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Recursos Procedentes
Questão

Procedimento

Candidato

Cargo

0123000354-EDINEI DOS SANTOS CRUZ BARBOSA
25

QUESTÃO ANULADA

0123002629-JOHANNES AURELIANO SILVEIRA
LACERDA

100-Advogado

0123002421-RAIMUNDO SANTOS BRANDÃO
18

QUESTÃO ANULADA

0123001886-MARIA EUGENIA GLUSTAK

110-Psicólogo

26

ALTERADO PARA ‘B’

0123004121-DOROTHY FERNANDES SANTOS

109-Nutricionista

27

QUESTÃO ANULADA

0123004510-POLYANE OLIVEIRA MOTA

200-Professor
(a)
Educação Infantil

da

0123003140-FERNANDA DE JESUS RIBEIRO
0123004693-DÉBORA CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
AGAPITPO

201-Professor (a) do Ensino
Fundamental anos Iniciais.

0123003288-DOMINGOS CONRADO DOS SANTOS FILHO
0123002285-FLÁVIO SANTOS DE JESUS

0123003386-IGOR RIOS DO ROSÁRIO

0123002207-DARLAN DE ALBUQUERQUE LOPES
28

QUESTÃO ANULADA

0123002549-BRUNO CARDOSO DOS SANTOS MACEDO DA
SILVA

203-Professor (a) com
formação em Educação
Especial
204-Professor (a) do
Ensino Fundamental Anos
Finais- Ciências
205-Professor (a) do ensino
Fundamental Anos Finais –
Educação Física
206-Professor (a) do ensino
Fundamental Anos Finais –
Geografia

0123002999-NEI ANTONIO CARVALHO PEREIRA
0123000065-DEISE MACHADO MENDES
0123000778-DAIANE SANTOS DE SOUZA

207-Professor (a) do Ensino
Fundamental Anos Finais –
História

0123000782-DIEGO GOUVEIA SANTOS
0123004856-ROQUIDIA DA CRUZ
0123002900-ENOQUE ALENCAR PEREIRA
0123004586-PRISCILA LIMA DE CARVALHO
0123002405-DAYANE SAPUCAIA OLIVEIRA FREITAS
17

QUESTÃO ANULADA

0123000782-DIEGO GOUVEIA SANTOS
0123000778-DAIANE SANTOS DE SOUZA
0123003140-FERNANDA DE JESUS RIBEIRO

3

ALTERADO PARA ‘C’

0123002402-GILSIMARA BARROSO SILVA OLIVEIRA
0123000837-ANA MARIA SOUZA SÃO PEDRO

21

ALTERADO PARA ‘C’

19

ALTERADO PARA ‘D’

0123002799-GIUSEPE LAMBOGLIA BANDEIRA
0123003386-IGOR RIOS DO ROSÁRIO
0123000943-EDILEUZA DE SOUZA COURA

1

209-Professor (a) do Ensino
Fundamental Anos Finais –
Matemática
210-Professor (a) do ensino
Fundamental Anos Finais –
Língua Portuguesa
207-Professor (a) do Ensino
Fundamental Anos Finais –
História
201-Professor (a) do Ensino
Fundamental anos Iniciais
210-Professor (a) do ensino
Fundamental Anos Finais –
Língua Portuguesa
204-Professor(a)
do
Ensino Fundamental Anos
Finais- Ciências
304-Técnico em Meio
Ambiente
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Recursos improcedentes
Questão

Procedimento

1

Improcedente. Gabarito mantido. A questão está
bastante clara e elucidativa e, de forma bem objetiva,
cobra as ações verbais do Pretérito Perfeito do Modo
indicativo (ações que enunciam ideias concluídas no
passado) evidenciando aquilo que o pai do enunciador
ensinou a ele está latente e bem aflorada nos
conhecimentos dele (voz do texto).
Relendo os dois primeiros parágrafos do texto já se
comprova o que se cobra na questão, com destaque para
os verbos que exemplificam ações conclusas no passado.
Ressaltamos que o pai do enunciador foi para o filho que
é a voz do texto um referencial de vida, cujos
ensinamentos tornaram-se indeléveis na vida dele,
conforme ele tem o prazer de mencionar, no
desenvolvimento do teor discursivo. A questão é de
compreensão das ideias do texto, portanto é questão de
depreensão do leitor atento.

6

7

13

17

18

19

11

Candidato

Improcedente. Gabarito mantido. O candidato faz uma
afirmação incorreta, equivocada sobre o item 4 da
questão em análise. Explicando o item 2: A conjunção é
coordenativa e os verbos exemplificam locução verbal.
Só se faz tempo composto com os verbos: “TER” ou
“HAVER”. Explicando o item 4: O acento do verbo “têm”
deve-se à concordância verbal com a 3ª pessoa do plural.
Improcedente. Gabarito mantido. O objetivo do texto é
informar e não apresentar emoções do enunciador. Ele
tem prazer em falar do que recebeu do pai dele, mas não
quer comover o leitor com o legado intelectual recebido
do pai. As características da função referencial que a
candidata enviou convergem exatamente para a
intenção da voz do texto. A voz do texto, para
desenvolver o que intenciona, usa como pretexto os
ensinamentos do pai para ilustrar o que transmite na
estrutura textual.
Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata nada
questiona, apenas diz: “afirmativa 2 com representação
do grupo mínimo alterada, pois localiza duas ligações no
hidrogênio.” A questão está com todas as usas
proposições corretas, não cabendo, portanto,
contestação.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata apenas
menciona que na alternativa A existe erro de digitação.
Mas não altera o entendimento da questão.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata apenas
menciona que “A questão termina faltando palavra para
completar o sentido: " A ingestão recomendada para ... é
satisfeita por ______________.”
No livro de (ANDERSON / DIBBLE/TURKKI). Nutrição.
Guanabara Koogan. P.80.) – que deu suporte
bibliográfico à questão, existe exatamente como está no
enunciado. Portanto, não altera nada, não compromete
o entendimento da estrutura da questão.
Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br

2

Cargo

0123002421-RAIMUNDO
SANTOS BRANDÃO
100-Advogado
0123002629-JOHANNES
AURELIANO
SILVEIRA
LACERDA

0123000495-SHEILA SOUZA
SANTOS

105-Enfermeiro

0123001976-ADNA MACEDO
LIMA NASCIMENTO

107-Fonoaudiólogo

0123001976-ADNA MACEDO
LIMA NASCIMENTO

0123002235-FRANCILEIDE
CARNEIRO SANTOS
0123004935-ANA VANTUCE
BARRETO LEAL
0123000495-SHEILA SOUZA
SANTOS
0123001976-ADNA MACEDO
LIMA NASCIMENTO
0123001886-MARIA
EUGENIA GLUSTAK
0123000101-JOÃO
MAURÍCIO DE JESUS COSTA
0123000354-EDINEI
DOS
SANTOS CRUZ BARBOSA

0123004121-DOROTHY
FERNANDES SANTOS

107-Fonoaudiólogo

101- Assistente
Social
105-Enfermeiro
107-Fonoaudiólogo
110-Psicólogo

100-Advogado

109-Nutricionista
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Recursos improcedentes
Questão
11

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br

Candidato
0123004266-MAIRA
BÁRBARA COSTA BARRETO
0123002629-JOHANNES
AURELIANO SILVEIRA
LACERDA

15

21

29
30

Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br

Improcedente. Gabarito mantido. A questão exigiu o
conhecimento quanto aos princípios e diretrizes que
organizam a Previdência Social, sendo certo que inexiste
princípio da “atualização do valor real dos benefícios
sociais”. Uma vez que todas as outras alternativas
apontaram princípios consagrados à Previdência Social, a
única alternativa incorreta é a de letra “D”. (Direito
Público) – (CRFB/1988 – Art.25).
Improcedente. Gabarito mantido.
Lei Orgânica do Município de Pojuca Art. 66
Improcedente. Gabarito mantido.
Lei Orgânica do Município de Pojuca § 3º Inciso III Art. 66

13

Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br

21

Improcedente. Gabarito mantido. A questão está
estruturada para se escolher o tipo de hemoglobinupatia
com maior probabilidade de lhe estar associada, sem
necessidade de mencionar o que pede o(a) candidato(a).
Explicações científicas sobre a questão, conforme nos
ensina o Mestre CECIL GOLDMAN. “As técnicas de cultura
da Medula Óssea permitiram uma melhor classificação das
doenças sanguíneas causadas por produção defeituosa dos
elementos celulares. Para algumas doenças tipo
hemoglobinúria
paroxicística
noturna,
leucemia
granulocítica crônica e anemia de Fanconi, o distúrbio afeta
as células básicas pluripotenciais, desta forma, os
granulócitos, as hemácias e as plaquetas são anormais. Para
outras doenças tipo aplasia hemática pura nos adultos e seu
equivalente infantil ou síndrome de Diamond Blackfan,
assim como na neutropenia cíclica, o defeito parece residir
nas células básicas especiais. Nesses distúrbios, observa-se a
ausência de um único elemento celular. Na aplasia hemática
pura dos adultos, esse defeito celular isolado resulta de um
processo autoimune no qual são produzidos anticorpos que
reagem com os precursores das células básicas específicas.
A neutropenia neunotal é devida à passagem
transplacentária de anticorpos maternos dirigidos contra os
neutrófilos do recém-nascido e, dessa forma, a neutropenia
parece resultar da destruição celular periférica”.

3

Cargo
109-Nutricionista

100-Advogado

0123002421-RAIMUNDO
SANTOS BRANDÃO
0123002727-JULIANA
FLORENTINO DE LUCENA

101- Assistente
Social

0123000495-SHEILA SOUZA
SANTOS

105-Enfermeiro

0123000354-EDINEI DOS
SANTOS CRUZ BARBOSA

01230000411-LUCIANA
ASSUNÇÃO TOCILIO SANTOS
0123000495-SHEILA SOUZA
SANTOS
0123002544-NAFTALI
DE
QUEIROZ FERNANDES

0123003074-MARCIA
CRISTINA DA SILVA SANTOS

100-Advogado

101- Assistente
Social
105-Enfermeiro
104-Dentista

102 - Bioquímico
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Recursos improcedentes
Questão
29
24

19

19

25

15

Discursiva.

19

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido.
Lei Orgânica do Município de Pojuca Art. 66
Improcedente. Gabarito mantido.
Lei nº 8.666/93 Art. 81 § 2º
Improcedente. Gabarito mantido. O DEA pode ser
utilizado por qualquer pessoa capacitada. A retirada do
DEA só deve ser feita pelo médico, porque, nesse
momento, estará sendo feita a constatação do óbito, no
caso de a vítima não recuperar ou deverá ser
acompanhada pelo risco de uma nova PCR, necessitando
intervenção do suporte avançado, que é caracterizado
pela presença do médico. Vale ressaltar que o
diagnóstico e prognóstico assim como a investigação das
causas e tratamento é de responsabilidade médica. No
momento em que é retirado o DEA a pessoa estará
arbitrariamente decidindo por um médico.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata está
equivocada ao afirmar que o item 4 também está
correto. As lesões do Nervo Vestibulococlear (NC VIII)
podem resultar em: Tinido (som semelhante ao de uma
campainha ou zumbido nas orelhas; Deficiência ou perda
de audição; Perda do equilíbrio (vertigem).
Improcedente. Gabarito mantido. Estão incorretas as
proposições I e V. Na forma do Art. 54 Lei nº 8.069/90 Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. I –
“ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os
que a ele não tiveram acesso na idade própria”; V – “acesso
aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um”.
Improcedente. Gabarito mantido.
FONTE: Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. O tema da questão discursiva está atualizado e
relacionado com a situação por que passa o Brasil
atualmente, envolvendo todas as profissões e preocupando
toda a população brasileira. Nessa perspectiva, a Banca
Elaboradora – Examinadora teve o cuidado de selecionar um
tema atual e de extrema importância para a questão
discursiva, com produção de texto dissertativo objetivo, em 3ª
pessoa. Para a avaliação da questão discursiva serão
considerados: conhecimento técnico dos temas aplicados,
emprego adequado da linguagem, aspectos gramaticais,
segurança e argumentação, estrutura do texto.
Improcedente. Gabarito mantido. A questão em análise
refere-se ao conteúdo de Psicopatologia e semiologia dos
transtornos mentais, conteúdo básico e obrigatório a ser
desenvolvido em qualquer curso de graduação em Psicologia
e que faz parte do conteúdo previsto no edital deste
concurso. “Disartria é a incapacidade de articular
corretamente as palavras devido a alterações neuronais
referentes ao aparelho fonador, alterações estas que

4

Candidato
0123003976-CRISTIANO DE
JESUS CERQUEIRA

Cargo
103-Contador

0123000456-ADELY BATISTA
DE ALMEIDA
105-Enfermeiro
0123005050-FRANCINELE
CERQUEIRA DA SILVA

0123001976-ADNA MACEDO
LIMA NASCIMENTO

07-Fonoaudiólogo

0123002719-DAIANE
CARNEIRO RIBEIRO

109-Nutricionista

0123003656-SAMARA DE SA
CASTRO MORENO
0123004717-ELIMARA ALVES
ABREU

0123003656-SAMARA DE SA
CASTRO MORENO
110-Psicólogo

0123003656-SAMARA DE SA
CASTRO MORENO
0123004717-ELIMARA ALVES
ABREU
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produzem paresias, paralisias ou ataxias da musculatura da
fonação. A fala é pastosa, aparentemente “embriagada”; a
articulação das consoantes labiais e dentais é muito
defeituosa, tornando, às vezes, difícil a compreensão. Foram
descritas formas flácidas, espásticas, hiper e hipocinéticas de
disartria. Ocorrem em inúmeras patologias neuropsiquiátricas
e neurológicas, particularmente na paralisia geral progressiva
associada à neurossífilis, no complexo cognitivo-motor da
AIDS e nas paralisias bulbares e pseudobulbares”.
23

Improcedente. Gabarito mantido. Na forma do Estatuto
do Idoso, Lei nº 10.741/03 – “É dever de todos prevenir a
ameaça ou violação aos direitos do idoso.”

0123004717-ELIMARA ALVES
ABREU

Recursos improcedentes
Questão

11

13

22

15

19

26

26

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. Todas as alternativas
estão corretas, conhecimentos gerais vinculações
históricas e culturais do estado da Bahia. Na Bahia
começou a educação formal do Brasil, com a chegada dos
jesuítas e a fundação de Salvador, em 1549. O Colégio dos
Jesuítas da Bahia, fundado por Manoel da Nóbrega, era a
principal instituição de ensino da América Lusitana, até
meados do século 18. Foi a primeira universidade do Brasil.
Improcedente. Gabarito mantido. Todas as alternativas
estão corretas Plano Municipal de Pojuca – divulgado em
7/05/2018 site www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. A questão trata do
conteúdo que se deve selecionar para a elaboração do
currículo, tendo-se em foco “A formação do aluno”. Com base
no aluno que se pretende formar, selecionam-se os
conteúdos, que poderão ser trabalhados conforme seja a
realidade cultural do alunado, nunca do aluno
individualmente. O Ministério da Educação, pela Secretaria de
Educação Média e Tecnológica, conforme registros nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasília 1999, ensina aos
profissionais de Educação, ás páginas 14 até 16, o seguinte: “A
FORMAÇÃO DO ALUNO DEVE VISAR Á AQUISIÇÃO DE
CONHECIMENTOS BÁSICOS, À PREPARAÇÃO CIENTIFICA E Á
CAPACIDADE PARA USAR AS DIFERENTES TECNOLOGIAS
RELATIVAS ÁS ÁREAS DE ATUAÇÃO” – portanto, deve-se ter
em foco a formação dos alunos.
Improcedente. Gabarito mantido. Na forma do Plano
Municipal de Educação: “o clima é tropical úmido e
temperatura média de 24,7°C “
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata está
equivocada, demonstrando não ter prestado atenção ao
que se enuncia na questão.” Marque os dados que
completam respectivamente as informações 1 e 2”. O
termo “respectivamente” refere-se à ordem em que se
apresentam os enunciados 1 e 2. A afirmação de que
existem respostas iguais revela mais desatenção da
candidata, porque não existe resposta igual.
Improcedente. Gabarito mantido. Não existem duas
alternativas iguais como afirma a candidata. A expressão
que completa o enunciado é “da educação”
Improcedente. Gabarito mantido. A sinalização feita pela candidata
está expressa na questão, todavia, o equívoco de digitação não
compromete a questão, uma vez que constam dados na própria
questão, que são alusivos à lei “A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional”. – tais dados identificam coerentemente a Lei em análise.
Além dos dados já mencionados, o Art. 7º, que é objeto da
cobrança da questão, está escrito com seus incisos (sendo I; II e III
os corretos), os incisos IV e V não fazer parte deste artigo, sendo
exatamente esta cobrança.
5

Candidato

Cargo

0123004510-POLYANE
OLIVEIRA MOTA

200-Professor (a)
da
Educação
Infantil

0123005103-GILMARA DOS
SANTOS ARAÚJO

200-Professor (a)
da Educação
Infantil

0123004365-REJANE AQUINO
DOS SANTOS

200-Professor (a)
da
Educação
Infantil

0123003140-FERNANDA
JESUS RIBEIRO

201-Professor (a)
do
Ensino
Fundamental anos
Iniciais

DE
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Recursos improcedentes
Questão

20

25

1

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato questiona,
equivocadamente, o que não estabelece sentido algum com
o que se cobra na questão, tampouco se cria algum tipo de
dúvida para se responder corretamente a questão, uma vez
que no próprio enunciado está subentendida a resposta
correta, conforme trecho esclarecedor: “isto é, que a
compreensão do que se lê seja alcançada,” - logo, se o leitor
compreende o que ele lê, obviamente que se concretizou a
interação entre ele e o texto lido (entre ele e a mensagem
veiculada). Esclarecemos ao candidato que faltou nele
exatamente a “INTERAÇÃO” que deveria existir no momento
da leitura do texto para que ele comprovasse que a leitura é
“UM PROCESSO INTERATIVO”. A leitura não é só um
processo de decodificação de símbolos linguísticos, mas
também de fato, interpretar e compreender o que se lê e é
também um processo interativo. Há tempos pensou-se que
leitura fosse uma decodificação de símbolos. Para o
processo de aprendizagem de leitura, não basta apenas
reconhecer as palavras e juntá-las, dando significado à
palavra. Para que se consiga uma leitura sólida e prazerosa,
é importante que o leitor compreenda a função da leitura e,
especialmente, o porquê de ele querer aprender e se
apropriar da mensagem que está lendo.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado quanto à interpretação do conteúdo do
“CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CNE) - CÂMARA
DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB), através da RESOLUÇÃO Nº
3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005”. Todos os itens estão
absolutamente corretos, nos ipsis litteris (mesmas letras)
da “RESOLUÇÃO Nº 3, DE 3 DE AGOSTO DE 2005”. No
item 2, existe duas informações importantes: Os anos
iniciais (Faixa etária de 6 a 10 anos de idade - duração 5
anos) e Anos finais – (Faixa etária de 11 a 14 anos de
idade - duração 4 anos). Site do MEC que diz o mesmo (e
não pode ser diferente para não infringir a Resolução).
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata afirma que
o que se cobra na questão não está previsto no edital, o
que constitui grave equívoco, levando a Banca
Elaboradora – Examinadora a entender que a candidata
não leu atentamente o edital do concurso, devido e
legalmente publicado no site da Empresa Concepção.
Conteúdo: Língua Portuguesa - Leitura, compreensão e
interpretação de textos (ficcionais e/ou não ficcionais);
coesão e coerência textual. Ortografia, acentuação,
pontuação. Estrutura e formação de palavras. Semântica
(ciência dos significados). Classes gramaticais. Sinônimos,
antônimos, parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o
nome e seus determinantes. O verbo (conjugação verbal)
e vozes verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do
período, da oração e da frase. Períodos compostos por
coordenação e subordinação. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal
(próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de tratamento
(usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem
(denotação e conotação). Funções da linguagem.

6

Candidato

Cargo

0123003288-DOMINGOS
CONRADO DOS SANTOS FILHO
201-Professor (a)
do Ensino
Fundamental anos
Iniciais

0123004486-GENILZ REIS DE
OLIVEIRA

0123002646-ROSEANE
ARAÚJO DAS NEVES

0123002646-ROSEANE
ARAÚJO DAS NEVES

201-Professor (a)
do
Ensino
Fundamental anos
Iniciais
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Improcedente. O conteúdo programático definido em
edital: Leitura, compreensão e interpretação de textos
(ficcionais e/ou não ficcionais); coesão e coerência
textual. Ortografia, acentuação, pontuação. Estrutura e
formação de palavras. Semântica (ciência dos
significados). Classes gramaticais. Sinônimos, antônimos,
parônimos, homônimos. Morfossintaxe: o nome e seus
determinantes. O verbo (conjugação verbal) e vozes
verbais (ativa, passiva, reflexiva). Estrutura do período,
da oração e da frase. Períodos compostos por
coordenação e subordinação. Concordância nominal e
verbal. Regência nominal e verbal. Colocação pronominal
(próclise, mesóclise; ênclise). Pronomes de tratamento
(usos e adequações). Estilística: figuras de linguagem
(denotação e conotação). Funções da linguagem.
A questão pediu:
3

3 - Sobre os componentes estruturais do (1º§),
marque a alternativa incorreta.
a) A primeira vírgula do primeiro período do
(1º§) isola expressão adverbial.
b) A primeira oração do primeiro período do
(1º§) está construída com sujeito elíptico.
c) Nas estruturas: “teóricos que” e “televisão
que” – temos idênticos exemplos de
conjunções subordinativas.
d) Há
exemplos
de
informações
cronológicas expostas com numerais
cardinais.
e) No trecho: “basta acompanhar um
programa de rádio ou televisão que ...” –
temos elemento coesivo conjuntivo
coordenativo alternativo.

201-Professor (a)
do
Ensino
Fundamental anos
Iniciais

0123002646-ROSEANE
ARAÚJO DAS NEVES

Vale observar o que foi cobrado em cada alternativa.
Assuntos ou temas contidos no conteúdo programático.

-

5

11

1

Improcedente. Solicitação estranha ao objeto do recurso.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato faz uma
afirmação bem equivocada quanto à estrutura da Língua
Portuguesa, quando afirma que inexiste o tempo
Pretérito – mais – que perfeito na Língua Portuguesa.
Estamos conjugando o tempo Pretérito mais-queperfeito do Modo Indicativo: Eu tivera; Tu tiveras; Ele
tivera; Nós tivéramos; Vós tivéreis; Eles tiveram.
Improcedente. Gabarito mantido. Todas as alternativas
estão corretas, conhecimentos gerais vinculações
históricas e culturais do estado da Bahia. Na Bahia
começou a educação formal do Brasil, com a chegada dos
jesuítas e a fundação de Salvador, em 1549. O Colégio dos
Jesuítas da Bahia, fundado por Manoel da Nóbrega, era a
principal instituição de ensino da América Lusitana, até
meados do século 18. Foi a primeira universidade do Brasil.
Improcedente. Gabarito mantido. – Paradoxo ou oximoro
é uma antítese tão forte que nega a ideia. O que não
existe no título do texto: “A escola que temos e a que
queremos” – jamais se pode conceber que os dois verbos
do título possam estabelecer oposição semântica desta
natureza.

7

0123003823-ELINALVA
SOUZA ARAUJO

DE

201-Professor (a)
do
Ensino
Fundamental anos
Iniciais

0123002285-FLÁVIO
SANTOS DE JESUS

203-Professor (a)
com formação em
Educação Especial

0123002799-GIUSEPE
LAMBOGLIA BANDEIRA

204-Professor(a)
do
Ensino
Fundamental Anos
Finais- Ciências
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25

24

11

11

20

21

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. Segundo a candidato,
trata-se de ponto colateral a localização Pojuca, com
relação a Catu. Trata-se de posição entre o cardeal Sul e
cardeal Leste, corretamente situada, o que está correto,
que não traz dúvidas, pois a localização geográfica não
muda e que bem identifica a posição de uma cidade em
relação à outra. Não se menciona ser ponto colateral ou
cardeal, o que não inviabiliza de avaliar o seu
conhecimento geográfico em questão. A candidata
questiona não haver, na fonte de pesquisa do candidato
menção de ponto colateral, o que não foi feito, apenas
colocou-se as posições corretas das cidades, pelos pontos
cardeais. A questão não possui "pegadinha", pois tratase de conhecimento geográfico, onde posição de cidades
não mudam.
Improcedente. Gabarito mantido. Apesar de beneficiar
diretamente os militares, como afirma o candidato, a Lei
da Anistia não visava explicitamente esse benefício.
Trata-se de um momento de transição na História, com
interpretações divergentes, que na prática favoreceram,
mas que pedia mudanças ao que já se apresentava, com
intenção de demonstrar justiça e democracia.
Improcedente. Gabarito mantido. Todas as alternativas
estão corretas, conhecimentos gerais vinculações
históricas e culturais do estado da Bahia. Na Bahia
começou a educação formal do Brasil, com a chegada dos
jesuítas e a fundação de Salvador, em 1549. O Colégio dos
Jesuítas da Bahia, fundado por Manoel da Nóbrega, era a
principal instituição de ensino da América Lusitana, até
meados do século 18. Foi a primeira universidade do Brasil.
Improcedente. Gabarito mantido. Todas as alternativas
estão corretas, conhecimentos gerais vinculações
históricas e culturais do estado da Bahia. Na Bahia
começou a educação formal do Brasil, com a chegada dos
jesuítas e a fundação de Salvador, em 1549. O Colégio dos
Jesuítas da Bahia, fundado por Manoel da Nóbrega, era a
principal instituição de ensino da América Lusitana, até
meados do século 18. Foi a primeira universidade do Brasil.
Improcedente. Gabarito mantido. Sobre o BNCC, os
fundamentos pedagógicos possuem sim diretrizes de
ordem pragmática, utilitária e de fundo liberal, tão
questionável pelos historiadores. A BNCC, no que
concerne à educação em qualquer área do conhecimento
tem intenção liberal de formar contingentes de mão de
obra para o mercado de trabalho. Nos últimos 150 anos
tem-se colocado o historiador como sujeito utópico,
coletor de dados, dentro do sistema que confunde a luta
do historiador. É a proposição correta, pois o profissional
de História é crítico e luta exatamente por não deixar
tudo como está. O historiador crítico está atento a crítica
e ao conhecimento histórico como transformador da
História.
Improcedente. Gabarito mantido. Após o "descobrimento do
Brasil" a chegada dos europeus trouxe um processo de
escravização e que possui reflexos até hoje. Não se trata de
reduzir a História, mas de objetivar o que se pretende analisar. A
alternativa I, pois limita do Brasil colônia até hoje. A luta dos
direitos afrodescendentes, a atuação da lei é demonstrada pela
resistência constante e pelos dados estatísticos que
demonstram ser uma luta que não pode parar.

8

Candidato

Cargo

0123002042-PRISCILA
COSTA MURAIVIECHI

206-Professor (a)
do ensino
Fundamental Anos
Finais – Geografia

0123002999-NEI ANTONIO
CARVALHO PEREIRA
0123000782-DIEGO
GOUVEIA SANTOS
0123000065-DEISE
MACHADO MENDES
0123000778-DAIANE
SANTOS DE SOUZA
0123000778-DAIANE
SANTOS DE SOUZA
0123000782-DIEGO
GOUVEIA SANTOS

207-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – História

0123004856-ROQUIDIA DA
CRUZ

209-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – Matemática

0123002221-EDUARDO
SERGIO
SANTIAGO
QUEIROZ

207-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – História

DE
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Recursos improcedentes
Questão

Procedimento

21

Improcedente. Gabarito mantido. Após o "descobrimento do
Brasil" a chegada dos europeus trouxe um processo de
escravização e que possui reflexos até hoje. Não se trata de
reduzir a História, mas de objetivar o que se pretende analisar. A
alternativa I, pois limita do Brasil colônia até hoje. A luta dos
direitos afrodescendentes, a atuação da lei é demonstrada pela
resistência constante e pelos dados estatísticos que
demonstram ser uma luta que não pode parar.

25

22

4

7

Candidato

Improcedente. Gabarito mantido.
O candidato está equivocado. Seguem os cálculos para os
esclarecimentos
e
comprovações
que
se
fazem necessários.
De 6 para 10 anos = 4 anos x 5 = 20 cm.
De 11 para 15 anos = 5 anos X 9 = 45 cm
102 + 20 + 45 = 167 cm.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado. Seguem os cálculos para os esclarecimentos
e comprovações que se fazem necessários.
Cão: 10 pulos
Gato: 16 pulos
4 pulos do cão = 10 pulos do gato
Multiplica-se os 10 pulos do cão pelo valor do pulo do
gato (10) = 10 x 10 = 100
Multiplica-se os 16 pulos gato pelo valor do pulo do cão
(4) = 16 x 4 = 64
Diferença entre o cão e o gato a cada instante: 100 - 64 =
36 pulos.
A distância que os separa os dois são 72 pulos do cão:
72/36 = 2 então o cão terá de 2 vezes 100 pulos para
alcançar gato. 100 x 2 = 200 PULOS.
Improcedente. Gabarito mantido. O(a) candidato(a) está
equivocado, quando afirma que a questão apresenta
duas alternativas corretas. Na verdade, são quatro
alternativas corretas (A; C; D; E), porque a questão pede
que marque a incorreta. A única alternativa que
contempla o que se cobra na questão é letra B, porque o
correto tem que ser: “Em: “É verdade que temos muitas
escolas públicas com pouca ou nenhuma ...” – temos
período composto por subordinação substantiva
subjetiva” e não o que se enuncia na alternativa B.
Improcedente. Gabarito mantido. – Ao afirmar que a
questão está com gabarito incorreto, a candidata mostrase bem equivocada e demonstra maior equívoco ao dizer
que por ter duas respostas confunde o candidato.
FUNÇÃO é a intenção. A função da linguagem
predominante no texto é a principal, portanto, é a que
revela a intenção de quem escreve, ou seja, do
enunciador da mensagem textual. Vejamos as funções da
linguagem e respectivas funções: A Função Referencial,
informativa, cognitiva (centra-se no conhecimento),
representativa, denotativa – refere-se àquilo que se tem
por intenção de informar.
No texto do recurso que nos foi enviado para análise da
questão 07, a candidata escreve o seguinte: “O texto
adaptado escolhido pela banca expõe falas do presidente
de escolas particulares que traz alguns exemplos e dados
para convencer quem os lê de suas ideias. Uma das
características da função referencial é a informação
escrita em 3º pessoa, contrário do que vemos no texto
escolhido”.
Com o fragmento que a candidata enviou, jamais se
poderia entender que as falas existentes no texto têm
por função persuadir o leitor. Todas têm por função
9

Cargo

0123000065-DEISE
MACHADO MENDES

207-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – História

0123000809-ANDERSON
TEIXEIRA SANTOS

209-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – Matemática

0123002331-THIAGO
DE
CERQUEIRA WALLANCUELLA

209-Professor(a) do
Ensino
Fundamental Anos
Finais – Matemática

0123004586-PRISCILA LIMA
DE CARVALHO

210-Professor (a) do
ensino
Fundamental Anos
Finais – Língua
Portuguesa
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1

precípua “INFORMAR” E NÃO CONVENCER.
Pelo trecho que segue, também escrito pela candidata, a
Banca Elaboradora – Examinadora comprovou que a
confusão feita pela candidata deve-se a ela não ter
depreendido as ideias textuais. – Vamos ler o que diz a
candidata: “Desse modo, o que podemos constatar é que
há aspectos no texto que confunde o candidato e se
observarmos as regras de cada função de linguagem
poderíamos entender que por mais que o texto informe
sobre algo ele vem todo norteado pelas ideias de um
autor que escreve um texto de forma pessoal e não
impessoal como exige a função referencial, querendo
convencer o leitor de algo, do seu ponto de vista”.
EXPLICANDO SOBRE O FRAGMENTO:
As função não têm regras, as seis classificações têm
características.
A Função Apelativa ou CONATIVA, tem por intenção
Persuadir, convencer o leitor / interlocutor da
mensagem. Exemplo: As propagandas, as mensagens
escritas com verbos no Modo Imperativo (com uso de
interlocutor direto).
Improcedente. Gabarito mantido. A questão está
elaborada com base no conteúdo que integra o edital do
concurso, com informações corretas e esclarecedoras. É
importante deixar claro(a) para o candidato(a) que a
segurança quanto ao domínio do conteúdo do(a)
candidato(a) não dá margem para confusão alguma, para
induzi-lo(a) a erro. Todas as informações que constroem
a questão estão corretas.
Improcedente. Gabarito mantido. – Paradoxo ou oximoro
é uma antítese tão forte que nega a ideia. O que não
existe no título do texto: “A escola que temos e a que
queremos” – jamais se pode conceber que os dois verbos
do título possam estabelecer oposição semântica desta
natureza.

0123000837-ANA MARIA
SOUZA SÃO PEDRO

210-Professor (a) do
ensino
Fundamental Anos
Finais – Língua
Portuguesa

Recursos improcedentes
Questão
14

15

21

16

17

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. Plano Municipal de
Pojuca
–
divulgado
em
7/05/2018
site
www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. Plano Municipal de
Pojuca – divulgado em 7/05/2018 site
www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata sinalizou
que houve equívoco de digitação na palavra “Calor” e, de
fato, houve. No entanto, este tipo de equívoco não
compromete a questão, uma vez que ela mesma
identificou e escreveu que não existe a palavra “calos”,
mas “calor”. Ocorre que, mesmo entendendo que a
expressão é “Calor Seco” e após identificar que se trata
de “Calor Seco”, a candidata não percebeu que a única
alternativa que responde à questão é a letra E, uma vez
que todas estão corretas.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata sinalizou
que houve equívoco de digitação na palavra “Calor” e, de
fato, houve. No entanto, este tipo de equívoco não
compromete a questão, uma vez que ela mesma
identificou e escreveu que não existe a palavra “calos”,
mas “calor”. Ocorre que, mesmo entendendo que a
expressão é “Calor Seco” e após identificar que se trata
de “Calor Seco”, a candidata não percebeu que a única
alternativa que responde à questão é a letra E, uma vez
que todas estão corretas.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata está
10

Candidato

Cargo

0123003359-BRUNA
MOURA OLIVEIRA

301-Técnico em
Enfermagem

0123003359-BRUNA
MOURA OLIVEIRA

301-Técnico em
Enfermagem

0123003359-BRUNA
MOURA OLIVEIRA
301-Técnico em
Enfermagem
0123005261-MERCIA LIVIA
SANTOS DOS REIS ARAÚJO
301-Técnico

em
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20

29

equivocada, porque enviou contestação de duas
alternativas que estão absolutamente corretas, conforme
a fonte bibliográfica consultada. Esclarecemos que o
enunciado da letra A refere-se a PROCLIVE. Esclarecemos
também que Trendelemburg é a posição dorsal com
elevação da pelve e dos membros inferiores. Por
inclinação da mesa, a cabeça ficará mais baixa que os
pés.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata está
equivocada, porque enviou contestação concordando
com a alternativa B e discordando da alternativa D (que
está absolutamente correta). Esclarecemos para a
candidata que o termo dispensado não está significando
o que ela pensou, ao contrário, está dizendo que se deve
dar, fazer algo pelo paciente.
O correto para a letra B tem que ser: Entre os cuidados
de Enfermagem para com o paciente com doença do
sistema respiratório superior, destacamos: boa higiene
corporal e oral; manutenção do ambiente arejado e
limpo; incentivar o paciente a ingerir líquidos.
Improcedente. Gabarito mantido. A candidata está
equivocada e enviou recurso para contestar o que está
correto. A única proposições errada é sobre Difteria,
porque: - Difteria é doença aguda transmissível, causada
por um bacilo toxigênio. Coqueluche, também conhecida
por pertussis ou tosse comprida, é uma moléstia
infectocontagiosa aguda do trato respiratório transmitida
pela bactéria Bordetella pertussis. Os casos da doença
têm aumentado em diversos países, nos últimos anos. O
contágio se dá pelo contato direto com a pessoa
infectada ou por gotículas eliminadas pelo doente ao
tossir, espirrar ou falar. A infecção pode ocorrer em
qualquer época do ano e em qualquer fase da vida, mas
acomete especialmente as crianças menores de dois
anos. Coqueluche é uma doença recorrente, de
notificação compulsória ao Ministério da Saúde.
Principalmente nas crianças e nos idosos, ela pode
evoluir para quadros graves com complicações
pulmonares, neurológicas, hemorrágicas e desidratação.
(...) A doença é causada pela infecção das bactérias
Bordetella pertussis ou Bordetella parapertussis, as quais
afetam a garganta (faringe) e causam um incômodo nela,
provocando as tosses (principal sintoma da Coqueluche).
Um indivíduo infectado pela bactéria, ao espirrar ou rir,
faz com que as pequenas partículas da saliva ou muco
sejam lançados no ar. Isto pode infectar outros que
respirem o mesmo ar e que não estejam imunes contra a
doença.
Improcedente. Gabarito mantido. “Em queimaduras de
1º e 2º grau, resfrie o ferimento com água corrente sem
aplicar gelo no local.”

26

Improcedente. Gabarito mantido. Lei Orgânica de Pojuca.
Art. 10.
“Manter, com a cooperação técnica da união e do estado,
programas de educação pré-escolar e de ensino
fundamental.”

30

Improcedente. Gabarito mantido. Lei Orgânica de Pojuca.
Art. 10.
“Manter, com a cooperação técnica da união e do
estado, programas de educação pré-escolar e de ensino
fundamental.”

11

Enfermagem

0123005261-MERCIA LIVIA
SANTOS DOS REIS ARAÚJO

301-Técnico em
Enfermagem

0123004712-VAGNER ALVES
SANTOS

303-Técnico
Informática

em
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7

8

14

27

5

6

8

19

21

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, porque quando se tira qualquer termo da
ordem direta dos termos essenciais da oração, tem-se
exemplo de uso da figura de linguagem conhecida à luz
da Gramática Normativa da Língua Portuguesa – como
HIPÉRBATO OU INVERSÃO.
O período inicia por “Na verdade,” isolada por vírgula
para em seguida estruturar os termos essenciais da
oração.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, porque quando se tira qualquer termo da
ordem direta dos termos essenciais da oração, tem-se
exemplo de uso da figura de linguagem conhecida à luz
da Gramática Normativa da Língua Portuguesa – como
HIPÉRBATO OU INVERSÃO.
O período inicia por “Na verdade,” isolada por vírgula
para em seguida estruturar os termos essenciais da
oração.
Improcedente. Gabarito mantido. Plano Municipal de
Pojuca
–
divulgado
em
7/05/2018
site
www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. Lei Orgânica de Pojuca.
Art. 10. “Manter, com a cooperação técnica da união e do
estado, programas de educação pré-escolar e de ensino
fundamental.”
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato,
equivocadamente, discorda do que está absolutamente
correto, demonstrando não ter lido o que se pede na
questão.
A questão pede: Marque os parágrafo que são
subsequentes, ambos iniciam com vírgula isolando
expressão adverbial e apresentam mais de um período.
Na sequência do desenvolvimento discursivo os dois
parágrafos que são subsequentes (um após outro) para
contemplar o que se pede na questão são: (8º§) e (9º§).
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato faz uma
afirmação equivocada sobre os advérbios “MUITO” e
“BEM”, ambos da expressão que está escrita na letra C,
revelando o entendimento personalíssimo que tem sobre
a classe dos advérbios, querendo contrariar os princípios
da NOMENCLATURA GRAMATICAL BRASILEIRA, o que se
torna inconcebível.
Na questão em análise, todas as alternativas estão
corretas. Os advérbios “MUITO” e “BEM”, da expressão
“explicita muito bem”, estão se modificando, porque
“MUITO” (advérbio de intensidade) modifica “BEM”
(advérbio de modo).
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, porque quando se tira qualquer termo da
ordem direta dos termos essenciais da oração, tem-se
exemplo de uso da figura de linguagem conhecida à luz
da Gramática Normativa da Língua Portuguesa – como
HIPÉRBATO OU INVERSÃO.
O período inicia por “Na verdade,” isolada por vírgula
para em seguida estruturar os termos essenciais da
oração.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, porque a questão está elaborado pelo
Manual de Redação da Presidência da República.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, uma vez que a questão está centrada em
orientações “Considerando o foco do atendente para
12

Candidato

Cargo

0123004841-JOÃO VICTOR
DOS SANTOS DAMACENO

400-Auxiliar
Administrativo

0123003803-JARDEL
SANTOS SOUZA

DOS

400-Auxiliar
Administrativo

0123003636-FLAVIO
PINHEIRO

REIS

400-Auxiliar
Administrativo

0123002038-GILBERTO
CERQUEIRA DOS SANTOS

400-Auxiliar
Administrativo
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24
26

deixar o cliente satisfeito, tem-se como primeira
orientação:” – Lembrando ao candidato que ao direito de
falar antecede o dever de ouvir, o que significa que se o
atendente não ouvir o que o cliente tem a dizer, jamais
poderá saber o que, de fato, o cliente deseja.
Não existe o que questionar. Todas as alternativas
contemplam a questão, mas tem que obedecer ao que se
pede no enunciado.
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado, uma vez que a questão está centrada em
conceitos e no contexto (bem abrangente) de
“Conhecimento e utilização de máquinas copiadoras,
digitalizadoras e impressoras”. Portanto, todos estão
corretos. Todas as alternativas contemplam o edital do
concurso.
Improcedente. Gabarito mantido. O artigo 5º da
Constituição Federal trata das garantias e direitos
fundamentais que cada cidadão dispõe.
Improcedente. Gabarito mantido. O artigo 5º da
Constituição Federal

Recursos improcedentes
Questão

Procedimento

-

Improcedente. Solicitação estranha ao objeto do recurso.

18

Improcedente. Gabarito mantido. Existe equívoco do
candidato quanto à estrutura da questão 18, em análise,
notadamente na alternativa C.
A questão está bem escrita e esclarecedora, inexistindo
qualquer margem de confusão por parte do leitor.
Se o porteiro inspecionar as dependências do patrimônio,
certamente, ele comprovará quaisquer irregularidades e
registrará todas elas, para se isentar de quaisquer
responsabilidades que não lhe cabem assumir.

0123002115-ANDERSON
ROCHA VELOSO

409-Porteiro

-

Improcedente. Solicitação estranha ao objeto do recurso.

0123002932-EDNAILSON
FERNANDES DOS SANTOS

410-Vigia

0123004689-ADEMIR JESUS
DA SILVA

410-Vigia

0123004809-JAILTON
ROCHA CALMON

410-Vigia

10

17

17

Improcedente. Gabarito mantido. Existe equívoco do
candidato quanto à formulação do recurso que enviou
para ser submetido à análise da Banca ElaboradoraExaminadora. O candidato diz de forma bem vaga que
não existe palavra oxítona na questão, sem fundamentar
absolutamente nada. A questão está absolutamente
correta na sua estrutura, contemplando o que cobra com
a alternativa A.
Na alternativa E tem palavra oxítona “PADRÃO” com a
sílaba tônica sublinhada.
e) Na série: “padrão”; “pessoa”; “características”,
temos, respectivamente, um termo: dissílabo oxítono;
trissílabo paroxítono; polissílabo proparoxítono.
Improcedente. Gabarito mantido. Existe equívoco do
candidato quanto à estrutura da questão 17, em análise,
notadamente na alternativa C.
O Vigia de instituição pública (servidor de instituição
pública) não se envolve com instituição privada.
Pedimos mais atenção na leitura da questão, sobretudo
na letra C.
Improcedente. Gabarito mantido. A prova foi elaborada
em conformidade com o Edital oficial do concurso.
Estamos transcrevendo o conteúdo do Edital para a
devida comprovação do candidato.
410-Vigia - Conhecimentos Específicos: Conhecimento e
procedimentos de proteção do patrimônio público,
serviços de vigilância e Inspeção nas dependências de
logradouros e instalações públicas, ações de defesa civil,
13

Candidato
0123003517- CLÁUDIA DE
CÁSSIA
NOGUEIRA
FLORENTINO

Cargo
405-Encanador
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15

27

indícios de anormalidades, preservação da segurança e a
ordem em prédios públicos, comunicação radiofônica.
Movimento de pessoas.
Improcedente. Gabarito mantido. Plano Municipal de
Pojuca – divulgado em 7/05/2018 site
www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. Lei Orgânica do
Município de Pojuca - Art.10 - Competências do
município: Constituir a guarda municipal destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei.

Recursos improcedentes
Questão

21

12
14

20

-

21

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. Existe equívoco do
candidato quanto à estrutura da questão 21, em análise.
A questão está muito bem elaborada, não existindo
motivo para qualquer dúvida. Todos os itens se referem
às atribuições do Vigia, quando ele estiver no expediente
de trabalho, ou seja, no momento em que estiver
exercendo a profissão de Vigia na instituição em que
trabalha. Quem não pode estar fora do horário do
expediente, conforme referido no item 3, que está bem
claro: “Registrar tudo que ocorrer de estranho, como
dentro e fora de algum prédio público fora do expediente
normal de trabalho”. – esta assertiva se refere ao horário
de expediente do Prédio Público e não do Vigia.

Candidato

Cargo

0123004809-JAILTON
ROCHA CALMON
410-Vigia
0123003564-CARLOS
AUGUSTO PORTELA JUNIOR

Improcedente. Gabarito mantido. Afirmativa 4 incorreta.
Improcedente. Gabarito mantido. Plano Municipal de
Pojuca – divulgado em 7/05/2018 site
www.concepcaoconsultoria.com.br
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato,
equivocadamente, confunde a palavra “fiação” que está
na estrutura da questão com a palavra “viação” que não
está escrita na questão.
Pedimos que o candidato releia a questão com muita
atenção, para comprovar que não existe a palavra que
ele enviou: “viação”.

0123002520-GABRIEL
SILVA JORGE NETO

DA

410-Vigia

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

0123000005-DIEGO
VLADIMIR NUNES SANTOS

410-Vigia

Improcedente. Gabarito mantido. O candidato está
equivocado quanto à sequência que ele dá como correta,
referente à correspondência dos itens de 1 até 4. A
questão está absolutamente correta e bastante clara em
todos os seus enunciados e componentes estruturais,
tendo por objetivo medir o grau de compreensão da
leitura estrutural, para que seja feita a correspondência
da coluna numerada de 1 até 4 com seus respectivos
enunciados da coluna seguinte, para então, ser marcado
o gabarito com a correspondência correta. Vejamos a
compreensão da questão: O Direito à vida faz
correspondência com o item 2 – “Referindo-se à
integridade física e moral, ou seja, uma pessoa não pode
ser torturada, exposta a humilhações e nem ter sua vida
tirada por outra pessoa”. – o que significa preservação do
direito à vida. O Direito à liberdade faz correspondência
com o item 1 - “Referindo-se à possibilidade de a pessoa
transitar, locomover-se para onde e por onde quiser. O
Direito à igualdade faz correspondência com o item 3 –
“Referindo-se ao fato de que ninguém pode ser
discriminado sob nenhuma circunstância, pois todos são
iguais perante a lei”. Direito à segurança - faz
correspondência com o item 4 – “Referindo-se à
proteção da lei no que diz respeito aos atos criminosos a

0123005257-JOSEMILTON
MARQUES ARAÚJO

411-Visitador
Social

14
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que se pode acusar alguém que não os tenha praticado,
então, tem-se a segurança de que não se pagará pelo ato
ilícito que não foi praticado”.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a
tratamento desumano ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo
vedado o anonimato;
(...)

Recursos improcedentes
Questão
11

Procedimento
Improcedente. Gabarito mantido. Foi solicitado a
alternativa incorreta.

-

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

-

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

-

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

-

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

24

5

Improcedente. Gabarito mantido. Foi solicitado a
identificação dos sinais de trânsito
Improcedente. Gabarito mantido. O candidato fez uma
pergunta “a resposta correta não seria a letra (A)?” –
respondendo: Sim, a resposta correta é a letra A.

Candidato
0123000147-MARIANA DE
JESUS
0123001574-ELISMARIA
DOS REIS PEREIRA
0123000241-JAIRA
ALVES
DOS SANTOS
0123000263-ANDREZA
LUIZA DE JESUS SAMPAIO
0123002181-EDUSLANEI
MOURA DOS SANTOS
0123003268-JADSON SILVA
MIRANDA
0123001607-JOILSON
SANTANA DE ALMEIDA

Cargo
500-Ajudante
Geral
500-Ajudante
Geral
500-Ajudante
Geral
500-Ajudante
Geral
500-Ajudante
Geral
503-Motorista de
Veículo Leve
500-Motorista de
Veículo Pesado

0123002859-JOHN
SILVA DE JEUS

506-Operador de
máquinas
pesadas

MAX

Título depois
-

Solicitação estranha ao objeto do recurso.

-

Improcedente. Solicitação estranha ao objeto do recurso.

15

0123001541-ROSENILDA
SANTANA DO NASCIMENTO
0123001694-ROSANA
MOURA DOS SANTOS

507-Servente
507-Servente

