PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO – SP
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
PÚBLICO N° 001/2016
EDITAL N° 15 – RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital de Abertura n° 001, do
Concurso Público nº 001/2016, TORNA PÚBLICO o Resultado dos Recursos face ao Gabarito das provas objetivas aplicadas nos dias 03/04/2016 e
10/04/2016, conforme segue:
1. RECURSOS FACE GABARITO:
CARGO
AGENTE DE TRANSITO
AGENTE DE TRANSITO
ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

INSCRIÇÃO
134137
134137
143449

Questão
2
40
2

ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

143449

6

ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

143449

7

Resultado
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4
DEFERIDO. Questão anulada.
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ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

143449

18

DEFERIDO. Questão anulada, não há alternativa correta.

ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

141459

2

ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.
ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.
ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

132974
132669
132669

7
18
24

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Alegou a recorrente que a questão em comento
merece a anulação porquanto está em desacordo com a
“doutrina e jurisprudência do Direito Tributário, e até pelo
entendimento da própria Lei 5.172/66.”Para tanto, trouxe
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e
“de sites” acerca do assunto.Primeiramente, o enunciado da
questão é de clareza cristalina ao pedir que seja assinalada a
questão correta de acordo com A LEI 5.172/66, e não de acordo
com o entendimento doutrinário, jurisprudencial – sobretudo do
STJ – pessoal, de sítios da internet, blogs, fundamentos lógicos,
gramaticais, teleológicos, exegéticos, finalísticos, históricos,
etc.Tal fato, por si só, já tornaria improcedente o recurso em
questão.Ainda que assim não o fosse, a recorrente prossegue em
suas razões, ao arrepio do texto legal afirmando que a assertiva III
está correta, a qual foi redigida da seguinte maneira:“À lume do
disposto na Lei 5.172/66, analise as seguintes afirmativas:(...)IIIdiz-se o sujeito passivo da obrigação acessória, contribuinte,
quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.” GRIFAMOS.Já o art. 121,
CTN aduz que:Art. 121. (...)Parágrafo único. O sujeito passivo da
obrigação principal diz-se:I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato
gerador;II - responsável, quando, sem revestir a condição de
2
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contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de
lei.Até o mais pedestre dos métodos exegéticos, nos permite
concluir sem qualquer dúvida que a assertiva trata de obrigação
acessória, quando a lei prevê a obrigação principal, as quais são
institutos com natureza e definições distintas. Outrossim, a
assertiva menciona o contribuinte, quando a lei fala em
responsável.Assim, a alternativa “III” jamais poderia ser
considerada correta, pois encontra-se viciada por duplo
fundamento JURÍDICO E LEGAL, ficando mantido o gabarito
preliminar divulgado.
ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

132669

37

INDEFERIDO. A questão recorrida, foi redigida de maneira
suficientemente clara e explícita ao se referir a alteração
comunicada pelo empresário à SRFB nos seguintes termos:
“Conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, a alteração
de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria da
Receita Federal do Brasil equivalerá (...) ” GRIFAMOSAssim, é
irrelevante a localização textual ou contextual da previsão legal,
seu caput, inciso, alínea ou parágrafo, porquanto a comunicação
feita pelo empresário possui efeitos distintos daquela feita pela
ME, EPP ou MEI.Ademais, não há previsão legal que ampare a
afirmação pessoal da recorrente de que o termo empresário,
abarque TODOS os institutos previstos na Lei Complementar (ME,
EPP e MEI). Aliás, a recorrente não aponta qualquer fundamento
jurídico ou legal que justifique tal afirmação. À uma por se tratar
de coisas distintas, à duas porque de fato não EXISTE previsão
legal que corrobore com seu entendimento.A referida Lei
Complementar trata de vários temas e institutos, mas a questão
em comento indagou de forma clara e específica a comunicação
feita pelo empresário, termo que não tem o alcance pretendido
pela recorrente. Ora, tanto são coisas distintas que se encontram
disciplinados em diferentes dispositivos, com efeitos jurídicos,
3
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ANALISTA FISCAL DE TRIBUTOS MUNIC.

132669

6

ASSISTENTE SOCIAL

134985

2

ASSISTENTE SOCIAL

134985

7

tratamento legal e requisitos totalmente diversos.Por fim,
afirmou a recorrente que: “a questão está incompleta, subjetiva e
totalmente descontextualizada com a Lei 123/2006, não tendo
coma nenhum candidato "adivinhar" se a questão falava das
microempresas e empresas de pequeno porte ou do
Microempresário Individual - MEI.” GRIFAMOSDe fato, não se
trata de “adivinhar” o assunto abordado, mas tão somente de LER
com atenção o enunciado da questão e assinalar a alternativa
correta, sem chicanas, devaneios ou interpretações forçosas. Ante
todo exposto, e nos termos da fundamentação supra, resolve a
banca examinadora conhecer dos recursos apresentados para
NEGAR-LHES TOTALMENTE PROVIMENTO, e manter inalterado o
gabarito preliminar divulgado.
INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4
INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
DEFERIDO. Questão anulada.
4
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ASSISTENTE SOCIAL

134985

21

ASSISTENTE SOCIAL

134985

22

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL e PESQUISA EM SERVIÇO
SOCIAL, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 21.
Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma informação
extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.
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ASSISTENTE SOCIAL

134985

25

ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

134985
134985

26
27

ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

134985
142198

35
2

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/

6
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ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

142198
142198

7
21

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL e PESQUISA EM SERVIÇO
SOCIAL, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 21.
Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma informação
extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL

142198

22

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.
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ASSISTENTE SOCIAL

142198

25

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

142198
142198

26
27

ASSISTENTE SOCIAL

142198

35

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
DEFERIDO. Questão anulada.
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ASSISTENTE SOCIAL

133036

2

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/

ASSISTENTE SOCIAL

133036

7

DEFERIDO. Questão anulada.

ASSISTENTE SOCIAL

133036

21

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL e PESQUISA EM SERVIÇO
SOCIAL, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 21.
Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma informação
extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

9
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ASSISTENTE SOCIAL

133036

22

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL

133036

25

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL

133036

26

DEFERIDO. Questão anulada.

10
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ASSISTENTE SOCIAL

133036

27

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL

133036

35

DEFERIDO. Questão anulada.

ASSISTENTE SOCIAL

143756

2

ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

143756
143756

7
21

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL e PESQUISA EM SERVIÇO
SOCIAL, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 21.
Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma informação
extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático é apenas sugestão e jamais obrigatório.
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ASSISTENTE SOCIAL

143756

22

ASSISTENTE SOCIAL

143756

25

ASSISTENTE SOCIAL

143756

26

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
DEFERIDO. Questão anulada
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ASSISTENTE SOCIAL

143756

27

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL
ASSISTENTE SOCIAL

143756
141269

35
21

DEFERIDO. Questão anulada
INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
PLANEJAMENTO E GESTÃO SOCIAL e PESQUISA EM SERVIÇO
SOCIAL, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 21.
Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma informação
extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático é apenas sugestão e jamais obrigatório.
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ASSISTENTE SOCIAL

141269

22

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.

ASSISTENTE SOCIAL

141269

25

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
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ASSISTENTE SOCIAL

141269

27

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
DEFERIDO. Questão anulada, não há alternativa correta

AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

134541

AUX. EDUC. - CUIDADOR DA CASA DA CRIANÇA

142720

AUX. EDUC. - CUIDADOR DA CASA DA CRIANÇA

BIOLOGO
BIOLOGO

8
DEFERIDO: Questão anulada, duas respostas corretas
21
INDEFERIDO: “Caso o usuário”, se relaciona com a preferência do
usuário, que pode escolher ou não alterar a configuração da barra
de status.

142720

134112
134112

23
7
33

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. De acordo com AMABIS e MARTHO, Biologia dos
Organismos, página 467, Editora Moderna, “Larvas de anfíbios
respiram por meio de brânquias e pela pele (respiração cutânea);
anfíbios adultos respiram por pulmões e também pela
pele”.Desta forma, a alternativa E está CORRETA, tendo portanto
somente uma alternativa INCORRETA na questão, o que dá
parecer desfavorável ao candidato, NÃO anulando a questão.
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CIRURGIÃO DENTISTA

133756

27

INDEFERIDO. A questão tem apenas uma alternativa correta, não
possui erro na alternativa, no enunciado ou em suas opções I, II e
III. A alternativa correta não apresenta erros, pois é a única
correta.

CIRURGIÃO DENTISTA

132629

33

DEFERIDO. Questão anulada, a questão não possui resposta
correta.

CIRURGIÃO DENTISTA

132629

39

INDEFERIDO. Testes térmicos e elétricos também são utilizados
como para diagnósticos, porém a pergunta é qual o “último”
recurso para determinar a vitalidade da polpa, sendo que Teste
de cavidade: Consiste na estimulação do dente suspeito de
necrose pulpar sem anestesiá-lo previamente, com o auxílio de
uma broca de alta rotação. Muitas vezes somente o jato de ar da
seringa tríplice ou a turbina de alta rotação são suficientes para
garantir a resposta positiva do paciente antes mesmo de uma
cavidade ser aberta. Por ser invasivo, esse teste deve ser utilizado
como último recurso de acordo relatou (MEDEIROS, 2010). Dessa
forma a única alternativa que apresenta esse último recurso, a
alternativa “d” .

CIRURGIÃO DENTISTA

135409

7

DEFERIDO. Questão anulada.
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CIRURGIÃO DENTISTA

135409

18

INDEFERIDO. A questão pede a alternativa incorreta,
considerando a Constituição Federal, não faz menção a nenhuma
outra lei e conforme a Constituição Federal de 1988 a questão
está correta, então vejamos: A) Está correta, pois está prevista no
artigo 196;B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;C) Está
correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;D) Está correta, pois
está previsto no artigo 199 § 2º; E) Está incorreta, sendo a única
questão incorreta, pois a questão determina que é vedada a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País. Porém o artigo 199 §
3º determina sim que é vedado, porém diz que poderá ocorrer
em casos previstos em Lei.

CIRURGIÃO DENTISTA

135409

27

INDEFERIDO. A questão tem apenas uma alternativa correta, não
possui erro na alternativa, no enunciado ou em suas opções I, II e
III. A alternativa correta não apresenta erros, pois é a única
correta.

CIRURGIÃO DENTISTA

135409

30

DEFERIDO. Questão anulada, pois a mancha branca pode ser ativa
ou inativa, sendo duas opções corretas.

CIRURGIÃO DENTISTA

135409

37

DEFERIDO. Questão anulada, podem ser consideradas duas
alternativas.

CIRURGIÃO DENTISTA
CIRURGIÃO DENTISTA

133451
133451

7
22

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Candidato recorre da questão, indicando que a
resposta correta, seria uma exceção a regra, em nenhum
momento apresentou argumento que a questão está incorreta ou
apresenta erro, pelo contrário, sendo ou não exceção, traz artigo
referenciando a alternativa, onde não apresenta erro algum.
17
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CIRURGIÃO DENTISTA

133451

33

DEFERIDO. Questão anulada, a questão não possui resposta
correta.

COMPRADOR

137661

2

COMPRADOR

137661

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"

COMPRADOR

25

134076
3

COMPRADOR

134076

COMPRADOR
COMPRADOR

132778
132778

COMPRADOR

132778

CONTADOR
CONTADOR
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA

6
2
7

INDEFERIDO: A palavra infelizmente é formada por derivação
prefixal e sufixal. Já envelhecimento é formada por derivação
parassintética. A diferença entre elas é que, na derivação parassintética, o acréscimo é simultâneo e obrigatório; na prefixal e
sufixal, pode haver apenas o acréscimo do prefixo ou do sufixo
INDEFERIDO: A questão não apresenta equívoco, pois o pronome
oblíquo faz a função de pronome possessivo faz a mesma função
em ambas as orações. Vejamos: FIZERAM-LHE O DEVER DE CASA –
FIZERAM
O
SEU
DEVER
DE
CASA.
PEDI-LHE A MÃO EM CASAMENTO – PEDI A SUA MÃO EM
CASAMENTO.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"

137600
137600

25
7
18

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada, não há alternativa correta.

134913
134913
134913
135557
135557
135557

12
14
16
12
14
16

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
18
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DIRETOR DE ESCOLA

135557

27

INDEFERIDO. Um planejamento é construído coletivamente e
deve refletir as necessidades de seu tempo. o planejamento não é
um mero documento estanque e acabado, mas deve estar em
constante processo de avaliação, portanto ele DEVE SER mutável.

DIRETOR DE ESCOLA

135557

40

DEFERIDO. Questão anulada, erro na formatação.

DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA

13557
13557
13557
13557

12
14
16
27

DIRETOR DE ESCOLA

13557

40

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
INDEFERIDO: Um planejamento é construído coletivamente e
deve refletir as necessidades de seu tempo. o planejamento não é
um mero documento estanque e acabado, mas deve estar em
constante processo de avaliação, portanto ele DEVE SER mutável.
DEFERIDO. Questão anulada, erro de digitação.

DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA

144061
144061
144061
143545
143545
143545
143545

12
16
20
12
16
29
33

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
INDEFERIDO: Significado de CIOSO: Que cuida zelosamente do
que possui ou daquilo em que está ligado de alguma forma:
professor cioso de seus alunos. Portanto, a palavra não induz, de
forma alguma, dupla interpretação.
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DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
DIRETOR DE ESCOLA
ENFERMEIRO PADRÃO

134029
134029
134029
132499

12
16
20
18

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
INDEFERIDO. A questão pede a alternativa incorreta,
considerando a Constituição Federal, não faz menção a nenhuma
outra lei e conforme a Constituição Federal de 1988 a questão
está correta, então vejamos: A) Está correta, pois está prevista no
artigo 196;B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;C) Está
correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;D) Está correta, pois
está previsto no artigo 199 § 2º; E) Está incorreta, sendo a única
questão incorreta, pois a questão determina que é vedada a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País. Porém o artigo 199 §
3º determina sim que é vedado, porém diz que poderá ocorrer
em casos previstos em Lei.

ENFERMEIRO PADRÃO
ENFERMEIRO PADRÃO

141867
141867

7
18

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. A questão pede a alternativa incorreta,
considerando a Constituição Federal, não faz menção a nenhuma
outra lei e conforme a Constituição Federal de 1988 a questão
está correta, então vejamos: A) Está correta, pois está prevista no
artigo 196;B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;C) Está
correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;D) Está correta, pois
está previsto no artigo 199 § 2º; E) Está incorreta, sendo a única
questão incorreta, pois a questão determina que é vedada a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País. Porém o artigo 199 §
3º determina sim que é vedado, porém diz que poderá ocorrer
em casos previstos em Lei.
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ENFERMEIRO PADRÃO

135406

33

INDEFERIDO. O Caderno de Pré natal e Puerpério – Ministério da
Saúde - aponta como características individuais e condições
sociodemográficas desfavoráveis as seguintes situações:• Idade
menor que 15 e maior que 35 anos;• Ocupação: esforço físico
excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário,
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse;•
Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez,
principalmente em se tratando de adolescente;• Situação
conjugal insegura;• Baixa escolaridade (menor que cinco anos de
estudo regular);• Condições ambientais desfavoráveis;• Altura
menor que 1,45 m;• Peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg;•
Dependência de drogas lícitas ou ilícitas. Portanto o gabarito está
correto e as demais alternativas incorretas. Fonte: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica
de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e
humanizada – manual técnico/Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
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ENFERMEIRO PADRÃO

135271

2

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/

ENFERMEIRO PADRÃO

135271

6

ENFERMEIRO PADRÃO

135271

7

INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4
DEFERIDO. Questão anulada.

22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO – SP
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
ENFERMEIRO PADRÃO

135106

33

INDEFERIDO. O Caderno de Pré natal e Puerpério – Ministério da
Saúde - aponta como características individuais e condições
sociodemográficas desfavoráveis as seguintes situações:• Idade
menor que 15 e maior que 35 anos;• Ocupação: esforço físico
excessivo, carga horária extensa, rotatividade de horário,
exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, estresse;•
Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez,
principalmente em se tratando de adolescente;• Situação
conjugal insegura;• Baixa escolaridade (menor que cinco anos de
estudo regular);• Condições ambientais desfavoráveis;• Altura
menor que 1,45 m;• Peso menor que 45 kg ou maior que 75 kg;•
Dependência de drogas lícitas ou ilícitas. Portanto o gabarito está
correto e as demais alternativas incorretas. Fonte: Brasil.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica
de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e
humanizada – manual técnico/Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas – Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

ENG. AGRONOMO
ENG. AGRONOMO

143990
143990

7
33

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Recurso desprovido de qualquer argumentação
plausível de análise, sem referência, fugindo das determinações
editalícias.

ENG. AGRONOMO

143990

37

INDEFERIDO. Recurso desprovido de qualquer argumentação
plausível de análise, sem referência, fugindo das determinações
editalícias.

ENGENHEIRO CIVIL

133411

35

DEFERIDO. Questão anulada, imagem não corresponde com o
solicitado na questão.
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ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

138399
138399

7
35

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada, imagem não corresponde com o
solicitado na questão.

ENGENHEIRO CIVIL

138399

36

INDEFERIDO. A recorrente, alega que a questão está incorreta,
pois não consta na NBR 6122/2010, a determinação de
profundidade e tamanho, porém, a norma apresentada e a
justificativa da recorrente é sobre tubulões a céu aberto, e este
faz parte da classificação, pois tubulões se classificam em céu
aberto e com ar comprimido, tanto a questão quanto a
alternativa, não trata de classificação e sim de tubulões, sendo
que a profundidade e tamanho são estabelecidos para esse tipo
de fundação, então vejamos: Tubulões são elementos estruturais
da fundação que transmitem a carga ao solo resistente por
compressão, através da escavação de um fuste cilíndrico e uma
base alargada tronco-cônica a uma profundidade igual ou maior
do que três vezes o seu diâmetro (BRITO,1987).

ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO CIVIL

138920
138920

7
29

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Somente a alternativa C está incorreta, pois
conforme o próprio material enviado pelo recorrente, o canteiro
de obras é de suma importância, sendo que a alternativa A, que o
recorrente alega estar incorreta, relata sobre a importância desse
canteiro, independente dos custos visto os benefícios que este
proporciona.

DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"
ESCRITURÁRIO

134295

25
24
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ESCRITURÁRIO

142104

11

ESCRITURÁRIO

142104

12

INDEFERIDO. Em justificativa ao recurso apresentado pela
candidata em relação as questões de números 11, 12, 12 e 13,
segue corretas as questões, pois foram seguidos a risca os
conteúdos exposto no edital do concurso. Usados como
referencias vários livros renomados com os conteúdos solicitados.
Exemplo: Ferreira, Ademir Pastor; Marinho, Vania Batista; et al,
Fundamentos da Matemática, 2º grau. Volume 01. Giovanni, José
Ruy. Matemática Fundamental, 2º grau. Volume Único. São Paulo:
FTD, 1994.
Pode ocorrer desconhecimento completo do
conteúdo por parte do candidato.
INDEFERIDO. Em justificativa ao recurso apresentado pela
candidata em relação as questões de números 11, 12, 12 e 13,
segue corretas as questões, pois foram seguidos a risca os
conteúdos exposto no edital do concurso. Usados como
referencias vários livros renomados com os conteúdos solicitados.
Exemplo: Ferreira, Ademir Pastor; Marinho, Vania Batista; et al,
Fundamentos da Matemática, 2º grau. Volume 01. Giovanni, José
Ruy. Matemática Fundamental, 2º grau. Volume Único. São Paulo:
FTD, 1994.
Pode ocorrer desconhecimento completo do
conteúdo por parte do candidato.
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ESCRITURÁRIO

INDEFERIDO. Em justificativa ao recurso apresentado pela
candidata em relação as questões de números 11, 12, 12 e 13,
segue corretas as questões, pois foram seguidos a risca os
conteúdos exposto no edital do concurso. Usados como
referencias vários livros renomados com os conteúdos solicitados.
Exemplo: Ferreira, Ademir Pastor; Marinho, Vania Batista; et al,
Fundamentos da Matemática, 2º grau. Volume 01. Giovanni, José
Ruy. Matemática Fundamental, 2º grau. Volume Único. São Paulo:
FTD, 1994.
Pode ocorrer desconhecimento completo do
conteúdo por parte do candidato.

142104

13

ESCRITURÁRIO

142104

14

INDEFERIDO. Em justificativa ao recurso apresentado pela
candidata em relação as questões de números 11, 12, 12 e 13,
segue corretas as questões, pois foram seguidos a risca os
conteúdos exposto no edital do concurso. Usados como
referencias vários livros renomados com os conteúdos solicitados.
Exemplo: Ferreira, Ademir Pastor; Marinho, Vania Batista; et al,
Fundamentos da Matemática, 2º grau. Volume 01. Giovanni, José
Ruy. Matemática Fundamental, 2º grau. Volume Único. São Paulo:
FTD, 1994.
Pode ocorrer desconhecimento completo do
conteúdo por parte do candidato.
DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"

ESCRITURÁRIO

133229

25
26
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ESCRITURÁRIO

135016

ESCRITURÁRIO

135016

2

3

ESCRITURÁRIO

135016

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO: A palavra infelizmente é formada por derivação
prefixal e sufixal. Já envelhecimento é formada por derivação
parassintética. A diferença entre elas é que, na derivação parassintética, o acréscimo é simultâneo e obrigatório; na prefixal e
sufixal, pode haver apenas o acréscimo do prefixo ou do sufixo
INDEFERIDO: A questão não apresenta equívoco, pois o pronome
oblíquo faz a função de pronome possessivo faz a mesma função
em ambas as orações. Vejamos: FIZERAM-LHE O DEVER DE CASA –
FIZERAM O SEU DEVER DE CASA.PEDI-LHE A MÃO EM
CASAMENTO – PEDI A SUA MÃO EM CASAMENTO.

6
ESCRITURÁRIO

135016

DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"
25
INDEFERIDO: “Caso o usuário”, se relaciona com a preferência do
usuário, que pode escolher ou não alterar a configuração da barra
de status.

ESCRITURÁRIO

140154

23
DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"

ESCRITURÁRIO
ESCRITURÁRIO

133253
142717

25
2

DEFERIDO. Questão anulada.
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ESCRITURÁRIO

INDEFERIDO: A questão não apresenta equívoco, pois o pronome
oblíquo faz a função de pronome possessivo faz a mesma função
em
ambas
as
orações.
Vejamos:
FIZERAM-LHE O DEVER DE CASA – FIZERAM O SEU DEVER DE
CASA.
PEDI-LHE A MÃO EM CASAMENTO – PEDI A SUA MÃO EM
CASAMENTO.

142717

6
ESCRITURÁRIO

142717

ESCRITURÁRIO
FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA

134811
141630
141630

DEFERIDO. Gabarito alterado para letra "C"
25
2
7
18

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO.
A questão pede a alternativa incorreta, considerando a
Constituição Federal, não faz menção a nenhuma outra lei e
conforme a Constituição Federal de 1988 a questão está correta,
então
vejamos:
A) Está correta, pois está prevista no artigo 196;
B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;
C) Está correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;
D) Está correta, pois está previsto no artigo 199 § 2º;
E) Está incorreta, sendo a única questão incorreta, pois a questão
determina que é vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
Porém o artigo 199 § 3º determina sim que é vedado, porém diz
que poderá ocorrer em casos previstos em Lei.
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FISIOTERAPEUTA

141630

19

DEFERIDO. Gabarito alterado para alternativa “d”.

FISIOTERAPEUTA

139818

2

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/

FISIOTERAPEUTA

139818

3

INDEFERIDO – O que de fato executa as operações de
processamento é a CPU (Unidade Central de Processamento).
Responsável pela realização das operações de processamento (os
cálculos
matemáticos
etc.)
Fonte:
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacaoe-manutencao-de-computadores-i/oc-05-material-extre-sobrepipeline
http://www.ime.usp.br/~adao/UCP.pdf
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FISIOTERAPEUTA

139818

6

INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4

FISIOTERAPEUTA
FISIOTERAPEUTA

139818
139818

7
8

DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Questão não apresenta erro, sendo a interpretação
do enunciado parte da resolução da prova pelo candidato.
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FISIOTERAPEUTA

139818

12

INDEFERIDO. A letra A não é uma alternativa correta como alega
o recorrente, pois, a Lei 8.080/90: Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências. Há equívoco na argumentação do recorrente face
aos dispositivos por ele mencionado, o que dispõe a Lei é
determinada no próprio enunciado da mesma, e a alternativa não
fala de princípios como no argumento do capítulo II, e o artigo 12
§ único trata das comissões intersetoriais criadas o que foge
totalmente do que relata a alternativa A.
INDEFERIDO. A questão pede para assinalar a única alternativa
que não corresponde as responsabilidades mínimas estabelecidas
na Portaria n° 373/2002 (PDR), e a única que não corresponde é
alternativa C, como determina o gabarito, pois foge do que está
determinado nos requisitos do item 4 “a” da referida portaria.

FISIOTERAPEUTA

139818

20

FISIOTERAPEUTA

139818

23

INDEFERIDO. Recurso desprovido de qualquer argumentação
plausível de análise, sem referência, apenas posicionamento
pessoal do recorrente, fugindo das determinações editalícias.

FISIOTERAPEUTA

139818

24

INDEFERIDO. A questão pede para assinalar uma alternativa que
indique uma característica da aspiração traqueal em sistema
fechado em relação ao sistema aberto, sendo a única alternativa
correta a letra “a” . O material enviado pelo candidato fala as
características das aspiração aberto/fechado, não indicando
nenhuma característica ou mesmo demonstrando que há algum
erro na questão, o entendimento do candidato em que a PEEP é
elevada nos casos de hipoxemia não é matéria abordada na
questão ou alternativa.

FISIOTERAPEUTA

139818

31

INDEFERIDO. Recorrente não argumenta, apenas apresenta texto
que relata a doença Miocardiopatia dilatada. Não é esse o
assunto tratado pela alternativa, nem o que se pede.
31
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FONAUDIOLOGO

138994

28

DEFERIDO. Questão anulada, erro de digitação.

FONAUDIOLOGO

135768

36

DEFERIDO. Questão anulada, não havia a referência quanto a
classificação do grau de perda auditiva.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

22

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

25

INDEFERIDO O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO, temas do edital que não indicaram autores, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados na questão 22.
Neste aspecto a indicação de autoria (trata-se inclusive de um
autor base do currículo acadêmico da formação profissional) é
apenas uma informação extra ao candidato, para orientar na
resposta sobre a linha de conhecimento abordada para o tema.
Esclarecendo ainda que as bibliografias como o consta no próprio
Anexo de conteúdo programático são apenas sugestão e jamais
obrigatório.
INDEFERIDO O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em “A
INSTITUIÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL: CONCEPÇÃO DE INSTITUIÇÃO,
ESPAÇO INSTITUCIONAL E AÇÃO PROFISSIONAL”, tema do edital
que não indica autores, mas “conhecimentos específicos” sobre o
tema instituições trabalhado na questão 25. Neste aspecto a
indicação de autoria é apenas uma informação extra ao
candidato, para orientar na resposta sobre a linha de
conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda que as
bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.
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GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

27

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
POLITICAS SOCIAIS E ESTADO, temas do edital que não indicaram
autores, mas “conhecimentos” sobre os temas trabalhados na
questão 27. Neste aspecto a indicação de autoria é apenas uma
informação extra ao candidato, para orientar na resposta sobre a
linha de conhecimento abordada para o tema. Esclarecendo ainda
que as bibliografias como o consta no próprio Anexo de conteúdo
programático são apenas sugestão e jamais obrigatório.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

28

DEFERIDO. Questão anulada.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

32

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: CONHECIMENTOS GERAIS DA PROFISSÃO; e
ELABORAÇÃO DE LAUDO/PARECER TÉCNICO, ESPECIFICO DA AREA
DO SERVIÇO SOCIAL (textos exatos do edital) temas do edital que
não indicaram autores, ou legislações, mas “conhecimentos”
sobre os temas trabalhados que foram na questão 32. As
solicitações de conhecimentos específicos tratam de documentos
do serviço social, e não da psicologia, como sugere o recurso. As
acusações não são cabíveis, pois quando da inscrição dos
candidatos, eles tinham conhecimento do edital, e de que os
conhecimentos da citada função seriam conhecimentos
específicos à profissão do serviço social, uma vez que o
profissional de “psicologia” embora possa se candidatar à vaga,
deve conhecer e seguir a legislação especificas que rege o SUAS, e
às legislações pertinentes à atribuição dos profissionais do SUAS,
e não das normas da psicologia.

33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL ARCANJO – SP
CONCURSO PÚBLICO 001/2016
GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133502

37

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: HISTÓRICO E CONHECIMENTOS GERAIS DA
PROFISSÃO; temas do edital que não indicaram autoria ou
legislações especificas, mas “conhecimentos” cujo tema foi
trabalhado na questão 37 . A legislação solicitada na questão é
conhecimento obrigatório ao profissional que deve se manter
atualizado, visto que trata-se de uma conquista recente de defesa
de direitos sociais, que passou a fazer parte das garantias dos
serviços já inscritos no SUAS (lei 12435/2011 do edital). As
acusações não são cabíveis, pois quando da inscrição dos
candidatos, eles tinham conhecimento do edital, e de que os
conhecimentos da citada função seriam conhecimentos
específicos à profissão do serviço social, uma vez que o
profissional de “psicologia” embora possa se candidatar à vaga,
deve conhecer e seguir a legislação especificas que rege o SUAS, e
às legislações pertinentes à atribuição dos profissionais do SUAS,
e não das normas da psicologia.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133048

28

DEFERIDO. Questão anulada.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133048

30

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: CONHECIMENTOS GERAIS DA PROFISSÃO; e
POLITÍCAS SOCIAIS E ESTADO (textos exatos do edital) temas do
edital que não indicaram autores, ou legislações, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados que foram na
questão 30.
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GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133048

33

INDEFERIDO. O Edital solicita em “CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
DA FUNÇÃO” que o candidato tenha os conhecimentos em
SERVIÇO SOCIAL: CONHECIMENTOS GERAIS DA PROFISSÃO; e
POLITÍCAS SOCIAIS E ESTADO (textos exatos do edital) temas do
edital que não indicaram autores, ou legislações, mas
“conhecimentos” sobre os temas trabalhados que foram na
questão 33.

GESTOR CENTRO REF. ASSISTENTE SOCIAL

133048

35

DEFERIDO. Questão anulada.

MEDICO CLINICO GERAL

135457

6

INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4

MEDICO CLINICO GERAL
MEDICO CLINICO GERAL
MEDICO VETERINÁRIO

135457
135457
140717

7
34
13

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada, questão não está completa.

MEDICO VETERINÁRIO

140717

25

DEFERIDO. Erro no gabarito, alternativa alterada para letra “D”

MEDICO VETERINÁRIO

140717

37

DEFERIDO. Questão anulada, duas alternativas corretas.

MEDICO VETERINÁRIO

138774

7

DEFERIDO. Questão anulada.
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MEDICO VETERINÁRIO

138774

13

DEFERIDO. Questão anulada, questão não está completa.

MEDICO VETERINÁRIO

138774

25

INDEFERIDO. Anulação indeferida, considerando o próprio
material apresentado pelo candidato, somente a alternativa “D”
está incorreta, alterando-se assim o Gabarito para letra “D”.

MEDICO VETERINÁRIO

138774

31

DEFERIDO. Questão anulada, duas alternativas corretas.

MEDICO VETERINÁRIO

138774

37

DEFERIDO. Questão anulada, duas alternativas corretas.

NUTRICIONISTA

134792

2

NUTRICIONISTA

134792

18

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
INDEFERIDO. A questão pede a alternativa incorreta,
considerando a Constituição Federal, não faz menção a nenhuma
outra lei e conforme a Constituição Federal de 1988 a questão
está correta, então vejamos: A) Está correta, pois está prevista no
artigo 196;B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;C) Está
correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;D) Está correta, pois
está previsto no artigo 199 § 2º; E) Está incorreta, sendo a única
questão incorreta, pois a questão determina que é vedada a
participação direta ou indireta de empresas ou capitais
estrangeiros na assistência à saúde no País. Porém o artigo 199 §
3º determina sim que é vedado, porém diz que poderá ocorrer
em casos previstos em Lei.
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NUTRICIONISTA

134792

29

INDEFERIDO. O sistema digestório de recém nascidos são
imaturos, o que limita a sua habilidade em manejar alguns
componentes de alimentos diferentes do leite humano. Devido à
alta permeabilidade do tubo digestivo, a criança pequena corre o
risco de apresentar reações de hipersensibilidade a proteínas
estranhas à espécie humana. Aos quatro/seis meses a criança
encontra-se num estágio de maturidade fisiológica que a torna
capaz de lidar com alimentos diferentes do leite materno.
Contudo muitos dos alimentos que as crianças rejeitam
inicialmente terminarão sendo aceitos se a criança tiver ampla
oportunidade de provar os alimentos em condições favoráveis e
com a maturação intestinal que ocorre acima dos 5 anos de idade.

NUTRICIONISTA

134792

36

INDEFERIDOSegundo MEZOMO (2002, p. 138) as bactérias vivem
e se multiplicam em muitos alimentos, sendo que a própria
temperatura e umidade da cozinha proporcionam condições
ideais para tal. Os microorganismos patogênicos multiplicam-se
rapidamente à temperatura de 37ºC, embora alguns possam
também se multiplicar entre 15ºC a 45ºC de temperatura. Acima
de 45 – 50ºC, poucas bactérias conseguem multiplicar-se, assim
sendo, a temperatura de cocção é que garante sua destruição,
com exceção dos esporos que necessitam mais do que uma
simples fervura, pois são mais resistentes.

NUTRICIONISTA

134792

38

INDEFERIDO. Segundo a recomendação da RDA para grávidas a
recomendação de ácido fólico é de 600 µg/dia.

PROCURADOR JURIDICO
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

136770
143378
143378

7
11
12

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
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PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

143378

24

INDEFERIDO. Gabarito alterado para letra C, pois conforme relata
a candidata a opção I está incorreta, porém não há erro
encontrado na opção III, pois “acompanham em praticamente
todos os momentos e particularmente uma das mais
importantes” estão perfeitamente de acordo com o os
parâmetros curriculares de educação infantil do MEC, a candidata
utilizou apenas uma parte do texto para justificar sua resposta.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão I considerada incorreta. Gabarito alterado
para alternativa C.

PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

143378
133275
133275
133275
138739
138739

29
11
12
29
12
24

PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL

138739
138739
138739

29
12
24

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão I considerada incorreta. Gabarito alterado
para alternativa C.

PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

138739
135976
135976
133432

29
11
12
13

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
INDEFERIDO. Conteúdo abordado na questão está estabelecido
no conteúdo programático do Edital de Abertura.

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133432

20

DEFERIDO. Questão anulada.
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PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133432

38

INDEFERIDO. A questão que o candidato alega estar incompleta é
incorreta, como pode ser constatando pelo edital de gabarito,
onde a resposta correta é a alternativa “E” e está é a única
correta.

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133378

14

INDEFERIDO. A interpretação é parte da resolução da prova, não
apresentando erro a questão.

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133378

24

INDEFERIDO. Matéria faz parte do conteúdo programático
determinado no edita de abertura

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133378

25

INDEFERIDO. Matéria faz parte do conteúdo programático
determinado no edita de abertura

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

133378

34

INDEFERIDO. Matéria faz parte do conteúdo programático
determinado no edita de abertura

PROFESSOR ENS. FUND. – CICLO I E II – EDUCAÇÃO FÍSICA

144023

20

DEFERIDO. Questão anulada.

PSICOLOGO
PSICOLOGO
PSICOLOGO
PSICOLOGO
PSICOLOGO

134038
134038
138692
138692
138247

23
29
7
23
7

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada
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PSICOLOGO

138247

18

INDEFERIDO.
A questão pede a alternativa incorreta, considerando a
Constituição Federal, não faz menção a nenhuma outra lei e
conforme a Constituição Federal de 1988 a questão está correta,
então
vejamos:
A) Está correta, pois está prevista no artigo 196;
B) Está correta, pois está prevista no artigo 197;
C) Está correta, pois está prevista no artigo 199 § 1º;
D) Está correta, pois está previsto no artigo 199 § 2º;
E) Está incorreta, sendo a única questão incorreta, pois a questão
determina que é vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
Porém o artigo 199 § 3º determina sim que é vedado, porém diz
que poderá ocorrer em casos previstos em Lei.

PSICOLOGO

138247

33

INDEFERIDO. Não se caracteriza como transtorno bipolar em
virtude da necessidade de realização de atividades pergiogsas e
excitantes, ameça de cometer suicidio frente ao abandono e
oscilação entre ódio e amor por um mesmo objeto, caracteristicas
típicas de personalidade borderline.

PSICOLOGO

138247

40

PSICOLOGO
PSICOLOGO

132788
132788

7
28

INDEFERIDO. Candidato alega que a alernativa 'B" possa estar
correta, entretando, o enunciado deixa claro que esta´tratando
das questões de trabalho e dos transtornos e demandas
desencadeados a partir de sistuações naquele ambiente.
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Erro de gabarito, gabarito alterado para letra "C".

PSICOLOGO
PSICOPEDAGOGO

132788
133446

29
16

DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada.
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PSICOPEDAGOGO

133446

25

DEFERIDO. Erro no Gabarito. Alterar Gabarito para a letra C

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

138183

36

DEFERIDO. Questão anulada, não possui alternativa correta.

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

138183

37

DEFERIDO. Questão anulada, erro de digitação na alternativa
dada como correta.

TECNICO DE EDIFICAÇÕES

133368

27

DEFERIDO. Questão anulada, não possui alternativa correta.

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
TÉCNICO DE INFORMÁTICA
TÉCNICO DE INFORMÁTICA

141560
141560
141560

4
8
22

TÉCNICO DE INFORMÁTICA

141560

27

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO: Questão anulada
INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
DEFERIDO. Questão anulada.

TÉCNICO EM INFORMATICA
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

140588
140058

27
4

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

140058

9

DEFERIDO. Questão anulada.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

140058

22

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/
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TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

140058

23

INDEFERIDO – O que de fato executa as operações de
processamento é a CPU (Unidade Central de Processamento).
Responsável pela realização das operações de processamento (os
cálculos
matemáticos
etc.)
Fonte:
http://docente.ifrn.edu.br/moisessouto/disciplinas/organizacaoe-manutencao-de-computadores-i/oc-05-material-extre-sobrepipeline
http://www.ime.usp.br/~adao/UCP.pdf

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

137176

4

DEFERIDO. Questão anulada.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

137176

9

DEFERIDO. Questão anulada.

TERAPIA OCUPACIONAL

134568

2

INDEFERIDO. O Erro de digitação na alternativa D não invalida a
questão, já que MEGAHERTZ não é uma unidade de medida para
armazenamento de dados e sim para se medir frequência.
http://www.educacao.cc/educacao/diferenca-entre-ghzgigahertz-e-mhz-megahertz-uhf-e-vhf/

TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA OCUPACIONAL

134568
134568

7
34

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Erro de gabarito, gabarito alterado para letra "A".
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TESOUREIRO

138521

6

INDEFERIDO - Se uma impressora não der opção de impressão
duplex o usuário pode escolher em imprimir as páginas impares
ou pares, a escolha da palavra “impares” não altera a
funcionalidade que serve tanto para impares e pares. Se o usuário
definir APENAS as impares, logo as pares são excluídas da
impressão.
https://support.office.com/pt-br/article/Imprimirem-ambos-os-lados-do-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word050eb9ac-f7be-4a75-a073-8d0e0cbb9283 Escolher Imprimir
Apenas Páginas Ímpares para imprimir páginas ímpares do
documento. https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-eexibir-impress%C3%A3o-no-Word-2010-91add63d-f8a9-475dafe1-1a8d31195ed4

TESOUREIRO
TESOUREIRO
TESOUREIRO
VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA

138521
138521
138521
137718
137718
137718
137718
142554

7
29
33
16
35
16
35
20

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.

VICE DIRETOR DE ESCOLA

142554

35

DEFERIDO. Questão anulada.

VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA
VICE DIRETOR DE ESCOLA

142673
142673
142673

16
20
35

DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
DEFERIDO. Questão anulada.
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2. OUTROS RECURSOS:

Cargo
Psicólogo

Insc.
133459

Questão
Inscrição

Resultado
INDEFERIDO. Solicitação de alteração de CPF, indeferido, pelas razões que seguem: 1. Recurso
intempestivo;
2. Sem fundamentação;
3. A candidata é portadora da inscrição n° 133459, com o CPF no qual solicita alteração, sendo que está
homologada. A candidata deve observar a inscrição no qual consta seu CPF. A inscrição n ° 133456
não está homologada. CPF não é regularizado ou alterado, o candidato é responsável por sua inscrição,
devendo utilizar-se de seus documentos para realizar a inscrição, nunca de terceiros, sob pena de
desclassificação por em qualquer fase do concurso, como determina os itens 3.15 e 3.16 do Edital de
Abertura.

Escriturário

144074

PROVA

Auxiliar de
Serviços
Diversos
Escriturário

141546

PROVA

143988

PROVA

INDEFERIDO. Recurso desprovido de qualquer argumentação, porém por decisão da banca, segue
resposta para sanar dúvidas que deveriam ser sabedoras de todos os candidatos, pois constam no edital
de abertura. Então vejamos:
1. Nada consta na ata de sala onde estava presente a candidata, nenhuma anotação, ou reclamação. 2.
Quanto a questão das provas, todas seguiram o conteúdo programático do Edital de Abertura; 3. Quanto
ao fato de menor de idade estar realizando a prova, é sabido que a idade ou qualquer outro requisito é
obrigatório no momento de convocação do candidato, caso ele obtenha aprovação e classificação
satisfatória no concurso, para realizar a prova qualquer cidadão é livre e tem direito constitucional para
isso.
INDEFERIDO. Nada consta na ata de sala, que comprove a solicitação da candidata e a negativa do
fiscal. O candidato deve alegar fatos no momento da prova, não levando o caderno de provas e realizar
reclamação posterior.
INDEFERIDO. A matéria da prova seguia o conteúdo programático constante do Edital de Abertura.
São Miguel Arcanjo, 26 de abril de 2016.

TSUOSHI JOSÉ KODAWARA
Prefeito Municipal
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