
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA-MT
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019

ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

Recursos Prova Objetiva

INSCRIÇÃO NOME VAGA QUESTÃO SITUAÇÃO DETALHES RESPOSTA

1100 AIRTON FERREIRA ARAÚJO FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 7 DEFERIDO

Cara banca organizadora, a referida questão tem como gabarito a alternativa: B. Todavia, essa
questão está no mínimo mal formulada. A charge sequer menciona a palavra "acento" o que
observamos na charge é palavra "sento" empregada corretamente em menção ao verbo SENTAR.
Portanto não há sentido de humor, em relação tal palavra, o que fica perceptível no contexto geral. 

Recurso procedente: Anula-se a questão
por erro na formulação, aplicando o
item8.12 do Edital Normativo nº 001/2019.
"Se houver alteração, por força de
impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem
recorrido".

1100 AIRTON FERREIRA ARAÚJO FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 19
IMPROCED

ENTE
Cara banca organizadora, a referida questão está confusa e, ao meu ver com duas alternativas
possíveis, respectivamente: A e C; tornando-a passível de anulação.

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.Questão 8 de quatro
ele pode acertar uma então: 1/4. Questão
9 de quatro ele pode acertar uma então
1/4. Questão 10 de quatro ele pode
acertar u3a então 1/4. Agora é só somar
as chances: 1/4+1/4+1/4 = 3/4.

1100 AIRTON FERREIRA ARAÚJO FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 29 DEFERIDO

Cara banca organizadora, de acordo com gabarito preliminar
a referida questão tem como gabarito a alternativa B (Manoel Bandeira). Todavia, pesquisei
incansavelmente e não achei nada sobre tal autor. O que encontrei foi sobre: Manuel Bandeira, 19
de abril de 1886, Recife, Pernambuco. O que não está de acordo com enunciado da questão, pois
as datas e origem não "bate". Será que não houve equivoco?

Recurso procedente, questão anulada,
por não haver alternativa correta a ser
indicada.Manoel Wenceslau Leite de
Barros(Cuiabá,19 de
dezembrode1916&mdash;Campo
Grande,13 de novembrode2014) foi
umpoetabrasileirodoséculo XX,
pertencente, cronologicamente àGeração
de 45, mas formalmente ao
pós-Modernismo brasileiro, se situando
mais próximo das vanguardas europeias
do início do século e daPoesia
Pau-Brasile daAntropofagiadeOswald de
Andrade. Com 13 anos, ele se mudou
para Campo Grande (MS), onde viveu
pelo resto da sua vida. Recebeu vários
prêmios literários, entre eles, doisPrêmios
Jabutise foi membro daAcademia
Sul-Mato-Grossense de Letras.É o mais
aclamado poeta brasileiro da
contemporaneidade nos meios literários.
Enquanto ainda escrevia, Carlos Drumond
de Andraderecusou o epíteto de maior
poeta vivo do Brasil em favor de Manoel
de Barros.[3]Sua obra mais conhecida é o
"Livro sobre Nada" de 1996.
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1100 AIRTON FERREIRA ARAÚJO FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 38
IMPROCED

ENTE

Cara banca organizadora, de acordo com gabarito preliminar
a referida questão tem como gabarito a alternativa B. Diante disso, gostaria que por gentileza
apontassem o erro das opções: I e III, POR GENTILEZA; pois não vejo erro na I tendo em vista que
o sistema operacional é uma via de comunicação entre homem e maquina, III- esse opção está
plenamente de acordo com windows 7, pois tal sistema é possível múltiplos usuário e, sim, ele
requer requisitos mínimos para ter um bom funcionamento, pois se for instalado em computador com
pouca memória Ram, por exemplo, não terá bom funcionamento. Por não encontrar erro nas opções
mencionadas e, considerar o gabarito preliminar equivocado, solicito anulação da questão. 

Recurso improcedente: Item I - Todo
computador precisa de uma via de
comunicação entre ele e o usuário. Essa
via de comunicação básica chama-se
Sistema Operacional. Item II - Esse
sistema é o responsável pelo
gerenciamento do hardware e do software
do computador e utiliza uma plataforma
gráfica (um ambiente) que permite maior
interatividade com o usuário. Item III - O
novo sistema é multitarefa e para
múltiplos usuários, porém, existem alguns
requisitos mínimos necessários para
garantir seu bom funcionamento. Portanto
o item II está errado, conforme divulgado
no Gabarito Oficial. Fonte: Informática
Básica e Word &ndash; Governo do
Espirito Santo &ndash; Winows 7 &ndash;
página 12.

2910 ANDRÉA MAFORTE SILVA ASSISTENTE SOCIAL - JUSCIMEIRA 23 DEFERIDO

O programa aprovado que substitui o programa mais médicos é o programa médicos pelo Brasil,
letra correta é a letra C. Links que confirmam a argumentação.

1-
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/11/27/programa-medicos-pelo-brasil-e-aprovado
-e-pode-reincorporar-profissionais-cubanos

2-
http://saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46092-medicos-pelo-brasil-e-aprovado-pelo-congresso-na
cional

Gabarito alterado para a alternativa
"C".Em agosto, o governo federal editou
uma Medida Provisória reformulando o
programa para que o Mais Médicos seja
substituído pelo Médicos pelo Brasil. Com
ele, serão supridas apenas vagas abertas
em locais mais distantes e de difícil
acesso. Fonte:
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultim
as-noticias/2019/10/22/brasileiros-substitui
ram-cubanos-no-mais-medicos-mas-desis
tencia-e-alta.htm?cmpid=copiaecola

2910 ANDRÉA MAFORTE SILVA ASSISTENTE SOCIAL - JUSCIMEIRA 6
IMPROCED

ENTE

O enunciado da questão solicita a alternativa incorreta no que se refere à ortografia das palavras.
Desta forma fica subentendido que a alternativa precisa estar toda incorreta e nessa questão isso
não ocorre, porque a palavra "decibéis" tem acento. 
Segundo o Novo Acordo Ortográfico o acento agudo permanece nos monossílabos tônicos e nas
palavras oxítonas com ditongos abertos “éi”, “éu” ou “oi”:

Recurso improcedente, mantém-se o
gabarito já divulgado. Na alternativa, se
uma palavra estiver correta ou errada, a
assim como as demais a alternativa
estará correta ou errada. No enunciado
pede ao candidato a alternativa incorreta.
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2700 DANIELLE MENDONCA GUIMARAES CONTADOR - JUSCIMEIRA 21 DEFERIDO

Peço que anule essa questão,pois a mesma está com 2 respostas, pois tanto Antônio Carlos Jobim, 
quano Vinicius de Moraes foram compositores de "garota de Ipanema" e do movimento musical
BOSSA NOVA. Então tanto um quanto o outro estaria certo a resposta. Cito um trecho tirado da
Internet "Lançada em 1962, Garota de Ipanema é uma música resultado da parceria entre os
grandes amigos Vinicius de Moraes (1913-1980) e Tom Jobim (1927-1994)."

Recurso prpcedente, mantém-se o
gabarito já divulgado.Vinicius de Moraes
(1913-1980) foi um poeta e compositor
brasileiro. "Garota de Ipanema", feita em
parceria com Antônio Carlos Jobim, é um
hino da música popular brasileira.Além de
ter sido um dos mais famosos
compositores da música popular brasileira
e um dos fundadores, nos anos 50, do
movimento musical Bossa Nova, foi
também importante poeta da Segunda
Fase do Modernismo. Foi também
dramaturgo e diplomata.Marcus Vinicius
Melo Morais, conhecido como Vinicius de
Moraes, nasceu no Rio de Janeiro, no dia
19 de outubro de 1913. Filho do
funcionário público e poeta Clodoaldo
Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz
desde cedojá mostrava interesse por
poesia.Ingressou no colégio jesuítaSanto
Inácioonde fez os estudos secundários.
Entrou para o coral da igrejaonde
desenvolveu suas habilidades musicais.
Em 1928 começou a fazer as primeiras
composições musicais.
Fonte:https://www.ebiografia.com/vinicius
_de_moraes/

2700 DANIELLE MENDONCA GUIMARAES CONTADOR - JUSCIMEIRA 23 DEFERIDO

Peço que anule essa questão, pois esta em desacordo com o decreto. 
Cito " O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 890/19, que cria o
Programa Médicos pelo Brasil para substituir o Mais Médicos, em vigor desde 2013, com o objetivo
de ampliar a oferta de serviços médicos em locais afastados ou com população de alta
vulnerabilidade. A medida foi aprovada por 391 votos favoráveis a 6 votos contrários"

Gabarito alterado para a alternativa
"C".Em agosto, o governo federal editou
uma Medida Provisória reformulando o
programa para que o Mais Médicos seja
substituído pelo Médicos pelo Brasil. Com
ele, serão supridas apenas vagas abertas
em locais mais distantes e de difícil
acesso. Fonte:
https://noticias.uol.com.br/comprova/ultim
as-noticias/2019/10/22/brasileiros-substitui
ram-cubanos-no-mais-medicos-mas-desis
tencia-e-alta.htm?cmpid=copiaecola
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2700 DANIELLE MENDONCA GUIMARAES CONTADOR - JUSCIMEIRA 25
IMPROCED

ENTE
Solicito a anulação desta questão, pois a questão apresenta uma mesma resposta em duas
alternativas, tornando possíveis como respostas as letras “b” e “c”, o que invalida a questão.

Recurso improcedente: Mantém-se o
gabarito já divulgado.Pelo menos 110
pessoas morreram em meio à onda de
protestos que vem atingindo diversos
países da América do Sul desde janeiro
deste ano. Nos últimos meses,
manifestantes foram às ruas de países
como Equador, Chile e Bolívia para
protestar contra medidas políticas e
econômicas dos governos de Lenín
Moreno, Sebastián Piñera e Evo Morales,
respectivamente. Fonte:
https://noticias.uol.com.br/internacional/ulti
mas-noticias/2019/11/18/onda-de-protesto
s-na-america-do-sul-mortos.htm?cmpid=c
opiaecola. O Fato das alternativas "B" e
"C" estarem iguais não interfere na
resolução da questão, pois a alternativa a
ser indicada pelo candidato é a letra "D".

2700 DANIELLE MENDONCA GUIMARAES CONTADOR - JUSCIMEIRA 32
IMPROCED

ENTE

Questão mal formulada, pois na alternativa III está em desacordo. Pois refere-se ao estágio da
receita Recolhimento e explica, logo mais na frente na mesma questão,  se refere ao recolhimento
novamente, e dá a entender que estava se referindo a parcelamento, o que estaria correta a
questão.  
Ficou ruim de entender porque na mesma questão colocou "já o recolhimento " sendo que já estava
falando do recolhimento no começo da alternativa.

Recurso improcedente: O candidato não
fundamenta seu recurso, ficando
prejudicado a analise, conforme item8.6
do Edital Normativo."O recurso deverá ser
individual, por questão, com a indicação
daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros, nomes
dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com
fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado".

860 DANILO DE SOUSA MORAES
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

34 DEFERIDO

Sobre os ciclos do motor diesel é INCORRRETO afirmar: 
[ B ] Durante o segundo estágio, a compressão, o pistão sobe e comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito MAIS BAIXA do que num motor a gasolina comum. 
Tal informação pode ser verificada nas fontes a seguir:

http://www.bormana.com.br/servicos.motores.php
http://www.geocities.ws/saladefisica7/funciona/diesel.html

Ciclo de um motor diesel:A. No primeiro
estágio do ciclo de combustão, chamado
indução, o ar é aspirado para o interior do
cilindro, penetrando nele através da
válvula de entrada.B. Durante o segundo
estágio, a compressão, o pistão sobe e
comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito maiselevadado que num
motor a gasolina comum. C. Na ignição, o
combustível é injetado no ar comprimido a
alta temperatura, entrando em combustão
espontânea e forçando o movimento do
pistão para baixo. D. No último estágio,
denominado exaustão, os gases que se
formaram na fase anterior são expelidos
do interior do cilindro pelo movimento
ascendente do pistão. Portanto o Gabarito
deve ser alterado para a alternativa
&ldquo;B&rdquo;.
Fonte:http://www.bormana.com.br/servico
s.motores.php
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1240 ELAINE ALMEIDA FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO - JUSCIMEIRA 12 DEFERIDO

no caso que a lampada azul pisca 50 vezes por hora e 1 hora tem 60 min- 60 min tem 3600
segundos / 50 piscadas =72  sendo assim 1 piscada a cada 72 segundos  que e igual  a 1 minuto e
12 segundos,
01:12
02:24
03:36
04:48
05:60- 06:00

e a lampada amarela pisca 30vezes por hora  que equivale a 2 piscadas por minuto.
02:00
04:00
06:00

as 2 lampadas piscam a cada 6 minutos. sendo assim a opcao  correta   seria 6 minutos . ou
dependendo da interpretacao 12  minutos , mas  no gabarito esta 10 minutos.  
sendo assim peco a revisao . e possivel anulacao dessa questao.

30 vezes por minuto então 60 minutos
dividido por 30 vezes, pisca em cada 2
segundos.20 vezes por minuto então 60
minutos dividido por 20 vezes, pisca em
cada 3 segundos.Segue então o cálculo
do MMC desses números 2 e 3 = 6 então
irão piscar depois de 6 segundos.Não tem
alternativa de escolha.

5090 ERICA GONCALVES SILVA FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 29 DEFERIDO
Reavaliar questão 29, pq seria Manoel de Barros ao invés Bandeira. Desde já agradeço pela
atenção. 

Recurso procedente, questão anulada,
por não haver alternativa correta a ser
indicada.Manoel Wenceslau Leite de
Barros(Cuiabá,19 de
dezembrode1916&mdash;Campo
Grande,13 de novembrode2014) foi
umpoetabrasileirodoséculo XX,
pertencente, cronologicamente àGeração
de 45, mas formalmente ao
pós-Modernismo brasileiro, se situando
mais próximo das vanguardas europeias
do início do século e daPoesia
Pau-Brasile daAntropofagiadeOswald de
Andrade. Com 13 anos, ele se mudou
para Campo Grande (MS), onde viveu
pelo resto da sua vida. Recebeu vários
prêmios literários, entre eles, doisPrêmios
Jabutise foi membro daAcademia
Sul-Mato-Grossense de Letras.É o mais
aclamado poeta brasileiro da
contemporaneidade nos meios literários.
Enquanto ainda escrevia, Carlos Drumond
de Andraderecusou o epíteto de maior
poeta vivo do Brasil em favor de Manoel
de Barros.[3]Sua obra mais conhecida é o
"Livro sobre Nada" de 1996.
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5090 ERICA GONCALVES SILVA FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 38
IMPROCED

ENTE

Boa noite. Peço p reavaliar questão 38, pois no edital do concurso foi solicitado no conteúdo
específico para fiscal sanitária o Microsoft Windows 10 e não Microsoft Windows 7. Desde já
agradeço pela atenção. 

Recurso improcedente: Item I - Todo
computador precisa de uma via de
comunicação entre ele e o usuário. Essa
via de comunicação básica chama-se
Sistema Operacional. Item II - Esse
sistema é o responsável pelo
gerenciamento do hardware e do software
do computador e utiliza uma plataforma
gráfica (um ambiente) que permite maior
interatividade com o usuário. Item III - O
novo sistema é multitarefa e para
múltiplos usuários, porém, existem alguns
requisitos mínimos necessários para
garantir seu bom funcionamento. Portanto
o item II está errado, conforme divulgado
no Gabarito Oficial. Fonte: Informática
Básica e Word &ndash; Governo do
Espirito Santo &ndash; Winows 7 &ndash;
página 12.

1680 FLÁVIA FERREIRA TORRES FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 15
IMPROCED

ENTE

Sobre a questão 15, coloco que ela foi mal elaborada e não forneceu informações suficientes para
se dar a resposta certa. 
Foi dada a formula da na função: C(X)= 2X + 100. E que o valor de C(X) era 4.000 reais. E pediu a
quantidade de produtos produzidos!
Simplesmente uma questão vazia e sem lógica. 
Unica forma de acerta-lá seria "dando um chute" e torcer para escolher a alternativa correta. 

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.Se 4000 reais são
os gastos então é o valor de C(X) da
função do 1º grau.2x + 100 = 4000.2x =
4000 &ndash; 100.2x = 3900.X =
3900/2.X = 1950 unidades.

1680 FLÁVIA FERREIRA TORRES FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 18
IMPROCED

ENTE

Sobre a questão 18, coloco que ela foi mal elaborada, na segunda parte da pergunta.
Ela diz: Uma loja de departamento vende 600 peças de roupa por mês, após três meses, uma loja
concorrente foi aberta e vende 800 peças de roupa por mês. Agora vem a 2° parte "Considere que
nos próximos meses a quantidade de roupa vendida será mantida, A loja concorrente venderá a
mesma quantidade de roupa depois de":
A coerência seria perguntar: A loja de departamento venderá a mesma quantidade de roupas que a
loja concorrente depois de quanto tempo?
Sem contar que a memória de calculo é inexistente. 

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.600 reais por
mês,Após 3 meses.600n + 1800 =
800n.600n &ndash; 800n = - 1800.-200n =
- 1800 (x-1).200n = 1800.n = 1800/2.n = 9
meses.
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1680 FLÁVIA FERREIRA TORRES FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 29 DEFERIDO

Sobre a questão 29, coloco que ela está com a resposta ERRADA. 
O poeta Cuiabano que recebeu o Prêmio da crítica/literatura, concedido pela Associação Paulita de
Críticos de Arte. E recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia, concedido pela Câmara Brasileira de Livo,
pela obra "O Guardador de Águas, foi: MANOEL WENCESLAU LEITE DE BARROS.
E não "MANOEL BANDEIRA" como foi ofertado na Prova!

Recurso procedente, questão anulada,
por não haver alternativa correta a ser
indicada.Manoel Wenceslau Leite de
Barros(Cuiabá,19 de
dezembrode1916&mdash;Campo
Grande,13 de novembrode2014) foi
umpoetabrasileirodoséculo XX,
pertencente, cronologicamente àGeração
de 45, mas formalmente ao
pós-Modernismo brasileiro, se situando
mais próximo das vanguardas europeias
do início do século e daPoesia
Pau-Brasile daAntropofagiadeOswald de
Andrade. Com 13 anos, ele se mudou
para Campo Grande (MS), onde viveu
pelo resto da sua vida. Recebeu vários
prêmios literários, entre eles, doisPrêmios
Jabutise foi membro daAcademia
Sul-Mato-Grossense de Letras.É o mais
aclamado poeta brasileiro da
contemporaneidade nos meios literários.
Enquanto ainda escrevia, Carlos Drumond
de Andraderecusou o epíteto de maior
poeta vivo do Brasil em favor de Manoel
de Barros.[3]Sua obra mais conhecida é o
"Livro sobre Nada" de 1996.

1680 FLÁVIA FERREIRA TORRES FISCAL SANITÁRIO - JUSCIMEIRA 12 DEFERIDO

Sobre a questão 12, contesto a Resposta "10 segundos"  dada como certa no gabarito.
Visto que sua resolução se dá por fracionamento, e dado os dados de que o pisca A pisca 30 vezes
por minuto e o B pisca 20 vezes por minuto, e em um certo momento eles piscaram juntos e que em
quanto tempo em segundos eles vão voltar a piscar juntos novamente?:
Pois bem, na resolução fazer um comparativo: 
Sendo 30-60 segundos, dando 2 piscadas a cada segundos.
O outro 20-60 segundos, dando 3 piscadas a cada segundo.
Dessa forma fracionando os números 3 e 2, temos o resultados de 6. Ou seja piscarão juntas
novamente depois de 6 segundos.   

Recurso procedente: Questão anulada,
por não possuir resposta correta. 30
vezes por minuto então 60 minutos
dividido por 30 vezes, pisca em cada 2
segundos.20 vezes por minuto então 60
minutos dividido por 20 vezes, pisca em
cada 3 segundos.Segue então o cálculo
do MMC desses números 2 e 3 = 6 então
irão piscar depois de 6 segundos.

4430 HENRIQUE KAAYAN SILVA DOS SANTOS CONTADOR - JUSCIMEIRA 12 DEFERIDO

Considerando que a lampada azul pisca 50 vezes por hora - 1 hora tem 60 minutos - 60 minutos tem
3600 segundos, 3600 (segundos) / 50 (piscadas) = 72, ou seja uma piscada a cada 72 segundos
que é igual a 1 minuto e 12 segundos.
01:12
02:24
03:36
04:48
05:60 - 06:00
Por sua vez a lampada amarela pisca 30 vezes por hora que equivale a 2 piscadas por minuto.
02:00
04:00
06:00

As lâmpadas piscam simultaneamente a cada 6 minutos, a opção correta deveria ser 6 minutos ou
dependo da interpretação 12 minutos, não 10 minutos como está no gabarito. Calcúlo elaborado
similar com a seguinte questão do Qconcursos,
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/a5339303-94
A QUESTÃO DEVE SER ANULADA!
Cálculo especificado em anexo.

Recurso procedente, questão anulada por
não haver resposta correta.30 vezes por
minuto então 60 minutos dividido por 30
vezes, pisca em cada 2 segundos.20
vezes por minuto então 60 minutos
dividido por 20 vezes, pisca em cada 3
segundos.Segue então o cálculo do MMC
desses números 2 e 3 = 6 então irão
piscar depois de 6 segundos.Não tem
alternativa de escolha.
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4430 HENRIQUE KAAYAN SILVA DOS SANTOS CONTADOR - JUSCIMEIRA 39
IMPROCED

ENTE

Temos as seguintes alternativas:
A) Apenas I E II estão incorretos.
B) Apenas I e III estão corretos.
C) Apenas II, IV e V estão incorretos.
D) Apenas III e V estão corretos.

De acordo o gabarito a resposta correta é a alternativa C,
Se a II, IV e V estão incorretas, logo deduzimos que as opções I e III estão corretas ALTERNATIVA
B.
Temos duas alternativas corretas B e C.

A questão deve ser ANULADA ou considerar pontos para as pessoas que marcaram a alternativa B
e C.

Recurso improcedente: O candidato não
fundamenta seu recurso, ficando
prejudicado a analise, conforme item8.6
do Edital Normativo. "O recurso deverá
ser individual, por questão, com a
indicação daquilo em que o candidato se
julgar prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros, nomes
dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com
fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado".

7780 JAIR GUIMARAES DE MORAES FILHO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

34 DEFERIDO

Sobre os ciclos do motor diesel é INCORRRETO afirmar: 
[ B ] Durante o segundo estágio, a compressão, o pistão sobe e comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito MAIS BAIXA do que num motor a gasolina comum. 
Tal informação pode ser verificada nas fontes a seguir:

http://www.bormana.com.br/servicos.motores.php
http://www.geocities.ws/saladefisica7/funciona/diesel.html

Ciclo de um motor diesel: A. No primeiro
estágio do ciclo de combustão, chamado
indução, o ar é aspirado para o interior do
cilindro, penetrando nele através da
válvula de entrada.B. Durante o segundo
estágio, a compressão, o pistão sobe e
comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito mais elevada do que
num motor a gasolina comum. C. Na
ignição, o combustível é injetado no ar
comprimido a alta temperatura, entrando
em combustão espontânea e forçando o
movimento do pistão para baixo. D. No
último estágio, denominado exaustão, os
gases que se formaram na fase anterior
são expelidos do interior do cilindro pelo
movimento ascendente do pistão.
Portanto o Gabarito deve ser alterado
para a alternativa &ldquo;B&rdquo;.
Fonte:
http://www.bormana.com.br/servicos.moto
res.php
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1020 JOÃO PAULO BEZERRA SANTOS FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 38
IMPROCED

ENTE
-

Recurso improcedente: Item I - Todo
computador precisa de uma via de
comunicação entre ele e o usuário. Essa
via de comunicação básica chama-se
Sistema Operacional. Item II - Esse
sistema é o responsável pelo
gerenciamento do hardware e do software
do computador e utiliza uma plataforma
gráfica (um ambiente) que permite maior
interatividade com o usuário. Item III - O
novo sistema é multitarefa e para
múltiplos usuários, porém, existem alguns
requisitos mínimos necessários para
garantir seu bom funcionamento. Portanto
o item II está errado, conforme divulgado
no Gabarito Oficial. Fonte: Informática
Básica e Word &ndash; Governo do
Espirito Santo &ndash; Winows 7 &ndash;
página 12.

1020 JOÃO PAULO BEZERRA SANTOS FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 10 DEFERIDO

Prezado examinador, referente à questão 10, crê-se que houve equívoco no gabarito. A questão
pede para classificar as frases conforme seus predicados, no enunciado “O rapaz interessou-se
pelas camisas de seda” o verbo interessar é transitivo indireto, portanto pela camisas e o seu objeto
indireto sendo de seda o predicativo do objeto. Dessa forma trata-se de um predicado verbo-nominal
e não verbal como indica a alternativa D. Neste caso, solicito a revisão da questão e se necessário a
tomada de providências ou mesmo anulação desta.

Fonte: https://www.todamateria.com.br/predicado/

Recurso procedente: gabarito alterado
para a alternativa "B".

2720 LEANDRO DE SOUZA DOURADO
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS -
JUSCIMEIRA

12
IMPROCED

ENTE

Bom dia!

Por gentileza quero que essa questão seja revista!

No meu ponto de vista, a resposta não corresponde a nenhuma das alternativas.

Obrigado. 

 

Recurso improcedente, manté-se o
Gabarito já divulgado.200 &ndash; (20 +
40 + 50) =200 &ndash; 110 =90 alunos.

8410 MARCIO ALMEIDA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 18
IMPROCED

ENTE

Caro(s) Examinador(es)

Venho solicitar a revisão da questão citada acima, pois a questão está mal redigida proporcionando
dificuldades de compreensão e resolução.

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.600 reais por
mês,Após 3 meses.600n + 1800 =
800n.600n &ndash; 800n = - 1800.-200n =
- 1800 (x-1).200n = 1800.n = 1800/2.n = 9
meses.
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

8410 MARCIO ALMEIDA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 1 DEFERIDO

A questão contêm outras alternativas correta em seu enunciado como exemplo a I e II.

Fonte:https://www.google.com/amp/s/www.todamateria.com.br/cronica/amp/

Características de crónicas: 
Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por
exemplo, jornais, revistas, etc.

Além de ser um texto curto, possui uma "vida curta", ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos
corriqueiros do cotidiano

Recurso procedente, altera-se o gabarito
para a alternativa "B". Item I - A crônica é
gênero narrativo: Com o passar dos anos
surgiu dentro do gênero épico a variante:
gênero narrativo, a qual apresentou
concepções de prosa com características
diferentes, o que fez com que surgissem
divisões de outros gêneros literários
dentro do estilo narrativo: o romance, a
novela, o conto, a crônica, a fábula.
(Correta). Item II &ndash; A crônica não
destina-se a leitura diária ou semanal.
(Errada). Item III - Aficção científicaé um
gênero ficcional desenvolvido no século
XX e se refere às narrativasque incluem
componentes científicos como essenciais
ao andamento da trama. Esse gênero
consiste, a priori, de uma elaboração de
fatos e princípios científicos em forma de
narrativa, mas também pode abordar
temas fantásticos, que, inclusive,
contradigam tais fatos e princípios.
Entretanto, nas duas situações, deve
haver algum nível de plausibilidade e
verossimilhança. (Correta). Item IV -
Osgêneros textuaissão classificados
conforme as características comuns que
os textos apresentam em relação à
linguagem e ao conteúdo. Existem muitos
gêneros textuais, os quais promovem uma
interação entre os interlocutores (emissor
e receptor) de determinado discurso.
(Errada). Item V - acarta. Esse é um tipo
de texto que se caracteriza por envolver
umremetentee umdestinatário. É
normalmente escrita em primeira pessoa,
e sempre visa um tipo de leitor. É
necessário que se utilize uma linguagem
adequada com o tipo de destinatário e
que durante a carta não se perca a visão
daquele para quem o texto está sendo
escrito. (Errado).
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

8410 MARCIO ALMEIDA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 38
IMPROCED

ENTE
A questão contêm outra alternativa correta em seu enunciado como exemplo a I,pois a comunicação
acontece através da Interface Gráfica do Usuário e Interface de linha de comando.

Recurso improcedente: Item I - Todo
computador precisa de uma via de
comunicação entre ele e o usuário. Essa
via de comunicação básica chama-se
Sistema Operacional. Item II - Esse
sistema é o responsável pelo
gerenciamento do hardware e do software
do computador e utiliza uma plataforma
gráfica (um ambiente) que permite maior
interatividade com o usuário. Item III - O
novo sistema é multitarefa e para
múltiplos usuários, porém, existem alguns
requisitos mínimos necessários para
garantir seu bom funcionamento. Portanto
o item II está errado, conforme divulgado
no Gabarito Oficial. Fonte: Informática
Básica e Word &ndash; Governo do
Espirito Santo &ndash; Winows 7 &ndash;
página 12.

8410 MARCIO ALMEIDA DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 19
IMPROCED

ENTE

O assunto da questão é probabilidade, porém esse conteúdo NÃO estava previsto no edital
normativo,portanto solicito o cancelamento da questão 19.

Abaixo conteudo previsto no edital:

&#8594;MATEMÁTICA PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO MÉDIO COMPLETO: Conjunto
dos números naturais: a numeração decimal; operações e resoluções de problemas. Múltiplos e
divisores de um número natural: Números fracionários: operações com números fracionários;
resoluções de problemas. Frações e números decimais: Operações com 
números decimais. Sistema Métrico Decimal: Perímetro de figuras planas. Áreas de figuras planas
(triângulos, quadriláteros, círculos e 
polígonos regulares). Conjunto dos números inteiros relativos: Operações e resoluções de
problemas. Conjunto dos números racionais: 
Resolução de equações do 1º grau. Resolução de problemas. Razão e proporção. Propriedades das
proporções. Divisão proporcional. Média 
aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três, composta. Porcentagem,
juros simples e montante. Conjunto dos 
números reais: Operações com polinômios. Produtos notáveis. Fatoração. Sistemas de equações do
1º grau com duas incógnitas. Equações 
do 2º grau. Resolução de problemas. Relações métricas e trigonométricas nos triângulos retângulos:
aplicação do teorema de Pitágoras. 
Funções: Função do 1º grau. Função quadrática. Função exponencial. Função logarítmica. Análise
Combinatória Simples. Geometria sólida: 
prismas e pirâmides, cilindros e cones, esfera - áreas e volumes; máximo divisor comum; mínimo
múltiplo comum. 

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.Questão 8 de quatro
ele pode acertar uma então: 1/4. Questão
9 de quatro ele pode acertar uma então
1/4. Questão 10 de quatro ele pode
acertar u3a então 1/4. Agora é só somar
as chances: 1/4+1/4+1/4 = 3/4.
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ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORES E CONSULTORES

RECURSOS

5520 NATHAN LOPES MENDES NASCIMENTO OFICIAL ADMINISTRATIVO - JUSCIMEIRA 29 DEFERIDO
A questão 29 se refere ao poeta chamado Manoel de Barros.
Que não está em nenhuma das alternativas da questão.

Recurso procedente, questão anulada,
por não haver alternativa correta a ser
indicada.Manoel Wenceslau Leite de
Barros(Cuiabá,19 de
dezembrode1916&mdash;Campo
Grande,13 de novembrode2014) foi
umpoetabrasileirodoséculo XX,
pertencente, cronologicamente àGeração
de 45, mas formalmente ao
pós-Modernismo brasileiro, se situando
mais próximo das vanguardas europeias
do início do século e daPoesia
Pau-Brasile daAntropofagiadeOswald de
Andrade. Com 13 anos, ele se mudou
para Campo Grande (MS), onde viveu
pelo resto da sua vida. Recebeu vários
prêmios literários, entre eles, doisPrêmios
Jabutise foi membro daAcademia
Sul-Mato-Grossense de Letras.É o mais
aclamado poeta brasileiro da
contemporaneidade nos meios literários.
Enquanto ainda escrevia, Carlos Drumond
de Andraderecusou o epíteto de maior
poeta vivo do Brasil em favor de Manoel
de Barros.[3]Sua obra mais conhecida é o
"Livro sobre Nada" de 1996.

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 3 DEFERIDO

A questão no 03 é passível de anulação, haja vista que a alternativa considerada como correta no
gabarito, não é obrigatório a flexão do verbo para o plural. Sendo a expressão “(C) Faltava um banco
e uma cadeira” FACULTATIVA a flexão para o plural, sabendo-se que o verbo está anteposto
(=posto antes) de sujeito composto, podendo concordar somente com o primeiro núcleo (“banco”),
ou com os dois (“banco” e “cadeira”). Não precisa ir para o plural, cabendo, portanto, a anulação
desta questão.

Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a reanálise da referida
questão.

SEGUE ANEXO.

Recurso procedente: Anula-se a questão
por erro na formulação, aplicando o
item8.12 do Edital Normativo nº
001/2019."Se houver alteração, por força
de impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem
recorrido".
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RECURSOS

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 7 DEFERIDO

VER ANEXO. A questão no 07 é passível de anulação/reanálise, haja vista que na tirinha da referida
questão a palavra “acento” não foi utilizada em momento nenhum. Vejamos:
   
Ademais, ao elaborar a prova, o examinador retirou o último quadrinho da referida tirinha e, com isso
ela perdeu todo o contexto em relação às assertivas II e III.
 
Sendo assim, requer a alteração do gabarito para a alternativa C, pois somente a asseriva I está
correta, haja vista que após o Novo Acordo Ortográficos, não se acentua mais os ditongos abertos éi
e ói das palavras paroxítonas.
Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a reanálise da referida
questão, e a devida alteração do gabarito da questão 07 para a alternativa C, como medida de mais
lídima justiça.

Juscimeira-MT, 04 de dezembro de 2019.

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso procedente: Anula-se a questão
por erro na formulação, aplicando o
item8.12 do Edital Normativo nº
001/2019."Se houver alteração, por força
de impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem
recorrido".

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 12 DEFERIDO

Segue Anexo.

A questão no 12 é passível de anulação, haja vista que nenhuma das alternativas estão corretas.
Deveria conter a alternativa com a resposta: “6 segundos”.
Em 2010, a prova da PM-PI - Soldado da Polícia Militar, da banca NUCEPE, abordou a mesma
questão, com apenas a frequência das luzes diferentes. Vejamos: 
No alto de uma torre de uma emissora de televisão duas luzes “piscam” com frequências diferentes.
A primeira, “pisca“ 12 vezes por minuto e a segunda, “pisca“ 15 vezes por minuto. Se num certo
instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar
simultaneamente?
a)	10 segundos.
b)	20 segundos.
c)	15 segundos.
d)	40 segundos.
e)	30 segundos. 
Segundo a banca organizadora, a questão foi resolvida com as regras de MMC dessa seguinte
forma: 12 vezes por minuto, ou seja, 60/12= 5. 
       15 vezes por minuto, ou seja, 60/15= 4
       Sendo o MMC de 4 e 5 igual a 20.

Neste caso, faz-se imperioso que a referida questão deve ser anulada, pois não há a opção da
alternativa correta, devendo a questão 12 ser resolvida da seguinte forma:
30 vezes por minuto, ou seja, 60/30 = 2.
20 vezes por minuto, ou seja, 60/20 = 3.
Sabemos que o MMC de 2 e 3 é igual a 6 segundos.
Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a anulação da referida
questão, como medida de mais lídima justiça.

Juscimeira-MT, 04 de dezembro de 2019.

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso procedente: Questão anulada,
por não possuir resposta correta. 30
vezes por minuto então 60 minutos
dividido por 30 vezes, pisca em cada 2
segundos.20 vezes por minuto então 60
minutos dividido por 20 vezes, pisca em
cada 3 segundos.Segue então o cálculo
do MMC desses números 2 e 3 = 6 então
irão piscar depois de 6 segundos.
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6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 40
IMPROCED

ENTE

A questão número 40 deve ser reanalisada, haja vista que a assertiva correta segundo a própria
Microsoft é a alternativa C) não hifenizar.

SEGUE ANEXO. 

Nesse sentido, não tem como prosperar a alternativa imposta pelo gabarito preliminar, tendo em
vista que “Quebra de página antes” insere uma quebra de página antes de um parágrafo e, não
necessariamente para separação de palavras que não caibam totalmente na linha. 

Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a alteração do gabarito
da questão n. 40 para a alternativa C, como medida de mais lídima justiça.

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso improcedente: No enunciado da
questão pede ao candidato "para que
tiremos um paragrafo da separação
automática com hífem das palavras que
não caibam totalmente na linha". Portanto
a única alternativa é a quebra de página.

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 24
IMPROCED

ENTE

A questão n. 24 deve ser reanalisada, haja vista que a alternativa considerada como correta no
gabarito, não prospera. Segundo o próprio site do IBAMA, o Estado mais afetado até agora foi a
Bahia, conforme segue anexo estatísticas e planilha das áreas afetadas do próprio site:
http://www.ibama.gov.br/manchasdeoleo-localidades-atingidas. (Segue anexo).

Ademais, em alguns veículos de notícias, o Estado de Alagoas é o primeiro a ser mencionado, pois
as listas estão em ordem ALFABÉTICA, e não necessariamente pelo motivo de ter sido o mais
afetado. 

Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a alteração do gabarito
da questão 24 para a alternativa D (Estado da Bahia).

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso improcedente. No gabarito oficial
divulgado já encontra-se a alternativa "D",
como correta a ser indicada pelo
candidato.
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6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 1 DEFERIDO

A questão n. 01 deve ser anulada, haja vista que a alternativa considerada como correta no gabarito,
não prospera. Vejamos:

I – Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica.
CORRETO: pois a palavra “crônica” (chronica) vem do Latim e refere-se a um registro de eventos
marcados pelo tempo (cronológico); e do grego (khronos) significa “tempo”.

II – ERRADO. Pois apesar de realmente poder ser publicada em jornal ou revista e realmente se
tratar de acontecimentos cotidianos, não necessariamente destina-se à leitura diária ou semanal,
haja vista que existem diversos tipos de crônicas: como jornalísticas (a mencionada na assertiva),
humorísticas e narrativas. 

III - ERRADO. Característica de CONTO.

IV – ERRADO. Característica de CONTO.

V – ERRADO. Característica de CARTA.

Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a ANULAÇÃO da
referida questão, tendo em vista que somente a I está correta. 

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso procedente, altera-se o gabarito
para a alternativa "B". Item I - A crônica é
gênero narrativo: Com o passar dos anos
surgiu dentro do gênero épico a variante:
gênero narrativo, a qual apresentou
concepções de prosa com características
diferentes, o que fez com que surgissem
divisões de outros gêneros literários
dentro do estilo narrativo: o romance, a
novela, o conto, a crônica, a fábula.
(Correta). Item II &ndash; A crônica não
destina-se a leitura diária ou semanal.
(Errada). Item III - Aficção científicaé um
gênero ficcional desenvolvido no século
XX e se refere às narrativasque incluem
componentes científicos como essenciais
ao andamento da trama. Esse gênero
consiste, a priori, de uma elaboração de
fatos e princípios científicos em forma de
narrativa, mas também pode abordar
temas fantásticos, que, inclusive,
contradigam tais fatos e princípios.
Entretanto, nas duas situações, deve
haver algum nível de plausibilidade e
verossimilhança. (Correta). Item IV -
Osgêneros textuaissão classificados
conforme as características comuns que
os textos apresentam em relação à
linguagem e ao conteúdo. Existem muitos
gêneros textuais, os quais promovem uma
interação entre os interlocutores (emissor
e receptor) de determinado discurso.
(Errada). Item V - acarta. Esse é um tipo
de texto que se caracteriza por envolver
umremetentee umdestinatário. É
normalmente escrita em primeira pessoa,
e sempre visa um tipo de leitor. É
necessário que se utilize uma linguagem
adequada com o tipo de destinatário e
que durante a carta não se perca a visão
daquele para quem o texto está sendo
escrito. (Errado).
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6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 2 DEFERIDO

A questão no 02 deve ser anulada, por conter duas alternativas corretas. Vejamos:

a)Segue anexa toda a documentação solicitada pela empresa. (conforme o gabarito)

d) Todos os soldados estavam alertas. (A alternativa D também está correta. Analisando o termo em
destaque de acordo com sua classe gramatical, temos que no exemplo "ALERTAS" representa um
adjetivo, pois confere uma característica ao substantivo soldados, concordando com esse em
número. 

Portanto, levando-se em consideração os pressupostos acima mencionados, como se trata de um
adjetivo, é variável. 
Sendo assim, ALERTA vai para o plural quando funciona como adjetivo, exemplo: “pessoas alertas”,
“crianças alertas”, “soldados alertas”.

Neste sentido, a Banca FUNCAB já abordou o referido tema, em 2015, na questão a seguir:
Considerando o contexto, como se justifica a concordância do termo em destaque feita em: “Mas
estamos igualmente ALERTAS para o fato de que um cargo."?Gabarito: b) Funciona como adjetivo,
atribuindo característica ao sujeito, concordando com ele.

Para finalizar, mencionarei alguns exemplos e suas flexões:

• Os soldados ficaram alerta. (advérbio, não flexiona para o plural)

• Os soldados estão alertas. (adjetivo, flexiona para o plural)

• Nossos chefes estavam alertas. (adjetivo, flexiona para o plural)

Ante ao exposto, a candidata, respeitosamente, requer ao ilustre examinador a ANULAÇÃO da
referida questão, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas (A e D). 

No mais, agradeço a compreensão e atenção dada os recursos por mim interpostos. 

Roberta Fujii Silva
Candidata

Recurso procedente: Anula-se a questão
por erro na formulação, aplicando o
item8.12 do Edital Normativo nº
001/2019."Se houver alteração, por força
de impugnações, de gabarito oficial
preliminar de item integrante de provas,
essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem
recorrido".

6070 ROBERTA FUJII SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 9 DEFERIDO Segue anexo o recurso.
Recurso procedente, gabarito alterado
para a alternativa "A".

6300 SUZHANA KÁSSIA DE CASTRO VIEIRA CONTADOR - JUSCIMEIRA 11
IMPROCED

ENTE

A questão 11 apresenta um gabarito como a letra A, mas deveria ser a letra D, tendo em vista que
no MÍNIMO precisa-se de 11 pacotes dos dois produtos para terem a mesma quantidade. 8 do
pacote com 15 unidades e 3 do pacote com 40 unidades, deixando assim um total de 120 unidades
em cada e não pacotes... Esta questão deve ser revisada uma vez que colocaram como alternativas
120 pacotes e não unidades(1 pacote= n unidades)

Recurso improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado.Se A cabem 20
unidades e B 15 unidades é necessário
calcular o MMC desses valores que é 60
pacotes.
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6300 SUZHANA KÁSSIA DE CASTRO VIEIRA CONTADOR - JUSCIMEIRA 25
IMPROCED

ENTE
A questão 25 apresenta duas alternativas iguais, favor anular esta questão por dupla alternativa!!!b)
Equador e Bolívia, c) Equador e Bolívia

Recurso improcedente: Mantém-se o
gabarito já divulgado.Pelo menos 110
pessoas morreram em meio à onda de
protestos que vem atingindo diversos
países da América do Sul desde janeiro
deste ano. Nos últimos meses,
manifestantes foram às ruas de países
como Equador, Chile e Bolívia para
protestar contra medidas políticas e
econômicas dos governos de Lenín
Moreno, Sebastián Piñera e Evo Morales,
respectivamente. Fonte:
https://noticias.uol.com.br/internacional/ulti
mas-noticias/2019/11/18/onda-de-protesto
s-na-america-do-sul-mortos.htm?cmpid=c
opiaecola. O Fato das alternativas "B" e
"C" estarem iguais não interfere na
resolução da questão, pois a alternativa a
ser indicada pelo candidato é a letra "D".

6300 SUZHANA KÁSSIA DE CASTRO VIEIRA CONTADOR - JUSCIMEIRA 32
IMPROCED

ENTE

A questão 32 apresenta incoerência no item 3 a ser analisado, assim esta exposto: "recolhimento é o
ato em que são pagos os tributos ou as diversas receitas ao agente arrecadador. JÁ o recolhimento
é o ato que se relaciona com a entrega dos valores arrecadados pelos agentes arrecadadores ao
Tesouro Público." esse "JÁ" traz a ideia que é outra coisa e não o recolhimento novamente, se fosse
recolhimento deveria usar "e" e não "já", no entanto a banca repetiu o mesmo estágio da receita,
causando confusão ao leitor na hora de responder. Acredito que ela deveria colocar outra palavra no
lugar de duas repetidas... Favor anular a questão

Recurso improcedente: O candidato não
fundamenta seu recurso, ficando
prejudicado a analise, conforme item8.6
do Edital Normativo."O recurso deverá ser
individual, por questão, com a indicação
daquilo em que o candidato se julgar
prejudicado, e devidamente
fundamentado, comprovando as
alegações com citações de artigos, de
legislação, itens, páginas de livros, nomes
dos autores etc., e ainda, a exposição de
motivos e argumentos com
fundamentações circunstanciadas,
conforme supra referenciado".
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6300 SUZHANA KÁSSIA DE CASTRO VIEIRA CONTADOR - JUSCIMEIRA 40
IMPROCED

ENTE

A questão 40 detém como alternativa correta a alternativa a) Nenhuma proposição está correta, no
entanto a proposição II esta correta, pois segundo o código tributário nacional artigo 97 Inciso VI,
somente a lei pode estabelecer:as hipóteses e exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, logo a alternativa correta é a letra B, favor alterar o gabarito

Recurso improcedente: Item I &ndash;
Constituição Federal/88 &ndash; (...) Art.
146. Cabe à lei complementar: I - dispor
sobre conflitos de competência, em
matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os
Municípios. Alternativa errada. Item II -
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(..) Art. 97. Somente a lei pode
estabelecer: (...) VI - as hipóteses de
exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou
redução de penalidades. (...) § 2º Não
constitui majoração de tributo, para os fins
do disposto no inciso II deste artigo, a
atualização do valor monetário da
respectiva base de cálculo. Alternativa
errada, pois a atualização monetária não
precisa de lei para ser majorada. Item III -
A Constituição não pode ser imutável,
pois precisa se adaptar às mudanças
sociais, sob pena de não ter mais
correspondência com a realidade e,
assim, ocorrer a sua fossilização. Por
isso, é previsto pela própria Constituição,
através do poder constituinte originário, o
poder constituinte derivado reformador, o
qual se expressa por meio de emendas à
Constituição. Errada. Somente emenda
constitucional pode-se alterar o sistema
tributário. Portanto nenhuma proposição
está correta. Mantém-se o gabarito já
divulgado.
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1890 TÁLITA RAPHANHIN DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 29 DEFERIDO A resposta correta é Manuel Barros. E na prova estava Manuel Bandeira

Recurso procedente, questão anulada,
por não haver alternativa correta a ser
indicada.Manoel Wenceslau Leite de
Barros(Cuiabá,19 de
dezembrode1916&mdash;Campo
Grande,13 de novembrode2014) foi
umpoetabrasileirodoséculo XX,
pertencente, cronologicamente àGeração
de 45, mas formalmente ao
pós-Modernismo brasileiro, se situando
mais próximo das vanguardas europeias
do início do século e daPoesia
Pau-Brasile daAntropofagiadeOswald de
Andrade. Com 13 anos, ele se mudou
para Campo Grande (MS), onde viveu
pelo resto da sua vida. Recebeu vários
prêmios literários, entre eles, doisPrêmios
Jabutise foi membro daAcademia
Sul-Mato-Grossense de Letras.É o mais
aclamado poeta brasileiro da
contemporaneidade nos meios literários.
Enquanto ainda escrevia, Carlos Drumond
de Andraderecusou o epíteto de maior
poeta vivo do Brasil em favor de Manoel
de Barros.[3]Sua obra mais conhecida é o
"Livro sobre Nada" de 1996.

1890 TÁLITA RAPHANHIN DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 12 DEFERIDO

QUESTÃO DAS FONTES LUMINOSAS
O CORRETO É FAZER MMC DOS SEGUNDOS QUE CADA LUMINOSA PISCA
EX: A - PISCA 30X A CADA 60 SEGUNTOS, ENTÃO A CADA 2 SEGUNTOS 1 PISCA.
B - PISCA 20X A CADA 60 SEGUNDOS, ENTÃO A CADA 3 SEGUNDOS 1 PISCA.
MMC DE 2,3=6
A RESPOSTA CORRETA SERIA 6

Recurso procedente: Questão anulada,
por não possuir resposta correta. 30
vezes por minuto então 60 minutos
dividido por 30 vezes, pisca em cada 2
segundos.20 vezes por minuto então 60
minutos dividido por 20 vezes, pisca em
cada 3 segundos.Segue então o cálculo
do MMC desses números 2 e 3 = 6 então
irão piscar depois de 6 segundos.
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1890 TÁLITA RAPHANHIN DA SILVA FISCAL DE TRIBUTOS - JUSCIMEIRA 1 DEFERIDO

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff050115.htm
 DE ACORDO COM O PRÓPRIO SITE DA UOL ESSA CRONICA DE MOACYR SCLIAR POSSUI
CARACTERÍSTICAS COMO NO ENUNCIADO I E II DA QUESTÃO 1 SENDO A RESPOSTA
CORRETA A LETRA "A"E NÃO COMO ESTA A RESPOSTA NO GABARITO "C".

Recurso procedente, altera-se o gabarito
para a alternativa "B". Item I - A crônica é
gênero narrativo: Com o passar dos anos
surgiu dentro do gênero épico a variante:
gênero narrativo, a qual apresentou
concepções de prosa com características
diferentes, o que fez com que surgissem
divisões de outros gêneros literários
dentro do estilo narrativo: o romance, a
novela, o conto, a crônica, a fábula.
(Correta). Item II &ndash; A crônica não
destina-se a leitura diária ou semanal.
(Errada). Item III - Aficção científicaé um
gênero ficcional desenvolvido no século
XX e se refere às narrativasque incluem
componentes científicos como essenciais
ao andamento da trama. Esse gênero
consiste, a priori, de uma elaboração de
fatos e princípios científicos em forma de
narrativa, mas também pode abordar
temas fantásticos, que, inclusive,
contradigam tais fatos e princípios.
Entretanto, nas duas situações, deve
haver algum nível de plausibilidade e
verossimilhança. (Correta). Item IV -
Osgêneros textuaissão classificados
conforme as características comuns que
os textos apresentam em relação à
linguagem e ao conteúdo. Existem muitos
gêneros textuais, os quais promovem uma
interação entre os interlocutores (emissor
e receptor) de determinado discurso.
(Errada). Item V - acarta. Esse é um tipo
de texto que se caracteriza por envolver
umremetentee umdestinatário. É
normalmente escrita em primeira pessoa,
e sempre visa um tipo de leitor. É
necessário que se utilize uma linguagem
adequada com o tipo de destinatário e
que durante a carta não se perca a visão
daquele para quem o texto está sendo
escrito. (Errado).
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1010 TEREZINHA DA SILVA MENEGHETTI ASSISTENTE SOCIAL - JUSCIMEIRA 36 DEFERIDO

Considerando o enunciado da questão de nº 36 e diante das 4 opções de respostas, todas estariam
corretas como diretrizes, uma vez que, estas servem de base para a organização da política de
Assistência Social em cada esfera de governo. Ou, seja, de acordo com a LEI, Nº 8.742/93 no que
se referente LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL na:

SEÇÃO II

Das Diretrizes

        Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes:

        I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera de governo;

        II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das
políticas e no controle das ações em todos os níveis;

        III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em
cada esfera de governo.  

  Desta forma, mesmo o candidato pressupondo que todas as opções estariam corretas, tinha que
optar apenas por uma resposta.  

Recurso Procedente: Questão anulada.
Lei 8742/1993.Art. 5º A organização da
assistência social tem como base as
seguintes diretrizes:I - descentralização
político-administrativa para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, e
comando único das ações em cada esfera
de governo;II - participação da população,
por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle
das ações em todos os níveis;III -
primazia da responsabilidade do Estado
na condução da política de assistência
social em cada esfera de governo.
Portanto as alternativas "A", "B" e "C"
estão corretas, impossibilitando a
resolução da questão.

7350 VANDERLEI ANTONIO COLLE
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

9
IMPROCED

ENTE

Questão 09:
Assinale a alternativa em que todas as palavras têm suas sílabas separadas, corretamente:
O gabarito está apontando a letra D como 
resposta correta.
Cres-cer / subs-tan-ti-vo / tungs-tê-nio,

Mas o dicionário da língua portuguesa:
www.portaldalinguaportuguesa.org.index.php
afirma que a separação da palavra:
"tungstênio" correta é : tungs-tê-ni-o
Portanto essa questão deve ser anulada.

Recurso Improcedente, mantém-se o
Gabarito já divulgado: A separação
sílabas correta é: Tungstênio
=tungs-tê-nio. Fonte:
https://www.portuguesplay.com.br/blog/5-
dicas-infaliveis-de-separacao-silabica.tung
stênio
=tungs-tê-nio.https://portuguesgratis.com.
br/5-dicas-de-separacao-silabica/

3300 VANESSA DE AMORIM PINHEIRO LEITE CONTADOR - JUSCIMEIRA 10
IMPROCED

ENTE

A ALTERNATIVA CUJO O VERBO NÃO APRESENTA REGÊNCIA NA FRASE ENCONTRA-SE EM:

o gabarito da banca alternativa c: Rafaela aspira a carreira de modelo internacional.

Nessa frase o verbo aspirar está no sentido de desejar, almejar, querer. Com esse sentido o verbo
aspirar é um Verbo Transitivo Indireto exigindo a preposição a.

DESTA FORMA CONSIDERO ERRADO O GABARITO INDICADO PELA BANCA E SOLICITO A
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.

Fontes: https://www.conjugacao.com.br/regencia-do-verbo-aspirar/

https://escolakids.uol.com.br/portugues/regencia-verbo-aspirar.htm

https://portugues.dicaseexercicios.com.br/regencia-do-verbo-aspirar/

https://www.portugues.com.br/gramatica/regencia-verbal-.html

Recurso improcedente, mantém-se o
gabarito já divulgado. Em uma oração, as
palavras estabelecem relações entre si.
Graças a essa relação, somos capazes de
construir os sentidos da mensagem, uma
vez que as palavras sãointerdependentes.
Essa relação de complementação entre
os termos da oração é chamada de
regência, que pode serverbal ou nominal.
Chamamos de termo regido a palavra que
depende de outra para obter sentido
completo e de termo regente a palavra a
que se subordina o termo regido.
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2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

2 DEFERIDO Todas as palavras da letra A e B tem ditongo.

Recurso procedente, anula-se a questão
por erro na formulação. Segundo o atual
Acordo Ortográfico,a palavra ciênciaé
classificada como proparoxítona
terminada emhiato, sendo separada da
seguinte forma: ci-ên-ci-a. Portanto a
alternativa &ldquo;A&rdquo;, nem todas
as palavras possuem ditongo.

2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

12
IMPROCED

ENTE
Rever ae pois não está coerente essa questão.

Recurso improcedente, manté-se o
Gabarito já divulgado.200 &ndash; (20 +
40 + 50) =200 &ndash; 110 =90 alunos.

2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

34 DEFERIDO O ciclo incorreto do motor à diesel é a letra C.

Ciclo de um motor diesel:A. No primeiro
estágio do ciclo de combustão, chamado
indução, o ar é aspirado para o interior do
cilindro, penetrando nele através da
válvula de entrada.B. Durante o segundo
estágio, a compressão, o pistão sobe e
comprime o ar dentro do cilindro, em
proporção muito maiselevadado que num
motor a gasolina comum. C. Na ignição, o
combustível é injetado no ar comprimido a
alta temperatura, entrando em combustão
espontânea e forçando o movimento do
pistão para baixo. D. No último estágio,
denominado exaustão, os gases que se
formaram na fase anterior são expelidos
do interior do cilindro pelo movimento
ascendente do pistão. Portanto o Gabarito
deve ser alterado para a alternativa
&ldquo;B&rdquo;.
Fonte:http://www.bormana.com.br/servico
s.motores.php

2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

38
IMPROCED

ENTE
Não é apenas multa, gera também atribuição de 5 pontos na CNH.

Recurso improcedente: Capítulo XV - DAS
INFRAÇÕES - Art. 181. Código Brasileiro
de Trânsito. Estacionar o veículo: XI -ao
lado de outro veículo em fila dupla:
Infração - grave; Penalidade &ndash;
multa. No enunciado da questão pede ao
candidato que indique qual alternativa
aplica-se ao motorista que estacionar o
veículo ao lado de outro veículo terá como
penalidade. Portanto a alternativa é a
&ldquo;B&rdquo;.

2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

39
IMPROCED

ENTE
Não é apenas multa média, também tem a retenção do veículo para está colocando em ordem com
o detran.

Recurso improcedente: No enunciado da
questão cita apenas a infração e não
medida administrativa.

2230 ZENILDO JUNIOR XAVIER PRADO
MOTORISTA DE VEÍCULOS GRANDES -
JUSCIMEIRA

40
IMPROCED

ENTE
Não é apenas multa, gera também atribuição de 7 pontos na CNH.

Recurso improcedente: No enunciado da
questão cita apenas a infração e não
medida administrativa.
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