PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOLÂNDIA-GO
CONCURSO PÚBLICO - 001/2019
ORGANIZAÇÃO: ITEC CONSULTORIA

RECURSOS
RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
INSCRIÇ
ÃO

40

430

NOME

ANNALIGIA RAFAELA RODRIGUES DE
SOUZA

CÁTIA APARECIDA FERREIRA

RECURS
O

SITUAÇÃ
O

DETALHES

900

Fiz a prova às 08:00 da manhã pra ACS e os candidatos que fizeram a prova às
INDEFERI 13:00 obtiveram a mesma prova dos de manhã, às mesmas questões. E alguns de
DO
outras vagas a tarde tiveram a mesma prova tbem, menos as específicas. Isso é
um absurdo, tiveram vantagens sobre a gente

Prezado (a) candidato (a),
Indefiro seu pedido. O seu
questionamento não é pertinente
ao assunto cobrado na questão "2"
conforme sua queixa.
Atenciosamente,
Professor.

899

A questão trata-se do Tratamento Preliminar do esgoto,onde a alternativa dada
como certa é a letra A, que diz: Retirar plásticos,panos e areia dos esgotos.
Ao especificar plásticos e panos, questão exclui os demais sólidos,por exemplo
INDEFERI madeira, papelão,vidro e metais.
DO
Portanto a resposta correta teria que ser:
Retirar sólidos e areia dos esgotos, pois a palavra sólidos generalizariam todos,
sem nenhuma exceção.
Sendo a questão não tem alternativa certa e por isso peço anulação.

Analisando o referente recurso, a
banca decide que aos mesmos
que não assiste em razão, estando
o recurso INDEFERIDO, poisas
opções da alternativa A não é
generalizada. Somente
apresentam alguns exemplos dos
mesmos.

pela prova esta falando que a mesa da câmera compete em tomar algumas
medidas necessárias a regularidade dos trabalhos legislativo.

796

CLAUDIA CRISTINA SOBRINHO RODRIGUES

898

INDEFERI
DO

na lei orgânica do município artigo 24
1º a mesa da câmera compete tomar todas as medidas necessárias a regularidade
dos trabalho legislativo.
OBS: se e todas as medidas está superior a algumas medidas.

798

1103

1137

785

114

DANILO DUARTE DOS SANTOS

FRANC MAICON DA SILVA

GEOVANNA GABRYELA REZENDE DE
OLIVEIRA CALAÇA

GEOVANNA KAROLINE SOARES DE JESUS

GERSON NETTO VIEIRA DE SOUZA

RESPOSTA

894

907

DEFERID
O

DEFERID
O

A Resposta numero D , Ela tá com uma palavra que não tem no dicionário
“Chuviso” ela nao pode ser a resposta certa!!!
A questão pede a ortografia correta das palavras,cujo o gabarito trás como
alternativa correta a letra D ,com as seguintes palavras: Chuviso,chumbo,chassi,
espadachim.
Portanto a palavra chuviso ,não existe no Dicionario da Língua Portuguesa.
Depois de varias pesquisas em diferentes sites,não encontrado o significado da
mesma ,peco anulação dessa questão.

909

A questão refere-se a acentuação grafica. Ocorre que no edital, no conteúdo
INDEFERI programático, não consta acentuação grafica, desse modo fica demonstrado um
DO
erro material. Assim merece por pleno direito a anulação de tal questão conforme
previsto no princípio da isonomia do direito administrativo.

905

DEFERID
O

904

venho através deste questionar a incoerência do quadro de pontos das questões
para o cargo de PEDAGOGO uma vez que houve erro por parte da banca em
informar a quantidade de questões que no edital estava 30 e foi aplicado 40. Em fim
solicitamos que revejam a pontuação para as questões de LEGISLAÇÃO E
CONHECIMENTO ESPECIFICO DO CARGO considerando que estas tenham uma
IMPROCE
MAIOR pontuação e não as demais, assim como foi para todos os cargos
DENTE
ofertados pela prefeitura onde todos permaneceram com o valor 4 por questão.
Manter a pontuação maior para as questões de português se torna incoerente
diante do cargo pretendido!! ressalto que houve erro no quadro de pontos das
questões embora já feito uma errata, mesmo assim insistimos em uma melhor
pontuação para as específicas do cargo no caso "PEDAGOGO".

na resposta da questão número 02 uma das palavras que estão contidas da
resposta é a palavra "chuviso" esta palavra não existe em nosso vocabulário.
Sendo assim creio que a resposta esteja incorreta, impossibilitada de ser
respondida corretamente devido o fato de uma das palavras estarem escritas de
forma incorreta.

Indeferido. O recurso não assiste o
candidato, pois segundo a Lei
Orgânica do município de
Ivolândia, compete à mesa
tomar,todase não somente
algumas,medidas necessárias à
regularidade dos trabalhados
legislativos.
https://www.ivolandia.go.gov.br/upl
oads/norma/17532/LEI_ORGNICA
.pdf
A palavra chuvisco não está
escrita, corretamente, tornando a
alternativa incorreta.

A palavra chuvisco não está
escrita, corretamente, tornando a
alternativa incorreta.

Prezado (a) candidato (a),
Indefiro seu pedido. No arquivo
que recebi para eleaboração das
quesões, consta nas duas últimas
linhas de conteúdos solicitados a
palavra "ortografia" e portanto,
cabe sim, a questão da
"acentuação" visto que, a falta de
determinados sinais gráficos
(acentos), modifica completamente
o sentido semântico de uma
palavra.
Atenciosamente,
Professor.

A palavra chuvisco não está
escrita, corretamente, tornando a
alternativa incorreta.

Foi publicada Retificaçao:EDITAL
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Passível de recurso, pois consta na prova "gabarito" que a imagem se trata de uma
bronquite, porém a questão está errada.

Fundamentação:
A imagem está horrível desta forma, fica impossível identificar a patologia, devido a
impressão!
659

JOHN LENON DE JESUS FERREIRA LIMA

910

DEFERID
O

Devido a fraca qualidade da imagem, pode se notar um grande avanço da área de
infiltrados o que deixou de ser uma bronquite e passou a ser uma pneumonia!

A imagem esta adequada porém o
gabarito esta com erro de
marcação.
a questão correta é a C
portanto a questão é deferida

A mesma imagem que vocês usaram na prova está num site de patologias se
tratando de uma pneumonia! Como eu marquei no gabarito! Segue a imagem!
Por todas essas questões peço que a questão seja anulada, pois, não é possível
diagnosticar uma patologia com aquela imagem!E a imagem não se trata de uma
bronquite e sim de uma pneumonia!

1101

534

1107

KENIA REGIA PEREIRA

LUIZ CARLOS DE SOUZA

MARCOS WUESLEY SOUSA

902

901

915

A questão fala da lei orgânica do município, onde o gabarito diz que a alternatica
certa é a letra C.
Que diz: Tomar algumas medidas necessarias a regularidade dos trabalhos
INDEFERI
legislativos.
DO
E O PRONOME indefinido algumas, não diz quantas leis, e algumas está incluída
em todas as leis.
Portanto peço retificação para resposta certa a alternativa A.

DEFERID
O

Venho recorrer a referida questão ao cargo de motorista onde banca considero
como correta a alternativa (d) o que não esta correto pois nenhuma das alternativas
foram corretamente grafadas, alternativa (a) a palavra ancioso esta com a grafia
errada pois o correto seria (ansioso) alternativa (b) a palavra mendingo esta errado
o correto conforme a grafia seria ( mendigo) alternativa (c) a palavra tijela esta
errado conforme a grafia o correto seria (tigela) e a alternativa (d) a palavra chuviso
tambem esta com sua grafia errada o que as torna todas iguais e não cabendo a
nenhuma das alternativas ser considerada como correta tornado esta questão nula.

A questão n°28 faz referência aos quais tipos de situações que deverá exercer o
embargo imediato e sem notificação, em que o gabarito preliminar considerou como
alternativa letra C; apesar da compreensão inicialmente estabelecida por esta
Banca Examinadora, requer a ponderação de que o item I descreve assim: Realizar
obra sem responsável técnico, legalmente, habilitado. No entanto, segundo o
Manual de fiscalização de obras:
3.3. Embargo
Qualquer obra em andamento, sejam elas construções, ampliações ou reformas,
poderá
ter embargo imediato, não cabendo notificação, quando:
&#61623; iniciar ou executar obra sem o devido licenciamento, quando não
estiverem sendo
respeitados os alinhamentos e índices urbanísticos estabelecidos;
&#61623; executar obra sem responsável técnico legalmente habilitado, quando
INDEFERI
indispensável;
DO
&#61623; construir, ampliar ou reformar em desacordo com os termos da lei e do
projeto aprovado;
&#61623; executar obra em loteamentos não aprovados pelo Município. O item I da
prova não prevê a situação em que poderá haver situação onde não é exigido o
responsável técnico em determinados tipos de obras; Dai a alternativa
dependendo do caso pode ter embargo imediato ou notificação. Inclusive, o CREA
quando vão em obras, encontrando irregularidades e feitas as avaliações
necessárias emitem o auto de inflação ao proprietário contemplando o prazo para
regularização e não necessariamente precisará ser embargada a obra de imediato.
Assim, requer a avaliação das ponderações apresentadas, de modo a promover a
alteração do gabarito da questão para a letra B; visto que
os itens II e III são necessários embargo imediato.

Indeferido. O recurso não assiste o
candidato, pois segundo a Lei
Orgânica do município de
Ivolândia, compete à mesa
tomar,todase não somente
algumas,medidas necessárias à
regularidade dos trabalhados
legislativos.
https://www.ivolandia.go.gov.br/upl
oads/norma/17532/LEI_ORGNICA
.pdf

A palavra chuvisco não está
escrita, corretamente, tornando a
alternativa incorreta.

Analisando o referente recurso, a
banca decide que aos mesmos
não assiste em razão, estando o
recurso indeferido já que o
embargo imediato pode ocorrer
quando:
Iniciar ou executar obra sem o
devido licenciamento, quando não
estiverem sendo respeitados os
alinhamentos e índices
urbanísticos estabelecidos;
Executar obra sem responsável
técnico legalmente habilitado,
quando indispensável;
Executar obra em loteamentos não
aprovados pelo Município.
Conforme preve noManual de
fiscalização de obras.

Consulta: Manual de fiscalização de obras; amavi.org.br

97

NATANAEL LOPES

914

INDEFERI A Palavra Natural, está escrita errada, de uma maneira que influencia o candidato
DO
ao erro. devendo a mesma ser anulada.

Analisando os argumentos
recursais, verifica-se que aos
mesmos não assiste razão, motivo
pelo qual o recurso está
INDEFERIDO. A palavra não traz
qualquer confusão, sobretudo pelo
contexto da questão. Tanto o é
que o candidato, em seu recurso,
transcreveu a mesma, mostrando
que era possível compreendê-la
com perfeição, o que justifica a
manutenção do gabarito.
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42

NILSON ALEXANDRE FERREIRA

896

DEFERID
O

Nessa questão o pedido era para marcar a alternativa que a grafia fosse a correta
.mas todas as alternativas na minha prova estavam erradas inclusive a letra d que o
gabarito aponta como a correta pois a primeira palavra da alternativa d na minha
A palavra chuvisco não está
prova estava escrito CHUVISO foi pedido orientação ao fiscal de prova e nada foi
escrita, corretamente, tornando a
feito para sanar esse erro de grafia então na minha prova não tinha Opcao correta
alternativa incorreta.
pois chuviso não existe na língua portuguesa não posso ser penalizado por erro de
digitação e de revisão peço a anulação da questão

1142

PAULLO RAPHAELL DE MELO SANTOS

908

A questão refere-se a acentuação grafica. Ocorre que no edital, no conteúdo
INDEFERI programático, não consta acentuação grafica, desse modo fica demonstrado um
DO
erro material. Assim merece por pleno direito a anulação de tal questão conforme
previsto no princípio da isonomia do direito administrativo.

533

PAULO HENRIQUE DAMIÃO DE SOUZA

911

DEFERID
O

467

566

883

2

4

RAQUEL NEVES DE SOUZA

RENATO DOS SANTOS DE MORAES

SIDINEY NOGUEIRA DE MORAIS

VANUZA SABINO DA SILVA

VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA

895

DEFERID
O

segue em anexo as questões 2,6,12 e 15 e seus recursos específicos pois a
plataforma não permite mais de um recurso por candidato e não da a opção de
recorrer mais de uma questão
A questão 30 da prova de Técnico de Raio x. Mostra uma imagem de raio x e pede
para identificar a patologia.
O gabarito publicado indica que a letra D seria a correta (bronquite).
Entretanto, conversando com alguns especialistas na área eles me garantiram se
tratar de uma pneumonia. E que a imagem é incompatível com bronquite.
Em maio de 2015 a Rede globo de televisão exibiu no Programa Bem Estar uma
reportagem sobre pneumonia, e o pneumologista Carlos Roberto Carvalho, analisa
uma imagem exatamente igual a da questão referida, e afirma ser pneumonia.
https://globoplay.globo.com/v/4169870/

Prezado (a) Candidato (a),
Indefiro seu pedido. Consta nas
duas últimas linhas do pedido que
recebi para elaboração das
questões, o item "ortografia".
Nesse caso, cabe sim, questões
de acentuação. Uma palavra pode
ter seu significado (semântico)
completamento alterado por um
acento.
Atenciosamente,
Professor.
A palavra chuvisco não está
escrita, corretamente, tornando a
alternativa incorreta.

a questão foi identificada com
gabarito incorreto. a alternativa
correta é a c.
portanto a questão é deferida

No Gabarito Preliminar Fala que A Opção correta é a Letra "C" sendo UM/O =
INDEFERI ARTIGO, que na Verdade a Palavra UM é Numeral e não Artigo, e também a
DO
Palavra ENTRAR é um VERBO e está correta e as outras também. Por favor
Verifiquem isso. Desde Já Agradeço.

Indeferido, o recurso não atende
ao candidato, pois, não é
solicitado análise dos
componentes da charge, e sim, o
que traz o elemento de humor.
Todos as palavras estão
destacadas corretamente,
contudo, os artigos "um" e "o" dão
o elemento de humor, sendo "um"
utilizado como artigo indefinido, e
"o" como artigo definido,
estilísticamente, o uso de artigo
definido indica especificidade,
sendo ele "o" cachorro, o único,
especial, diferente de "um", que
indica alguém, um qualquer, sem
especificidade.

913

Essa questão elaborada na qual fala para completar as lacunas.De uma bifurcação
denominada "carina" a traqueia ramifica-se em "brônquios..."
INDEFERI Que o gabarito está indicando (brônquios fonte). Gostaria de saber em qual
DO
material didático Radiológico ou de anatomia está resposta? Pois fiz várias
pesquisas e nada encontrei compatível. Por quanto, só encontro literatura dizendo
sobre; brônquios primários, direito e esquerdo, e lobares.

referencias usadas além das
citadas pelo edital
Manata. Anestesiologia. 2004
Guimarães. Caracterização
morfológica das vias aéreas
inferiores de pacientes
acromegálicos/ Alan Ranieri
Medeiros Guimarães. &ndash; Rio
de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2016.
anatomia e fisiologia(studant
Consult) edith apeglatte
marsico et al,Lesões da traquéia e
grandes brônquios. 2000

906

No edital do concurso municipal de Ivolândia - Go , no cargo de enfermeiro cita 30
questões com valores segue a imagem em anexo.
depois do concursos realizado teve uma retificação, com mudanças no numero de
questões e nos valores das questões, sendo que essa retificação teria que ter feito
INDEFERI
antes da realização do concurso, sem falar que as questões especificas ficaram
DO
com valor inferior a de língua portuguesa, com isso fomos prejudicados .
OBS. a fiscalização do concurso foi muito falha, no edital cita que o candidato não
pode estar usando relógio de nenhuma especie, pois na sala minha sal tinha vários
candidatos usando relógios.

Prezado (a) Candidato(a),
Indefiro seu pedido. Seu
questionamento não está de
acordo com o assunto solicitado
na prova de Língua Portuguesa e,
portanto, não posso dar jus ao que
solicita.
Atenciosamente,
Professor.

912

A questão 27 cujo assunto é o tratamento preliminar de esgotos, a matéria em
questão não estava prevista no edital, sendo assim o conteúdo programático
INDEFERI
seguem em consonância ao princípio da eficiência, tendo como sub princípio o da
DO
não-surpresa dos atos Administrativos. Solicito anulação da referida questão por se
tratar de assunto não previsto no conteúdo programático da prova objetiva.

Analisando o referente recurso, a
banca decide que aos mesmos
que não assiste em razão, estando
o recurso INDEFERIDO, pois o
presente edital informa a
instalação predial sanitária, dando
margem ao tratamento de esgoto.

903
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pela prova esta falando que a mesa da câmera compete em tomar algumas
medidas necessárias a regularidade dos trabalhos legislativo.

794

VIVIANE DA CUNHA MENEZES

897

INDEFERI
DO

na lei orgânica do município artigo 24
1º a mesa da câmera compete tomar todas as medidas necessárias a regularidade
dos trabalho legislativo.
OBS: se e todas as medidas está superior a algumas medidas.

Indeferido. O recurso não assiste o
candidato, pois segundo a Lei
Orgânica do município de
Ivolândia, compete à mesa
tomar,todase não somente
algumas,medidas necessárias à
regularidade dos trabalhados
legislativos.
https://www.ivolandia.go.gov.br/upl
oads/norma/17532/LEI_ORGNICA
.pdf
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