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

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016
EDITAL N° 19 – RESULTADO DOS RECURSOS FACE AO
RESULTADO PRELIMINAR E ALTERAÇÃO DE GABARITO
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 Resultado Preliminar e Alteração de Gabarito, conforme segue:
1.
RESULTADO DOS RECURSOS:
Cargo
Processo
Insc.
Comprador

2712
2713

Objeto Recurso
Revisão Gabarito

Resultado
Deferido. Recontagem de pontos do candidato, nota do candidato 80,
devendo ocorrer retificação da classificação.

Critério de Desempate

Deferido. Candidato alega que a data de nascimento está errada, o que
ocasionou uma classificação superior. Solicita a regularização de sua data de
nascimento para 04/04/1989, o que o coloca em posição inferior a divulgada
pelo edital de resultado preliminar.
Deferido. Irregularidade quanto o critério de desempate por idade
regularizado, devendo ocorrer a reclassificação.
Indeferido. Considerando o gabarito retificado e a folha de resposta da
candidata a nota da prova objetiva de 67,5 está correta.
Deferido. O título da candidata corresponde à 5 pontos, devendo ocorrer a
retificação da classificação.
Indeferido. Considerando o gabarito retificado e a folha de resposta da
candidata, a soma dos pontos na prova objetiva não alcançou o mínimo
estipulado em edital para classificação, sendo inferior a 50 pontos.
Sem análise, pois todos os candidatos com nota 62,5 que fazem empate com
a candidata, apresentaram data de nascimento, conforme será apresentada no
edital de resultado final.
Indeferido. Considerando o gabarito retificado e a folha de resposta da
candidata a nota da prova objetiva de 62,5 está correta.
Informativo, critério de desempate conforme item 9 do edital de abertura.

134076

Contador

2742

137600

Diretor de Escola

2731

132887

Diretor de Escola

2695

134029

Diretor de Escola

2694

134029

Critério de Desempate
Revisão Gabarito
Revisão Títulos
Revisão Gabarito
Escriturário

2730

141827
Critério de Desempate

Escriturário

2735

134608
Revisão Gabarito

Escriturário
Fisioterapeuta

2735
2739

134608
139818 Critério de Desempate
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Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

2739

2739

Pontuação de cada matéria

Informativo, pontuação de cada matéria considerando o edital de abertura:
Legislação 10 questões, peso de 2,5 cada questão; Informática 10 questões,
peso de 2,5 cada questão; Especifica 20 questões, peso de 2,5 cada questão.

3

Indeferido. A referida questão 3 (três) de informática que compreende a
prova de Fisioterapeuta tem por pergunta:
“Selecione a alternativa que contém o componente de hardware que executa
as operações de processamento do computador.”
Logo a questão mencionada define que se trata de um componente de
hardware, porém este componente deve ter a capacidade, por sua finalidade,
executar as operações de processamento.
De fato a Placa Mãe é um componente de hardware, no entanto sua
finalidade é a de unir todos os outros componentes como placas de vídeo,
placa de som, placa de rede etc.
Logo a exemplo, uma placa de som irá ser responsável por executar a
emissão do som, pois esta é a sua finalidade quando em funcionamento. O
fato de estar acoplado ou não em uma placa mãe não irá determinar sua
finalidade.
“A sua qualidade determina o quanto o seu sistema será eficiente. A placa
mãe junta os seus principais componentes vitais para o funcionamento do
computador, incorpora o processador, as memórias, as interfaces, chipsets e
a BIOS. A placa mãe também é conhecida por: motherboard, placa de CPU,
placa de sistema, placa principal, entre outras.”
Fontes: http://faqinformatica.com/o-que-e-placa-mae/
http://www.infowester.com/motherboard.php
http://www.hardware.com.br/dicas/placa-mae.html
http://www.infoescola.com/informatica/placa-mae/

139818

139818

Da mesma forma a CPU “Unidade de Central de Processamento” que é um
outro termo aplicado ao processador.
O processador é o componente de hardware responsável por executar as
operações de processamento do computador. Esta é a finalidade dele,
estando ou não estando acoplado em uma placa mãe.
Portanto a questão quer saber o responsável pela execução das operações
de processamento do computador, e aqui subentende-se que o
2
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computador já faz menção à uma estrutura completa com o processador,
placa mãe, memórias e outros componentes.
“O processador, também chamado de CPU (central processing unit), é o
componente de hardware responsável por processar dados e transformar em
informação. “
Fonte: http://www.infoescola.com/informatica/processador/
http://www.inf.ufes.br/~zegonc/material/Introducao_a_Computacao/cpu.pdf
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/02/o-que-eprocessador.html
6

Fisioterapeuta

2739

139818

Indeferido. Marque a alternativa falsa que contém uma afirmativa falsa
sobre o MS Word.
A candidata alega que a alternativa B é falsa, concluindo que haveria duas
alternativas falas a serem marcadas “A” e “B”.
A alternativa B não pode ser falsa, pois sim, o usuário pode imprimir
apenas as páginas ímpares de um documento.
Como a própria candidata coloca no final do seu processo contra a questão
de número 6 (seis) da prova de Fisioterapeuta:
“De FATO ISTO É VERIDICO CASO HAJA UMA PRÉ SELEÇÃO DAS
PÁGINAS QUE DESEJO IMPRIMIR...”
Embora não seja necessário haver a seleção de páginas, a questão não
poderia ser anulada se assim o fosse necessário, porque não deixa de ser
verdadeiro que o gerenciador de impressão do MS Word permite imprimir
somente páginas impares. Não está sendo perguntando como ou qual o
procedimento para se imprimir páginas impares no MS Word, mas sim
se há uma alternativa que contenha uma afirmação falsa.
Para que se possa imprimir páginas impares no MS Word 2007
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Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Imprimir-em-ambos-os-ladosdo-papel-impress%C3%A3o-duplex-no-Word-050eb9ac-f7be-4a75-a0738d0e0cbb9283
Para que se possa imprimir páginas impares no MS Word 2010 e 2016
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Percebe-se que o gerenciador de impressão do MS Word permite que sejam
impressas páginas impares. Sendo assim, a alternativa B é verdadeira, não
podendo ser classificada como sendo falsa na questão de número 6.
Fonte: http://ptcomputador.com/Software/microsoftword/141498.html#.VyeM6OQa5u4
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Fisioterapeuta

2739

139818
18

Fisioterapeuta

2739

139818
19

Fisioterapeuta

2739

139818
20

Fisioterapeuta

2739

139818
23

Fisioterapeuta

2739

139818
Critério de Desempate

Prof. Educação Infantil

2736

141671
Critério de Desempate

Prof. Educação Infantil
Prof. Ens.
Fundamental - Cilo II e
II - Ed. Artística

2732

133194
Revisão Títulos

2705

Indeferido. Novamente a candidata recorre de questão já analisada, ocorre
que não está havendo a interpretação e a leitura das questões, pois a questão
pede a alternativa correta, a única correta é a alternativa "B" que traz cópia
fiel ao que dispõe a Lei. Se a candidata ler o que dispõe a Lei 8.080/90,
verificará que o que a Lei dispõe não corresponde com a alternativa "A".
Indeferido. A questão 18, como já relatado em recurso anterior, pede para
assinalar a incorreta, sendo que apenas a alternativa "D" está incorreta,
justamente pelo motivo de estar incompleta, como a própria candidata relata
em seu recurso. A interpretação faz parte da resolução da prova, a Lei é
clara quando traz a ressalva. Dessa forma para a alternativa "D" estar correta
deveria constar como na forma de Lei.
Indeferido. O Art. 200 da CF, ao qual recorre a candidata para pedir a
anulação da questão é algumas das atribuições do SUS, sendo as mesmas
determinadas na questão 19, conforme incisos II, III e IV do próprio artigo.
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. Mais uma vez cabe aqui interpretação e
atenção para a divergência do que está estabelecido Portaria e o que está
escrito na única alternativa incorreta da questão.
Indeferido. Não há possibilidade da alternativa "A" estar correta, pois a
questão solicita o posicionamento adequado para drenagem postural seletiva
da língula, e a língula fica no pulmão esquerdo para drenar tem que ficar em
decúbito
contra
lateral.
http://www.auladeanatomia.com/novosite/sistemas/sistema-respiratorio/
Deferido. Irregularidade quanto o critério de desempate por idade
regularizado, devendo ocorrer a reclassificação.
Deferido. Irregularidade quanto o critério de desempate por idade
regularizado, devendo ocorrer a reclassificação.
Deferido. O título da candidata corresponde à 5 pontos, devendo ocorrer a
retificação da classificação.

133261
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Revisão Títulos

Prof. Ens.
Fundamental - Ciclo II
e II - Ed. Física
Prof. Ens.
Fundamental (1° ao 5°
ano)
Prof. Ens.
Fundamental (1° ao 5°
ano)

Prof. Ens.
Fundamental (1° ao 5°
ano)

2704

133424
Critério de Desempate

2708

2719

2702

136416
Revisão Gabarito

Indeferido. Conforme Folha de Resposta da candidata a pontuação está
correta, pois uma das questões não está assinalada da forma correta.

Revisão Títulos

Indeferido. O título apresento pela candidata, embora uma cópia colorida,
não é o original e também não apresenta autenticação. O documento
apresentado na fase de recurso com autenticação em 27/04/2016 não é
válido, pois o prazo para apresentar o documento de forma correta já
ultrapassou.
Indeferido. Considerando o gabarito retificado e a folha de resposta da
candidata, a soma dos pontos na prova objetiva não alcançou o mínimo
estipulado em edital para classificação, sendo inferior a 50 pontos.
Deferido. A questão 27 foi anulada, por força de recurso, porém seus pontos
não foram atribuídos à todos os candidatos, devendo ocorrer a retificação da
correção.
Deferido. Questão não apresenta erro, devendo ser mantida. Fontes:
http://cursos.construir.arq.br/autocad-aula-8-4-comando-mirror/
http://www.aditivocad.com/apostilas.php?de=autocad_2010_completa
Indeferido. A questão correta é justamente a que possui erro de digitação,
correto, significa sem nenhum tipo de erro, a questão permanece anulada.
Indeferido. Considerando o gabarito retificado e a folha de resposta da
candidata a nota da prova objetiva de 80 está correta.
Deferido. Procede a alegação da candidata, quando afirma que o erro de
digitação na alternativa "D" invalida a questão, pois, a questão solicitava
para assinalar a alternativa que não correspondia ao enunciado, ou seja, a
alternativa incorreta, ocorrendo o erro a questão passa a ter duas opções de

136134

142348
Revisão Gabarito

Técnico de
Enfermagem PSF
Técnico em
Edificações
Técnico em
Edificações
Técnico em
Edificações
Auxiliar de Serviços
Diversos

Analista Fiscal
Tributos Municipais

2699

133478
Anulação de questão após
recurso, questão 27

2709

133368
Anulação de questão após
recurso, questão 36

2710
2711
2734

2743

Indeferido. Candidato não apresentou título ao fiscal de sala, como pode
comprovado através da ata de sala, onde não consta a entrega dos mesmo.
Outro fato a ser ponderado a alegação do próprio candidato: "Segue em
anexo uma cópia idêntica a apresentada ao fiscal no dia de aplicação da
prova", o que não é possível visto que a data de autenticação do documento
está 27/04/2016 o que é posterior ao dia de aplicação da prova.
Deferido. Irregularidade quanto o critério de desempate por idade
regularizado, devendo ocorrer a reclassificação.

133368
Anulação de questão após
133368 recurso, questão 37
Revisão Gabarito
136138
Não anulação de questão
com erro de digitação,
questão 02
143449
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Revisão Gabarito

Analista Fiscal
Tributos Municipais

2743

143449

resposta o que invalida a questão. Questão deve ser anulada e seus pontos
computados à todos os candidatos, que possuem essa questão em sua prova.
Parcialmente deferido. Considerando o gabarito retificado, considerando a
aceitação do recurso interposto pela candidata referente a questão 2 e
considerando a folha de resposta da candidata, a quantidade de acertos são
20 questões, já computadas as anuladas, e não 20 acertos como alega a
candidata, sem computar as anuladas. Considerando os fatos descritos a
candidata possui nota de 50 pontos, devendo fazer parte da lista de
classificação.

São Miguel Arcanjo, 05 de maio de 2016.

TSUOSHI JOSÉ KODAWARA
Prefeito Municipal
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