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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
PORTUGUÊS 
Ajudante Geral (Feminino e Masculino) 
Questão 05 
Vejamos algumas definições das palavras franzino e delgado em alguns dicionários 
consagrados da Língua Portuguesa: 
Dicionário Aulete Digital  
Franzino 
1. diz-se de pessoa pequena e pouco encorpada. 
2. que possui pouca espessura (tecido franzino, pernas franzinas); FINO; DELGADO. 
Delgado 
1. que tem pouca espessura (lâmina delgada); FINO [ Antôn.: encorpado, grosso. ]. [...] 
3. que é magro, esbelto; FRANZINO: um rapaz alto e delgado. [ Antôn.: gordo, obeso. ] 
(Disponível em aulete.com.br. Acesso em 27 jan. 2020) 
Dicionário Aurélio Século XXI 
Franzino  
1. de talhe fino, delgado, frágil: corpo franzino. [...] 
Delgado 
1. de pouca espessura; fino; [...] 
3. de corpulência escassa; magro; fino. 
FERREIRA, A.B. de H. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999. p. 939-941 e 618) 
Grande Dicionário Houaiss Online 
Franzino 
1. que tem o talhe fino ‹pernas f.› ‹corpo f.›. 
2. pouco grosso ‹tecido f.›. 
Delgado 
1. que possui uma pequena espessura; fino ‹lente d.› ‹tábua d.›. [...] 
4. que possui uma compleição frágil; magro ‹rapaz d.›. 
(Disponível em https://houaiss.uol.com.br. Acesso em 27 jan. 2020) 
Dicionário Michaelis Online 
Franzino 
1. delgado de corpo. 
2. de pouca consistência. 
Delgado 
1. pouco espesso; fino: “É agora uma quarentona espigada, de cabelos dum louro de palha […] 
os lábios delgados, a pele granulada” (EV). [...] 
3. Que tem constituição física frágil; desencorpado, esbelto, fino, magro: “[…] o atual amante 
de Rita Baiana, era um mulato pachola, delgado de corpo e ágil […]”  
(Disponível Michaelis.uol.com.br. Acesso em 27 jan. 2020) 
Como podemos verificar, a palavra franzino é apresentada como sinônimo de delgado, uma 
vez que ambas as palavras se referem a um corpo que tem como característica a magreza; o 
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único dicionário que traz franzino como sinônimo de fraco é o Aurélio, porém trata-se de um 
uso específico da palavra, não relacionado ao corpo humano: 
3. pouco intenso; tênue, fraco: voz franzina.  
Observemos que, quando sinônimo de fraco, a palavra franzino é também sinônimo de tênue, 
referindo-se à intensidade de algo, e não à aparência física de quando falamos do corpo 
humano, ou seja, não é o mesmo contexto de uso. No texto-base dado na prova, Mana Maria, 
o trecho citado na questão 05 descreve o corpo da personagem – um corpo magro, portanto. 
Recurso indeferido. 
 
Almoxarife 
Questão 01 
Façamos a representação de cada um dos fonemas (escrita dos sons – como cada som é 
pronunciado) e a contagem de letras das palavras das alternativas da questão 01: 
a) Casos - /k/ /a/ /z/ /o/ /s/ - 5 letras e 5 fonemas (sons) 
b) Fraco - /f/ /r/ /a/ /k/ /u/ - 5 letras e 5 fonemas 
c) Pente - /p/ /ẽ/ /t/ /i/ - 5 letras e 4 fonemas. Aqui, -en é um dígrafo vocálico, ou seja, duas 
letras que produzem um único som, pois a consoante N não é pronunciada e nasaliza a vogal 
E.  
d) Crivo - /k/ /r/ /i/ /v/ /o/ - 5 letras e 5 fonemas 
e) Bicos - /b/ /i/ /k/ /o/ /s/ - 5 letras e 5 fonemas 
Como podemos observar, a única palavra que responde ao que pede o enunciado da questão 
01 é pente, alternativa C, constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Escriturário 
Questão 03 
Uma oração subordinada adverbial é sempre parte de um período composto: orações que 
estão em relação de subordinação, ou seja, uma depende da outra para que tenha sentido 
completo. Um período composto por subordinação é, geralmente, formado por uma oração 
principal e uma oração subordinada, que tem uma determinada função sintática.  
As orações adverbiais são aquelas que têm a função de adjunto adverbial e são introduzidas 
no período por uma conjunção, e é essa conjunção que classificará a oração como temporal, 
final, causal, etc., dependendo da relação que estabelece com a oração principal. 
No caso das adverbiais condicionais, como o próprio nome já diz, são orações que 
estabelecem, através da conjunção SE, por exemplo (a mais comum), uma relação de 
condição com a oração principal. Vejamos o período da alternativa A da questão 03: 
Se eu tivesse medo, nunca andaria na montanha russa. – O que entendemos desse período é 
que ter medo (subordinada adverbial condicional) é uma condição para não andar na montanha 
russa (oração principal) – SE eu tivesse medo, como não tenho, eu ando de montanha russa. 
As adverbiais temporais, por outro lado, são introduzidas por conjunções que denotam tempo, 
como é o caso do período da alternativa D: Quando o carteiro chegou, estava ao telefone. 
A palavra nunca, na alternativa A, não é conjunção, é advérbio, e as orações adverbiais são 
introduzidas por conjunções, como já mencionado. 
Assim, a única alternativa que responde ao que pede o enunciado da questão 03 é a letra A, 
constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 09 
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A referência que adotamos para a elaboração das questões de língua portuguesa deste 
Concurso é a gramática normativa, obra que reúne as regras de uso da chamada variante 
padrão da língua. Trata-se de uma obra disponível em versões físicas e digitais, inclusive para 
estudantes (gramática escolar). 
De acordo com quatro autores (BECHARA, 2009, p. 112; CIPRO NETO E INFANTE, 2008, p. 
220; FARACO E MOURA, 1997, p. 156; e ROCHA LIMA, 2011, p. 116), o substantivo cônjuge 
é classificado como sobrecomum, ou seja, tem apenas um gênero (masculino) e não faz flexão. 
Ainda, em consulta ao VOLP (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia 
Brasileira de Letras, disponível em http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-
vocabulario. Acesso em 27 jan. 2020), observamos que a palavra está classificada somente 
como substantivo masculino, e não com dois gêneros. 
Referências: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008. 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
Farmacêutico 
Questão 02 
Analisemos as sentenças de I a IV da questão 02, em relação à concordância nominal: 
I – A temperatura chegou a zero graus essa noite. – concordância incorreta entre zero e graus. 
Zero é singular e graus está no plural – o correto é zero grau. 
II – Ela mesma fez o trabalho. – concordância correta entre os pronomes ela e mesma, pois 
este último está no sentido de própria (= ela própria), sendo, portanto, variável de acordo com o 
gênero da palavra que acompanha. 
III – É proibida a pesca neste rio. – concordância correta da palavra proibida que, quando 
seguida de nome feminino precedido de artigo, deve estar também no feminino. 
IV – Água mineral é bom para a saúde. – concordância correta: a expressão água mineral não 
está precedida de artigo feminino, então, não há concordância de gênero com o predicativo 
bom. 
O enunciado da questão pede que se assinale a alternativa que faz uma afirmação correta 
sobre essas sentenças, observando-se a concordância nominal. Vejamos as opções e se as 
mesmas são verdadeiras ou não, com base na análise feita anteriormente: 
a) Apenas a I está incorreta. – Afirmação verdadeira. A sentença I é a única com um caso de 
concordância nominal incorreta. 
b) Apenas a IV está incorreta. – Afirmação falsa. A sentença IV está correta quanto à 
concordância nominal. 
c) Apenas II e III estão corretas. – Afirmação falsa. A sentença IV também está correta. 
d) Apenas I e IV estão incorretas. – Afirmação falsa. As sentenças I e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. – Afirmação falsa. A sentença I está incorreta. 
Como podemos verificar, a única afirmação correta que podemos fazer é a de que apenas a 
sentença I está incorreta, alternativa A, constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 07 

http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario
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A questão número 07 se refere ao texto dado para leitura; não se trata, portanto, de uma 
questão que exige o conhecimento do significado de palavras isoladas, mas sim de uma 
palavra devidamente contextualizada na narrativa.  
É uma opção desta Banca não listar no Conteúdo Programático de Língua Portuguesa do 
Edital deste Concurso, para cargos de ensino superior, o item “significado das palavras”, sob o 
argumento de que se considera que o repertório vocabular de candidatos e candidatas 
portadores de certificado dessa modalidade de ensino seja mais amplo; também, conhecer as 
palavras é uma habilidade que integra o conjunto de competências gerais de interpretação 
textual. Acreditamos, portanto, que “significado das palavras” é um item que está subentendido 
em “interpretação de texto”, pois supomos que haja um domínio razoável da chamada variante 
padrão da língua pelos candidatos e candidatas que cursaram uma universidade. 
Ainda, especificamente em relação à palavra asseado (citada no trecho do enunciado da 
questão 07), podemos dizer que não se trata de uma palavra incomum, pois é de uso corrente, 
inclusive – e principalmente - na área da saúde (onde o asseio, palavra da mesma família, é 
uma premissa), assim como é uma palavra bastante mencionada nos estudos de disciplinas 
escolares como Ciências no Ensino Fundamental e Biologia no Ensino Médio, uma vez que tais 
disciplinas abordam conteúdos sobre saúde e autocuidado, previstos nos currículos e na 
BNCC. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 10 
A metáfora é uma figura de linguagem que ocorre quando temos uma relação entre dois 
elementos que, colocados em comparação, acabam por compartilhar uma característica 
comum (que se quer compartilhada). Exemplo:  
Seus olhos são cristais. 
Nessa frase, o que se intenciona com a relação entre o elemento olhos e o elemento cristais é 
mostrar que os olhos são brilhantes (característica comum com cristais). Outros exemplos: 
Maria é um anjo (Maria é bondosa, delicada); Aquela mulher é uma cobra (aquela mulher é má, 
traiçoeira). 
No trecho Comprou D. Adozinda o pequeno hotel mais em cima não há dois elementos em 
comparação, portanto, não há metáfora; há, sim, o que chamamos de hipérbato – uma 
inversão na ordem direta da frase (sujeito – predicado): 
D. Adozinda – sujeito 
Comprou o pequeno hotel mais em cima – predicado 
A ordem direta dos elementos seria D. Adozinda comprou o pequeno hotel mais em cima; 
porém, no trecho, essa ordem está invertida: o verbo (comprou), que faz parte do predicado, 
vem antes do sujeito. 
Recurso indeferido. 
 
Médico Veterinário 
Questão 01 
A questão 01 não avalia as regras de colocação pronominal, mas sim o conhecimento de quais 
são as posições que o pronome assume quando acompanha o verbo e sua terminologia 
gramatical. 
Ainda, há que se considerar que a colocação pronominal, na fala e escrita correntes do 
português brasileiro, é um tanto flexível, não cabendo o termo “erro” a ocorrências como Os 
assessores se manifestaram..., uma vez que a próclise é uma tendência de uso na língua 
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contemporânea, como bem afirmam gramáticos como Bechara (2009, p. 492-493), Faraco e 
Moura (1997, p. 422) e Rocha Lima (2011, p. 589). 
Referências para consulta: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 04 
Segundo Bechara (2009, p. 574), a crase é facultativa antes de pronome possessivo com 
substantivo feminino: Dirigiu-se à minha casa/ Dirigiu-se a minha casa.  
Iremos à sua festa se você nos convidar encaixa-se na regra gramatical mencionada. 
Observação: à toa é locução adverbial e, nesse caso, a crase é obrigatória. 
Referência: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
Recurso indeferido. 
 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Questão 02 
Analisemos as sentenças de I a IV da questão 02, em relação à concordância nominal: 
I – A temperatura chegou a zero graus essa noite. – concordância incorreta entre zero e graus. 
Zero é singular e graus está no plural – o correto é zero grau. 
II – Ela mesma fez o trabalho. – concordância correta entre os pronomes ela e mesma, pois 
este último está no sentido de própria (= ela própria), sendo, portanto, variável de acordo com o 
gênero da palavra que acompanha. 
III – É proibida a pesca neste rio. – concordância correta da palavra proibida que, quando 
seguida de nome feminino precedido de artigo, deve estar também no feminino. 
IV – Água mineral é bom para a saúde. – concordância correta: a expressão água mineral não 
está precedida de artigo feminino, então, não há concordância de gênero com o predicativo 
bom. 
O enunciado da questão pede que se assinale a alternativa que faz uma afirmação correta 
sobre essas sentenças, observando-se a concordância nominal. Vejamos as opções e se as 
mesmas são verdadeiras ou não, com base na análise feita anteriormente: 
a) Apenas a I está incorreta. – Afirmação verdadeira. A sentença I é a única com um caso de 
concordância nominal incorreta. 
b) Apenas a IV está incorreta. – Afirmação falsa. A sentença IV está correta quanto à 
concordância nominal. 
c) Apenas II e III estão corretas. – Afirmação falsa. A sentença IV também está correta. 
d) Apenas I e IV estão incorretas. – Afirmação falsa. As sentenças I e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. – Afirmação falsa. A sentença I está incorreta. 
Como podemos verificar, a única afirmação correta que podemos fazer é a de que apenas a 
sentença I está incorreta, alternativa A, constante do gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Vigia 
Questão 09 
Segundo Rocha Lima (2011, p. 59), o ch, o lh, o nh... não são grupos (encontros) consonantais, 
e sim dígrafos – nada se fala a respeito de vogais que os tornam dígrafos ou não. Faraco e 
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Moura (1997, p. 33) dão como exemplos do dígrafo lh as palavras lhama e telha, mas nada 
mencionam a respeito de lh com as outras vogais. Bechara (2009, p. 55) afirma que não se 
deve confundir dígrafos com encontros consonantais, e cita o lh como um dígrafo, também não 
fazendo menção a seu uso junto a vogais específicas. Cegalla (2004, p. 17) cita como exemplo 
do dígrafo lh a palavra galho (com a vogal O, assim como em ladrilho). 
Como podemos verificar, não há regra gramatical que determine que o lh, para ser dígrafo, 
deva acompanhar determinadas vogais. 
Referências: 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Lucerna, 2009. 
CEGALLA, D. P. Nova minigramática da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 2004. 
FARACO, C.E.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 
Recurso indeferido. 
 
MATEMÁTICA 
Agente de Saúde - PSF 
Questão 11 

Resolução: 
4

√3+√7
=

4

√3+√7
.
√3−√7

√3−√7
=

4(√3−√7)

3−7
=

4(√3−√7)

−4
= −(√3 − √7) = √7 − √3. Alternativa A. 

Recurso indeferido. 
 
Auxiliar de Manutenção Geral do Monumento 
Questão 13 

Resolução é: 
𝑥2+6𝑥+9

−𝑥−3
=

(𝑥+3)2

−(𝑥+3)
= −(𝑥 + 3) = −𝑥 − 3. Alternativa B. 

Recurso indeferido. 
 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Questão 13 

Resolução é: 
𝑥2+6𝑥+9

−𝑥−3
=

(𝑥+3)2

−(𝑥+3)
= −(𝑥 + 3) = −𝑥 − 3. Alternativa B. Não existe a utilização da 

fórmula de Bháskara. 
Recurso indeferido. 
 
 
ESPECÍFICAS 
Ajudante Geral (Feminino e Masculino) 
Questão 21 
A questão contemplou alguns riscos e elencou, em suas alternativas, espécies de 
equipamentos que podem proteger as mãos. Dentre as espécies elencadas, apenas as luvas 
de algodão são suficientes a tanto. Ainda que as luvas de aramida também o possam ser, não 
tendo sido contemplada por nenhuma alternativa, não subsiste razão para alteração do 
gabarito, visto que as luvas de algodão, dentre as apresentadas, são, no caso, as que 
melhores correspondem à perspectiva do enunciado e são plenamente suficientes. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 24 
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O enunciado requer a indicação de alternativa que indica procedimento incorreto quando do 
manuseio de ferramentas. Assim considerando, merece acolhida a pretensão recursal, posto 
que a alternativa “c”, ainda que não indicada como gabarito, também traz procedimento não 
correto, uma vez que o transporte de objetos pontiagudos nos bolsos não condiz com a 
segurança necessária no ambiente laboral. Ante a duplicidade de respostas, anula-se a 
questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Almoxarife 
Questão 16 
A conexão WDE não existe. A resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” como consta no 
gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Questão 23 
170 megabites equivalem a 21,25 megabytes, portanto, a resposta correta é a alternativa “b” e 
não a “a” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “b”. 
 
Assistente Social 
Questão 17 a 21 
O conteúdo das questões consta com Anexo II para o cargo como: “Atenção para o conteúdo 
específico para todos os profissionais da saúde”, portanto, caso o candidato não estivesse de 
acordo poderia ter apresentado recurso do Edital em momento oportuno. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 25 
Os dois itens corretos são I e II, portanto, a resposta correta é a alternativa “a” e não a “e” 
como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Atendente de Arrecadação do Monumento 
Questão 16 
A conexão WDE não existe. A resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” como consta no 
gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Questão 18 
A questão refere-se à versão Microsoft Windows 10 1909, que tem como padrão o aplicativo 
Segurança do Windows como antivírus padrão. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 23 
170 megabites equivalem a 21,25 megabytes, portanto, a resposta correta é a alternativa “b” e 
não a “a” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “b”. 
 
Questão 27 
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O recurso não merece acolhida. O escopo da questão foi exatamente requerer do candidato 
conhecimentos sobre a incorreção do enunciado ante a não aplicação do princípio da 
pessoalidade. Incorreto o enunciado, caberia ao candidato indicar a razão da incorreção, como 
no gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Cadastrista 
Questão 16 
A conexão WDE não existe. A resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” como consta no 
gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Questão 23 
170 megabites equivalem a 21,25 megabytes, portanto, a resposta correta é a alternativa “b” e 
não a “a” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “b”. 
 
Questão 25 
O enunciado traz a literalidade do artigo 88 da Lei Municipal nº 1841/2016, o qual dispõe sobre 
a zona de preservação, como apontado pelo gabarito. O enunciado não caracteriza a zona de 
conservação da biodiversidade, motivo pelo qual o recurso é conhecido, mas negado. 
 Recurso indeferido. 
 
Encarregado de Compras 
Questão 17 
Todos os itens apresentados na questão PODEM ser encontrados em um computador, 
inclusive o SD card. 
Recurso indeferido. 
 
Escriturário 
Questão 16 
A conexão WDE não existe. A resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” como consta no 
gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Questão 23 
170 megabites equivalem a 21,25 megabytes, portanto, a resposta correta é a alternativa “b” e 
não a “a” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “b”. 
 
Fiscal Ambiental 
Questão 25 
a, todos os gases listados nas alternativas (inclusive o ARGÔNIO) contribuem para o 
fenômeno. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 30 
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Considerando que os itens abaixo fazem parte da descrição das atribuições do cargo de fiscal 
ambiental: 
"Possuir conhecimento básico de legislação ambiental, atuar na fiscalização do município para 
atendimento de denúncias ambientais; realizar lavratura de autos de notificação, a partir de 
conhecimentos básicos nas áreas florestais e ambientais; atuar na área de saneamento, 
aplicando as legislações federais, estadual e municipal na área ambiental" 
Considerando que o item "Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de 
águas e efluentes para descarte e/ou reuso." faz parte do conteúdo programático, e sendo 
assim a legislação pertinente sobre a qualidade da água faz parte do conteúdo; 
Dois pontos são ressaltados em resposta a este recurso. O índice de qualidade da água IQA 
não utiliza a DQO como parâmetro. Segundo a Agência Nacional de águas (ANA, o IQA é 
calculado com base nos seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido, 
resíduo total, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, nitrogênio total, 
fósforo total e turbidez.  Além disso, o padrão de potabilidade da água (ANEXO XX DA 
PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 do MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 03 DE OUTUBRO DE 
2017) não faz referência ao parâmetro DQO, ou seja, não é utilizado como parâmetro de 
qualidade de água na legislação vigente. 
Recurso indeferido. 
 
Fiscal de Arrecadação de Tributos 
Questão 16 
A conexão WDE não existe. A resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” como consta no 
gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Questão 23 
170 megabites equivalem a 21,25 megabytes, portanto, a resposta correta é a alternativa “b” e 
não a “a” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “b”. 
 
Fiscal de Obras e Posturas Municipais 
Questão 25 
Os dois itens corretos são I e II, portanto, a resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” 
como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Jardineiro 
Questão 24 
O enunciado requer a indicação de alternativa que indica procedimento incorreto quando do 
manuseio de ferramentas. Assim considerando, merece acolhida a pretensão recursal, posto 
que a alternativa “c”, ainda que não indicada como gabarito, também traz procedimento não 
correto, uma vez que o transporte de objetos pontiagudos nos bolsos não condiz com a 
segurança necessária no ambiente laboral. Ante a duplicidade de respostas, anula-se a 
questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Lixeiro 
Questão 24 
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O enunciado requer a indicação de alternativa que indica procedimento incorreto quando do 
manuseio de ferramentas. Assim considerando, merece acolhida a pretensão recursal, posto 
que a alternativa “c”, ainda que não indicada como gabarito, também traz procedimento não 
correto, uma vez que o transporte de objetos pontiagudos nos bolsos não condiz com a 
segurança necessária no ambiente laboral. Ante a duplicidade de respostas, anula-se a 
questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Motorista 
Questão 26 
O enunciado limitou-se a narrar situação em que a aferição apontou nível baixo do óleo do 
motor, sem especificar qualquer descrição acerca da situação do mesmo. Isto posto, dentre as 
alternativas apresentadas, apenas a indicada pelo gabarito encontra respaldo. A alternativa “b”, 
em decorrência da expressão “com segurança” encontra-se incorreta. 
Recurso indeferido. 
 
Psicólogo 
Questão 28 
Os arquétipos e o inconsciente coletivo / CG. Jung - 2ª Edição-EDITORA VOZES - Petrópolis 
2002. 
Recurso indeferido. 
 
Recepcionista Turístico do Mona Pedra do Baú 
Questão 23 
O preenchimento do gabarito é de exclusiva responsabilidade do candidato e eventual engano 
não constitui razão para recurso. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 25 
Os dois itens corretos são I e II, portanto, a resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” 
como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Secretário de Escola 
Questão 25 
Os dois itens corretos são I e II, portanto, a resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” 
como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
 
Técnico do CRAS 
Questão 25 
Os dois itens corretos são I e II, portanto, a resposta correta é a alternativa “a” e não a “b” 
como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para alternativa “a”. 
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Lençóis Paulista, 04 de fevereiro de 2.020 
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