, V, F). Respondido para 
fins de despacho: Recorrente deixa de observar que é solicitado a sequência correta de BAIXO 
PARA CIMA. Sendo assim, a resposta correta é: F, V, V, F, V, V. Conforme indicado pelo próprio 
recorrente em seu pleito. 
 

Questão: 21 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
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Referência: 103 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, em especial o apontamento de referência/bibliografia que sustente a 
argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para 
fins de despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente 
não traz argumentos que possibilitem qualquer tipo de avaliação. 
 

Questão: 23 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
Referência: 103 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, em especial o apontamento de referência/bibliografia que sustente a 
argumentação do candidato, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para 
fins de despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente 
não traz argumentos que possibilitem qualquer tipo de avaliação. 
 

Questão: 32 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Recorrente alega que a assertiva de letra C e de letra D possuem a mesma resposta, 
alegando que a questão deve ser invalidada por haver duas alternativas corretas. Recorrente 
deixa de observar que as assertivas diferem uma da outra. Na assertiva C, consta: [...] o conceito 
de educação integral com o qual a BNCC não está comprometida [...] 
Na assertiva D, consta: [...] o conceito de educação integral com o qual a BNCC está 
comprometida [...] 
Ou seja, a assertiva C traz que a BNCC NÃO ESTÁ COMPROMETIDA. Enquanto que a assertiva D 
traz que a BNCC ESTÁ COMPROMETIDA. 
 

Questão: 33 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Recurso indeferido na 
íntegra, sem análise ao mérito.  
 

Questão: 36 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recorrente alega que a assertiva IV 
está incorreta. Respondido para fins de despacho: Como o próprio recorrente traz em seu pleito, 
a assertiva de fato está INCORRETA. Recorrente deixa de observar que é solicitada a sequência 
correta DE BAIXO PARA CIMA. Sendo assim: F, V, V, V. 
 

Questão: 26 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Teóricos da Educação. Recurso indeferido na íntegra, 
sem análise ao mérito. 
 

Questão: 27, 28, 29 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso 
indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 30 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Políticas Educacionais; Atualidades da Educação; 
Currículo; LDB. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 31 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 
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Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Políticas Educacionais; Atualidades da Educação; 
Currículo. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 32 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Políticas Educacionais; Atualidades da Educação; 
Currículo. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 33 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Políticas Educacionais; Concepções da Educação; 
Currículo; Atendimento educacional especializado: aspectos legais, pedagógicos, organizacionais. 
Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 34 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Concepções e leis da educação especial. Recurso 
indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
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Questão: 34 e 35 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Concepções e leis da educação especial. Recurso 
indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 36 e 37 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Lei Municipal 209/2019. Recurso indeferido na 
íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 38  
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Alfabetização e Letramento. Recurso indeferido na 
íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 39 e 40 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
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programáticos listados no Anexo do Edital: Letramento. Recurso indeferido na íntegra, sem 
análise ao mérito. 
 

Questão: 40 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Professor para Atendimento Educacional Especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Não é possível identificar na peça recursal o pedido do candidato. Recorrente não traz 
em seu pleito algum elemento que permita análise, limitando-se a anexar o conteúdo 
programático. Destarte, o conteúdo abordado na questão está abarcado nos conteúdos 
programáticos listados no Anexo do Edital: Letramento. Recurso indeferido na íntegra, sem 
análise ao mérito. 
 

Questão: 34 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Médico Veterinário 
Referência: 99, 153 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA  

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Recorrente não observa o artigo 108 do RIISPOA, o qual a questão em tela, objeto da 
controvérsia, foi extraída na íntegra. Não há como o item I ser incorreto pois o RIISPOA traz que: 
“por 48 (quarenta e oito) horas; se no fim desse período NÃO ocorrerem novos casos, permitir o 
sacrifício de todo o lote, no final da matança”. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao 
mérito. 
 

Questão: 26 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Médico Veterinário 
Referência: 99, 153 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO IMPROCEDENTE. Recurso interposto sem 
observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Recurso 
indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 26 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Médico Especialista em Pediatria 
Referência: 165, 225 
Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Houve equívoco na redação do 
enunciado da questão. A questão em tela pede a alternativa incorreta, enquanto deveria solicitar 
a alternativa Correta. 
Procedimento de Ofício: Questão anulada. 
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Questão: 30 
Disciplina: Conhecimentos Específicos 
Cargo: Médico Especialista em Pediatria 
Referência: 225 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Respondido para fins de 
despacho: Recurso indeferido pelos seguintes motivos: 1) não menciona a idade da criança. 2) O 
enunciado esclarece que a questão tratará especificamente dobre os procedimentos e condutas 
adotados pelo Caderno de Atenção Básica, nº 33 (Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: 
crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012), que na página 265 cita: “A 
criança deve ser examinada quando a febre for alta ou fugir do padrão esperado para o tipo de 
vacina aplicada. Quando a febre se deve à vacinação, o quadro geralmente é benigno e 
autolimitado. Mantenha a criança em repouso, em ambiente bem ventilado, administre água e 
outros líquidos apropriados para ela (tais como o leite materno e a terapia de reidratação oral) e 
considere o uso de antitérmico. Antitérmicos: paracetamol (para crianças e adultos), de 
preferência na dosagem de 10 a 15mg/kg/dose (dose máxima: 750mg), de 6hs/6hs. Nos casos de 
febre muito alta sem resposta ao paracetamol, pode-se usar dipirona, 15mg/kg/dose, por via 
oral”. 
 

Questão: 01 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Fonoaudiólogo 
Referência: 83 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Recurso indeferido na 
íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 01 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Professor para atendimento educacional especializado 
Referência: 56 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO IMPROCEDENTE. Recurso interposto sem 
observação ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Recorrente 
questiona o fato da prova não ter perguntas do tipo “o que é AEE, qual é o público do AEE”. 
Respondido para fins de despacho: Recorrente deixa de observar que existe um conteúdo 
programático o qual é seguido, sendo que o “concurseiro” deve estudar todas as temáticas 
relacionadas no conteúdo publicado anexo ao Edital. A multidisciplinaridade faz parte do 
processo de avaliação. Recurso indeferido na íntegra, sem análise ao mérito. 
 

Questão: 07 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Professor para atendimento educacional especializado, Fiscal de obras e posturas, 
técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, fonoaudiólogo, professor de ensino 
fundamental – música, médico veterinário, médico generalista, médico pediatra 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO ANULADA 
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Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Na questão em tela não existe uma 
função conotativa, mas sim conativa. Desta forma, existem duas alternativas que estariam 
corretas de acordo com o que o enunciado solicita. 
Procedimento de Ofício: Questão anulada. 
 

Questão: 07 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Professor para atendimento educacional especializado, Fiscal de obras e posturas, 
técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, fonoaudiólogo, professor de ensino 
fundamental – música, médico veterinário, médico generalista, médico pediatra 
Referência: 176 
Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Na questão em tela não existe uma 
função conotativa, mas sim conativa. Desta forma, existem duas alternativas que estariam 
corretas de acordo com o que o enunciado solicita. 
Procedimento de Ofício: Questão anulada. 
 

Questão: 10 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Professor para atendimento educacional especializado, fonoaudiólogo, professor de 
ensino fundamental – música, médico veterinário, médico generalista, médico pediatra 
Referência: 225, 240, 99 
Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Houve equívoco na redação do 
enunciado da questão. A questão em tela pede em qual período há uma locução prepositiva 
enquanto que deveria perguntar em qual alternativa não há uma locução prepositiva. 
Procedimento de Ofício: Questão anulada. 
 

Questão: 06 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
Referência: 118 
Procedimento: QUESTÃO INALTERADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO INDEFERIDO. Recurso interposto sem observação 
ao Item 12.3 do Edital, sendo aplicado o previsto no Item 12.9 do Edital. Recurso indeferido na 
íntegra, sem análise ao mérito.  
 

Questão: 12 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Fonoaudiólogo, professor de ensino fundamental – música, médico veterinário, professor 
para atendimento educacional especializado, médico generalista, médico pediatra 
Referência: 225 
Procedimento: QUESTÃO ALTERADA PARA ALTERNATIVA LETRA C 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Recorrente alega que a assertiva correta 
da questão em tela corresponde a letra C. Sobre o recurso, temos o que segue: Constatou-se que 
houve equívoco na transcrição da assertiva correta, uma vez que, na questão em tela HÁ é verbo 
impessoal com sujeito inexistente; DUAS SOLUÇÕES é objeto direto; O TEMPO E A PACIÊNCIA é 
aposto. 
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Concurso Público 01/2019 

Procedimento de Ofício: Gabarito alterado para alternativa C. 
 

Questão: 04 
Disciplina: Língua Portuguesa 
Cargo: Fiscal de obras e posturas, técnico em enfermagem, técnico em segurança no trabalho 
Referência: 118 
Procedimento: QUESTÃO ANULADA 

Sobre o recurso, temos o que segue: RECURSO DEFERIDO. Sobre o recurso, temos o que segue: 
Houve equívoco na transcrição do enunciado da questão em tela, sendo anulada a questão.  
Procedimento de Ofício: Questão anulada.  
 
 

 

Luzerna, 09 de setembro de 2019. 

 

 

 

BANCA TÉCNICA 

We Do Serviços Inteligentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


