CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI-SP
JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS
- Questão 01
A questão pede que se assinale a única alternativa que contém palavras escritas com
“x”, que é a letra B, constante do gabarito. As alternativas trazem (as palavras em itálico
são as escritas com “ch”):
a) Frouxo, chouriço, enxurrada.
b) Enxoval, almoxarifado, trouxa. (CORRETA)
c) Bochecha, feixe, enxergar.
d) Cachoeira, espichar, peixe.
e) Mexerico, encharcar, anchova.
Recurso Indeferido
MATEMÁTICA
- Questão 17
A questão contém duas respostas corretas.
Recurso deferido, a questão será anulada.
- Questão 19
19) Dos números abaixo, não é um número racional, apenas o número:
a) 0,111... - trata-se de uma dizima periodica, portanto é um número racional.
b) √9 √9 = 3 - trata-se de um número inteiro, portanto a √9 é um número racional
c) 1,23456... - trata-se de um número decimal infinito não periódico, portanto tratase de um número irracional
d) – 5 - trata-se de um número inteiro negativo, portanto é um número racional
e) 1/4 - trata-se de uma fração de dois números inteiros, portanto é um número racional.
Número racional. Em Matemática, um Número racional é todo o número que pode ser
representado por uma razão ou fração a/b de dois números inteiros, um numerador a
e um denominador não nulo b. Podemos considerar que todos os números inteiros
também são racionais.
Recurso Indeferido
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Enfermeiro
- Questão 21
Consta na alternativa da questão: apenas crianças e adultos, porém há a dose para
adolescente - 10 a 19 anos, portanto, está incorreta porque a palavra apenas limita o
grupo de indicação. A referência utilizada consta no edital.
Imunização tudo o que você sempre quis saber. Sociedade Brasileira de Imunização.
Na página 135: indicação: crianças, adolescentes e adultos.
Recurso Indeferido
- Questão 29
A questão se refere especificamente ao conteúdo da legislação citada (Noas- SUS
01/02). As legislações se relacionam, porém, por se tratar de questão de concurso, é
necessário se ater a detalhes os quais fazem a diferença. Ao citar a legislação, significa
que o conteúdo da questão e o que é cobrado é referente apenas a legislação
mencionada. Não foi feito menção as legislações citadas no recurso.
Recurso Indeferido

- Questão 32
É solicitado para assinalar o exceto. Então a opção que possui estomatite é a ser
marcada. Estomatite não consta na lista.
Recurso Indeferido
Professor de Educação Básica I (Educação Infantil)
- Questão 22
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, afirma que
adotará a pena de prestação social alternativa e a de morte, em caso de guerra
declarada, conforme especifica a questão acima quando diz “em caso específico
determinado por lei”. Já as penas cruéis e de banimento não serão adotadas e não há
exceções nesses casos. Portanto, a alternativa B está correta.
O conteúdo da questão consta no Edital divulgado, da forma como está abaixo:
Professor de Educação Básica I
LEGISLAÇÃO
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. (Artigos 5º, 6º; 205 a
214).
Recurso Indeferido
- Questão 23
A única alternativa correta é a II. Houve erro na formulação do gabarito.
Recurso deferido, a questão será anulada.
- Questão 29
No edital divulgado pela banca, em CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS, foi solicitado
o livro de Délia Lerner como sendo parte do Conteúdo Programático:
LERNER, Delia. Ler e escrever na escola: o real, o possível e o necessário. Porto Alegre,
Artmed, 2.002.
É o único livro da autora e, portanto, quando a questão se refere à ela,
consequentemente, se refere ao livro “Ler e escrever na escola: o real, o possível e o
necessário”, é inerente. Não há necessidade de se referenciar o livro completo.
Recurso Indeferido
- Questão 32
A porcentagem de pessoas com necessidades especiais, indicada na questão, foi
baseada no documento intitulado Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil – Volume 1, conforme descrito no enunciado. E a resposta pode ser encontrada
na página 35.
Recurso Indeferido
- Questão 33
A questão foi elaborada com base no documento Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil – Volume 1, conforme divulgado no edital. Portanto, está correta.
Recurso Indeferido
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