Ofício nº 08/2020.
Lobato, 06 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos
contra o gabarito preliminar das provas escritas objetivas aplicadas no dia 12 de janeiro de 2020 decide sob os
seguintes fundamentos:
CARGO/QUESTÃO
Professor de Educação Física,
Professor de Pedagogia /
Normal Superior, Professor de
Inglês,
Professor
de
Matemática,
Professor
de
Ciências Naturais, Dentista e
Enfermeiro / 02
Professor de Educação Física,
Professor de Pedagogia /
Normal Superior, Professor de
Ciências Naturais, Contador,
Dentista e Fiscal Tributário / 03
Enfermeiro e Professor de
Pedagogia/Normal Superior /
04
Enfermeiro e Professor de
Pedagogia/Normal Superior /
05

Professor de Educação Física,
Professor de Pedagogia/Normal
Superior, Professor de Letras,
Dentista e Fiscal Tributário / 06
Professor de Pedagogia /
Normal Superior, Professor de
Letras e Dentista / 07
Procurador do Município e
Dentista / 08

Professor de Educação Física,

RESULTADO
PERÍODO DA MANHÃ
INDEFERIDO: Alega-se que a resposta da questão é a alternativa A) Medo. No
texto, a expressão "horror total!!" está no trecho "a parada pra comilança quase
dentro duma fazenda murada e o dono surgindo com as armas em punho...
horror total!!", em que o narrador expressa indignação, não medo, pois não há
qualquer descrição possível do medo das personagens. Até mesmo, na língua
portuguesa, essa expressão é carregada de significado de indignação. A questão
também trata do sentido expresso pela pontuação, não de significado sintático.
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) Pleonasmo. também é correta. O
pleonasmo é o emprego de termos desnecessários, com o objetivo de realçar ou
enfatizar o pensamento, como em "vi com meus próprios olhos!", "a mim
ninguém engana.". Na expressão "Exausto!" não há apresentação dos termos que
caracterizariam o pleonasmo.
INDEFERIDO: Solicita-se anulação da questão por haver duas alternativas que
apresentam encontro consonantal. A questão aborda o hiato acentuado, não o
encontro consonantal.
INDEFERIDO: Alega-se que as alternativas B) e D) são corretas. Na alternativa D)
"Turma
animada
e
a
fim
de
descobrir
o
esconderijo-paraíso"., não há dois adjetivos para o mesmo substantivo, há, sim,
apenas um adjetivo para "turma", que é animada. A expressão prepositiva "a fim
de" não se caracteriza sintaticamente como adjetivo. Na alternativa B) "Desligou
avisando que foi a primeira e última excursão ecológica.", há dois adjetivos
expressos por "primeira e última", que são numerais, neste caso, com qualidade
sintática de adjetivo.
INDEFERIDO: Alega-se que o termo "que" na proposição "Que tristeza foi a
excursão ecológica." não é advérbio. O advérbio é classe gramatical que altera
verbo, adjetivo ou outro advérbio. No caso da proposição, a expressão "que
tristeza" tem o termo "que" como advérbio, por alterar o adjetivo "tristeza".
INDEFERIDO: Alega-se que, na expressão "Marquito feriu-se com a própria
faca.", o termo "se" não exerce função de objeto direto. No caso, o termo "se" é
classificado como objeto direto, mais especificamente, como objeto direto
preposicionado, pois pode ser substituído por "a si mesmo", conforme determina
a gramática atual da língua portuguesa.
INDEFERIDO: Alega-se que a resposta correta é a alternativa D) Chora., pois
há dígrafo consonantal. A questão não trata sobre dígrafo, mas, sim,
sobre "fonema
consonantal,
oclusivo,
bilabial,
sonoro,
oral."
Marcadamente expresso na questão "A) Bola.", pelo fonema /b/, escrito como a
letra "b".
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) Marquito ficou à sombra da árvore. –

Professor de Pedagogia /
Normal Superior, Professor de
Letras, Contador, Dentista, e
Enfermeiro / 09
Professor de Inglês / 10

Professor de Pedagogia /
Normal Superior e Professor de
Inglês / 16
Professor de Letras e Fiscal
Tributário / 17
Contador,
Dentista,
e
Enfermeiro / 24
Enfermeiro / 25
Assistente Social / 36

Dentista / 31

Dentista / 33

proximidade. não é correta. A questão solicita "a alternativa cujo valor da relação
estabelecida pela preposição destacada não está correta.", não tratando sobre o
acento de crase em seu comando. Dentre as alternativas, a D) está incorreta, pois
o valor estabelecido pela preposição "à" é de exposição, não de proximidade, de
acordo com a gramática atual da língua portuguesa
INDEFERIDO: Alega-se que todas as alternativas apresentam numeral cardinal.
Apenas a alternativa A) Comprei um livro, porque não tinha mais dinheiro.
apresenta um numeral, as demais alternativas apresentam o artigo indefinido
"um". Somente na alternativa A) há expressão de quantidade definida. Nas
demais alternativas, há indefinição marcada em cada proposição
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
B).
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
D).
DEFERIDO: Anular a referida questão. Estender a referida anulação para os
demais cargos em que tal questão está inserida. No tocante aos cargo de
Professor (exceção ao cargo de Professor de Pedagogia / Normal Superior) a
anulação se dará na questão 23.
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
C).
INDEFERIDO: A Lei 13.772/2018 altera o artigo 7º da Lei Maria da Penha
(11.340/2006), sobre mais uma conduta de violência psicológica contra a
mulher. Nota-se que no Art. 7º a única mudança no inciso II que trata da violência
psicológica é a alternativa D) Violação de sua intimidade, sendo todas as demais
já estavam previstas anteriormente à lei 13.772/2018.
INDEFERIDO: De acordo com a literatura (livro Neville, 2 ed, página 601) o
fibroma
ameloblastico
radiograficamente
é
uma
lesão
radiolucida/radiotransparente unilocular ou multilocular. Pode apresentar um
halo radiopaco, que representa a margem esclerosada em torno da lesão. Mas a
lesão se apresenta radiograficamente como radiolucida (imagem radiográfica
escura), diferente de uma lesão radiopaca (imagem radiográfica clara). A
afirmativa não está se referindo ao halo da margem que envolve a lesão (não foi
usado termo) e sim a lesão (massa mesenquimal). Desta forma a afirmativa II
está errada.
INDEFERIDO: De acordo com a literatura (Livro Princı́pios de Farmacologia 1- A
Base Fisiopatoló gica da Farmacoterapia, 2ª Ediçã o David E. Golan e artigos
WALSH et al., 2003; GUIMARÃES et al., 2010; NOGUEIRA et al., 2016) a
amoxicilina é um antibiótico beta lactamico e atua inibindo a síntese da parede
celular. A parede celular consiste em uma rede de polímeros chamados
peptideoglicanos.Os antibióticos β-lactâmicos são agentes antibacterianos que
inibem irreversivelmente a enzima transpetidase, que catalisa a reação de
transpeptidação entre as cadeias de peptideoglicana da parede celular
bacteriana. Os antibióticos que atuam inibindo a síntese protéica apresentam
efeito bactericida por ligarem-se especificamente à subunidade 30S dos
ribossomos bacterianos, impedindo o movimento do ribossomo ao longo do
mRNA e, consequentemente, interrompendo a síntese de proteínas. Este grupo
de antibióticos tem como representantes: aminoglicosídeos, tetraciclina,
anfenicois, macrolideos, lincosaminas e oxazolinidonas. A amoxicilina não se
classifica neste grupo de antibióticos.

Enfermeiro / 29
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Professor de Ciências Naturais /
34
Professor de Educação Física /
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Professor de Educação Física /
40

Professor de Geografia / 31

INDEFERIDO: De acordo com o Manual de Condutas para Úlceras
Neurotróficas e Traumáticas do Ministério da Saúde “Úlcera é qualquer
interrupção na solução de continuidade do tecido cutâneo-mucoso, acarretando
alterações na estrutura anatômica ou função fisiológica dos tecidos afetados. As
úlceras podem ser classificadas, quanto à causa, em: cirúrgicas, não cirúrgicas;
segundo o tempo de reparação, em agudas e crônicas, e, de acordo com a
profundidade, em relação à extensão da parede tissular envolvida (epiderme,
derme, subcutâneo e tecidos mais profundos, como músculos, tendões, ossos e
outros), em graus, I, II, III e IV”.
INDEFERIDO: A questão não limita o local para verificação do pulso no bebê, ela
apenas solicita assinalar a questão que descreve o local mais indicado. Seguem
algumas literaturas indicadas para o tema: WILSON, D.; HOCKENBERRY, M.J.
Wong Manual Clínico de Enfermagem Pediátrica. Tradução da 8ª edição. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2012. - BOWDEN, V. R; GREENBERG, C.S. Procedimentos de
Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. - BRASIL.
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os
profissionais de saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. 2. ed. atual. -Brasília: Ministério da Saúde, 2011.
Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_prof
issionais_v1.p df
INDEFERIDO: A questão aborda a administração pela via INTRADÉRMICA, a
requerente defende seus argumentos questionando o procedimento de
administração pela via SUBCUTÂNEA
INDEFERIDO: A questão não está direcionada para a alteração de nomenclaturas
conforme questiona a candidata. A questão solicita ao candidato que seja capaz
de classificar os tipos de tecido presentes nas feridas, qualquer uma delas,
independente do nome, considerando que os todos os processos de cicatrização
obedecem a etapas.
INDEFERIDO: Os recursos apresentados quanto à questão não merecem
prosperar, tendo em vista que, embora o enunciado faça referência expressa ao
Código Tributário do Município de Aripuanã, indicando o número da referida
norma (Lei Complementar nº 05/1999), evidente que a resposta deve considerar
a legislação vigente, ou seja, com as alterações posteriores, inclusive com aquelas
promovidas pela Lei Complementar nº 10/2002. Ou seja, o texto atualmente
vigente da Lei Complementar nº 05/1999 é aquele com as alterações promovidas
posteriormente, não havendo necessidade de a questão indicar qual o número da
norma responsável pela alteração.
DEFERIDO: Anular a referida questão tendo em vista a existência de duas
alternativas corretas: C) e D).
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
C).
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
B). Quanto a alegação das alternativas C) e D) serem iguais também não merece
ser motivo de anulação haja vista que nenhuma das referidas alternativas
respondem adequadamente a questão.
INDEFERIDO: A Escala Richter não mensura qualitativamente o impacto de um
sismo, pois é uma medida quantitativa, no caso da quantidade de energia
liberada no epicentro do sismo e não está necessariamente associada aos efeitos
de um sismo em atividade humana, que é onde Mercalli Modificada é utilizada

Professor de Geografia / 36

Professor de Geografia / 38
Professor de Pedagogia /
Normal Superior e Professor de
Inglês / 35

Professor de Letras / 34

Psicólogo / 29

Psicólogo / 33
Psicólogo / 36

Veterinário / 30
Veterinário / 37
Zelador de Pátio / 02

Zelador de Pátio / 10

(um sismo de maior magnitude pode ter seu epicentro em área relativamente
desabitada e ter baixa mensuração em Mercalli Modificada e vice-versa). O
candidato não indicou outras fontes além “da Internet”.
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
C). Quanto a alegação de erro de grafia no tocante a palavra “caatinga” não
merece ser motivo de anulação haja vista que não interfere no entendimento e
resolução da questão.
INDEFERIDO: As áreas indicadas como 1 e 5 correspondem, respectivamente, ao
Planalto Central e ao Planalto Meridional. O candidato não indicou outras fontes
além “da Internet”.
INDEFERIDO: São características da referida tendência pedagógica:
1. Relações estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos.
2. O aluno fixa as informações, e o professor é um elo entre o aluno e a verdade
científica.
3. Ausência de debates entre professor e aluno, pois o conhecimento é técnico.
A alternativa C) refere-se ao Construtivismo.
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa D) João perguntou: é para eu avaliar o
livro? está errada porque a frase iniciada depois dos dois-pontos é uma fala e
deveria ter travessão. Na proposição apresentada, não há a obrigatoriedade de
travessão como marca de fala de personagem, uma vez que pode ser tomada
também como expressão de relato, em que o narrador não precisa marcar
sempre o travessão. No caso, o emprego dos dois pontos e da fala da personagem
diretamente na mesma frase desobriga o emprego do travessão e da letra
maiúscula, função realizada pelos dois-pontos. Como a frase se inicia em "João" e
termina com a pontuação "?", não há a necessidade de se escrever a segunda
oração iniciando-se com letra maiúscula, até porque não há nome próprio nela.
INDEFERIDO: Conforme descrito por Cordioli (2009) no livro Psicoterapia –
Abordagens atuais, no que se refere à psicoterapia familiar e de casal.
Considerando as contraindicações para este tipo de psicoterapia, cita a situação
descrita na alternativa A) - referente à tendência irreversível à ruptura familiar
como algo contraindicado (CORDIOLI, 2009, p 37), sendo portanto correto
denominá-la como uma das alternativas que representam contraindicações
DEFERIDO: Anular a referida questão.
INDEFERIDO: Conforme descrito por Dalgalarrondo,P (2008, p 167), em seu
livro Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais - Artmed, 2008:
“Angústia de morte ou de aniquilamento (escola kleiniana), é a sensação intensa
de angústia perante perigo ou situação (real ou fantasiada) que indiquem ao
sujeito a proximidade ou a possibilidade iminente da morte ou do aniquilamento
(do corpo, do ego), estando desta forma correta somente a alternativa D, que
específica o conceito proposto por Melanie Klein.
DEFERIDO: Anular a referida questão.
DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra D).
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é "B) Dúvida.". A proposição
""não é para pegar as duas?" expressa confirmação, pois refere-se à ordem dada
pela personagem Pedro Malasartes "então ele pediu à patroa as duas bolsas,
dizendo que o patrão é que tinha mandado.". Para expressar dúvidas, a
proposição com a pontuação “?” seria "é para pegar as duas?". Assim, a pontuação
empregada confirma pela entonação da mulher o pedido do Pedro Malasartes.
INDEFERIDO: Alega-se que todas as alternativas são corretas. O enunciado da
questão pede para assinalar o substantivo coletivo específico. O único

Zelador de Pátio e Merendeira /
15
Zelador – Educação / 24

substantivo classificado como coletivo específico é "matilha", que corresponde à
matilha de cães. Os demais substantivos apresentam significados para mais de
um coletivo: manada - bois, burros, cavalos, búfalos, éguas, elefantes etc.;
multidão - pessoas, coisas fatos, caminhos; miríade - estrelas, insetos, pedriscos
etc.
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
D).
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
B).

PERÍODO DA TARDE
Técnico de Desenvolvimento
Educacional e Técnico em
Enfermagem / 02

Agente
Administrativo
e
Técnico de Desenvolvimento
Educacional / 10
Agente Administrativo, Técnico
de
Desenvolvimento
Educacional e Técnico em
Enfermagem / 24
Agente
Administrativo
e
Técnico de Desenvolvimento
Educacional / 26
Agente
Administrativo
e
Recepcionista / 33
Agente Comunitário de Saúde /
35

Técnico Agrícola / 28
Técnico Agrícola / 33
Técnico em Tecnologia
Informação/ 28
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INDEFERIDO: Alega-se que não há dois pronomes relativos na primeira frase do
texto. A primeira frase se inicia em "Bem lá dentro da floresta amazônica" e
termina em "uma cobra gigante chamada Cobra Gil.", em que todos os elementos
textuais estão entre o início e o ponto final. Nesta frase, há dois pronomes
relativos, "as árvores são tão altas que chegam nas nuvens" e "as folhas da mata
são tão grandes que poderíamos morar embaixo delas", em que os termos "que"
são os pronomes relativos. Alega-se também que "poderíamos" é uma palavra
com hiato acentuado. Para ser hiato acentuado, a vogal "í" deveria formar sílaba
sozinha. Como ela forma sílaba com "rí", não é considerada hiato.
INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa B) é correta também. A palavra
"chaleira" não apresenta vogal de ligação, mas, sim, consoante de ligação: "cha-leira".
INDEFERIDO: O referido ícone representado pela figura encontra-se no menu do
MS Word 2010 e sua funcionalidade é de Fechar o documento. Ver:
https://pt.slideshare.net/TntNitro/apostila-word-2010
DEFERIDO: Alterar a alternativa correta para letra A). Estender a referida
alteração para o cargo de Recepcionista.
INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra
D).
INDEFERIDO: De acordo com os Cadernos de Atenção Básica do Ministério da
Saúde de Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Deficiência Crônica (Diabetes
Mellitus): “A apresentação do diabetes tipo 1 é em geral abrupta, acometendo
principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso”. Disponível em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabet
es_mellitus_cab36.pdf (Página 28 e 29).
DEFERIDO: Anular a referida questão por erro de digitação no comando da
mesma (digitou-se 10 frangos/m2 quando o correto seria 19 frangos/m2).
DEFERIDO: Anular a referida questão por não fazer parte do conteúdo
programático divulgado.
INDEFERIDO: O candidato alega que somente a afirmativa I está correta. Embora
o Linux de fato esteja sob a licença GPL (copyleft) sua distribuição independe de
órgão público ou privado (empresas e afins), portanto a licença Copyright de
uma distribuição para órgãos empresariais não é verdadeira e isto infringiria a
própria filosofia openSource/GPL/GNU. Copyleft difere de Copyright.
https://www.gnu.org/licenses/licenses.pt-br.html
O Linux executa recursos de modularização para execução de
programa/dispositivos.
https://www.guiafoca.org/cgs/guia/iniciante/ch-intro.html
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Informação/ 35

da
da

INDEFERIDO: O erro de digitação na segunda afirmativa (digitou-se III quando o
correto seria II) não interfere no entendimento e resolução da questão.
INDEFERIDO: Na afirmativa I fica claro que se refere ao Apache HTTP Server por
referenciar o mesmo como servidor web, além do que Apache é o nome
comumente usado para mencionar este servidor web. Considerando ainda a
mesma sentença chama o servidor web de emulador o que não é correta, pois de
fato o Apache é um servidor web e não uma outra aplicação que emula suas
funções.
https://httpd.apache.org/
https://www.hardware.com.br/termos/apache
https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-apache

Atenciosamente,
KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.

