PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA-SP
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022
JULGAMENTO DOS RECURSOS
PORTUGUÊS
Encarregado de Departamento Pessoal
Questão 02
Conforme o enunciado "palavras com mais letras do que sons”, e a saber que "dígrafo" se define
como duas grafias (escritas) para representar um fonema, reitero como verdadeira a alternativa
"D", única que traz a classificação "dígrafo", seguida das seguintes palavras: "falha” (Ih),
"foguetes" (gu), "improvisar" (im), "gambiarra" (am, rr). Em parênteses, e na frente das palavras
aqui dispostas, foram destacados os dígrafos em questão.
Recurso indeferido.
Questão 03
Na referida questão, a oração analisada “e são planejados com antecedência" traz um sujeito
desinencial (oculto), que busca sua referência na oração anterior "todos os comandos vêm de
equipes na superfície da terra". As orações se articulam coordenadamente de forma aditiva,
indicada pela conjunção “e”, tendo cada uma delas uma análise sintática sozinha e completa,
diferente do que acontece nas orações subordinadas.
Recurso indeferido.
Professor de Informática
Questão 03
Na referida questão, a oração analisada “e são planejados com antecedência" traz um sujeito
desinencial (oculto), que busca sua referência na oração anterior "todos os comandos vêm de
equipes na superfície da terra". As orações se articulam coordenadamente de forma aditiva,
indicada pela conjunção “e”, tendo cada uma delas uma análise sintática sozinha e completa,
diferente do que acontece nas orações subordinadas.
Recurso indeferido.
MATEMÁTICA
Todos os cargos, exceto Operador de Máquinas
Questão 06
Houve erro na digitação do enunciado.
Recurso deferido, a questão será anulada.
INFORMÁTICA
Questão 25
O atalho Ctrl+Alt+Del serve para abrir o menu de opções de segurança do Windows 11 e não
para abrir o gerenciador de tarefas.
Recurso indeferido.
Questão 29
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Antes da questão 29 havia uma mensagem muito clara a respeito da imagem, que era "Utilize a
imagem abaixo para responder às questões 29 e 30." Portanto, é perfeitamente possível
compreender o comando do enunciado.
Recurso indeferido.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Cuidador de Crianças, Adolescentes e Jovens
Questão 28
A referida questão fala sobre atitudes que devemos tomar diante de uma vítima de desmaio, e
um candidato fez um questionamento sobre um dos itens que menciona “( ) Controlar os
batimentos cardíacos.”, alegando que apenas pessoas da saúde e/ou medicamentos podem
controlar os batimentos cardíacos. A questão fala sobre atitudes que devemos tomar diante de
uma vítima de desmaio, ou seja, o que podemos fazer enquanto a vítima não recebe cuidados
médicos, não significa que temos que controlar os batimentos com medicações e sim como uma
forma de primeiros socorros básicos, como por exemplo sentir a pulsação da vítima.
Recurso indeferido.
Escriturário
Questão 24
A questão possui duas alternativas exatamente iguais, sendo a C e a E, portanto, deve ser
anulada.
Recurso deferido, a questão será anulada.
Questão 28
A questão espera-se dos candidatos a classificação de 5 afirmativas sobre os números romanos
para que se assinale a alternativa que contém a correta sequência de verdadeiros (V) e falsos
(F). No entanto, todas as alternativas do exercício contêm apenas 4 exemplares sequenciais de
verdadeiros (V) e falsos (F), implicando no fato de que nenhuma das alternativas da questão seja
a correta, portanto, como houve falha na elaboração a questão que deve ser anulada.
Recurso deferido, a questão será anulada.
Professor de Artes
Questão 30
A fonte utilizada foi referenciada (Pequena história da música), conforme elucidado na questão
mencionada e de acordo com o conteúdo programático do Edital Nº 0001/2022.
Recurso indeferido.
Terapeuta Ocupacional
Questão 30
A alternativa a ser assinalada é a letra B que tem como fonte o art. 54 do código de ética - A
pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 05 (cinco) anos, contados da
constatação oficial do fato.
Recurso indeferido.
Lençóis Paulista, 22 de abril de 2.022
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