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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
 
PORTUGUÊS 
Chefe do Cadastro Físico Imobiliário 

Questão 07 
O enunciado da questão é claro: solicita-se, do/a candidato/a, que aponte a alternativa que 
contenha substantivos que, quando flexionados em número (do singular para o plural e vice-
versa), dentro de um contexto que exija essa flexão, PODEM sofrer alteração em seu 
significado. Para maiores esclarecimentos, analisemos as alternativas disponíveis: 
a) Roupa e computador. – Recolha a roupa suja/ Recolha as roupas sujas. Em ambos os 
exemplos, roupa não tem seu significado alterado no plural (peça de vestuário); Comprei um 
computador/Comprei dois computadores - mudança de quantidade, significado inalterado: 
máquina de armazenamento de dados. 

b) Copa e costa. A copa das árvores/ Estou varrendo a copa/ Rainha de copas. Observemos 
atentamente: nos dois primeiros exemplos, copa está no singular e o contexto determina um 
significado diverso (parte superior da ramagem das árvores e parte da cozinha de uma casa); 
já no terceiro exemplo, copas se refere, especificamente, ao naipe do baralho, significado este 

que não ocorre com a palavra no singular, ou seja, o contexto sugeriu esse significado, e sua 
alteração se deu pela flexão de número. O mesmo ocorre com a palavra costa: A costa 
brasileira é maravilhosa/Estou com dor nas costas: no primeiro exemplo, costa significa litoral; 
já no segundo, o contexto sugeriu outro significado (parte do corpo), determinado pela flexão 
de número, uma vez que este também não ocorre com a palavra no singular. 
c) Cabeça e filho. Cabeça de gado/ O cabeça da turma/ A cabeça do homem – Cabeças de 
gado/ Os cabeças da turma/ As cabeças dos homens – No singular, cabeça tem significados 

diversos, que se mantêm, nos mesmos contextos, quando flexionados em número 
(respectivamente, animal que é parte de um grupo, líder/chefe e parte do corpo); o substantivo 
filho está nessa mesma situação: Meu filho/ meus filhos (não há alteração de significado, 

apenas de quantidade).  
d) Velho e belo. - Ambas as palavras não são substantivos, mas sim adjetivos. 
e) Capital e esperança. – De capital para capitais não há mudança de significado: Capital 
brasileira/capitais brasileiras, capital de giro/capitais de giro (no singular e no plural, continuam 
significando, respectivamente, unidade federativa e dinheiro); Minha esperança no futuro 
continua forte/ Minhas esperanças no futuro continuam fortes (no singular e no plural, mesmo 
significado: sentimento de fé). 

Assim, a única alternativa que responde satisfatoriamente ao que solicita o enunciado é a letra 
B. 
Recurso Indeferido. 
 
Farmacêutico 

Questão 05 
Segundo Faraco e Moura (1997, p. 70-71), o uso dos “porquês” do português se dá de acordo 
com as seguintes regras: 
1. Por que  



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

Rua: Carlos Trecenti, nº 340 – Sala 01 – Vila Santa Cecília – CEP 18683-214   Lençóis Paulista – SP     

Fone/Fax: (14) 3264-1113 

E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br 

 

a) nas frases interrogativas diretas e indiretas – é um advérbio interrogativo. Exemplo:  
Por que ela não veio? (direta) 
Quero saber por que ela não veio. (indireta) 
b) equivalendo a pelo(a) qual, pelos(as) quais – é um pronome relativo. Exemplo: 
Essa é a rua por que passamos. (o que refere-se a rua) 

c) quando fica subentendido o antecedente do pronome relativo. Exemplo: 
Eis por que não te amo mais. = Eis (a razão, o motivo) por que não te amo mais. 
2. Porque 

a) em orações que introduzem uma ideia de causa, uma explicação ou uma ideia de finalidade 
– é uma conjunção subordinativa causal, uma conjunção coordenativa explicativa e uma 
conjunção subordinativa final, respectivamente. Exemplos:  
Ela não veio porque não quis. 
Venha porque precisamos de você. – aqui, é sinônimo de pois. 
Venha porque não fique só. – aqui, é sinônimo de para que. 
3. Por quê 

a) Em final de perguntas ou quando é a própria pergunta (isoladamente). Exemplos: 
Ela não veio por quê? 
- Ela não veio. Por quê?  
4. Porquê 
a) quando é sinônimo de causa, motivo, razão – é um substantivo e vem antecedido pelo artigo 
o. Exemplo: 
Não me interessa o porquê de sua ausência. 

Vejamos, agora, as frases das alternativas da questão 05, em relação ao uso correto ou 
incorreto dos “porquês”: 
a) Por que regressamos? – Uso correto, pois é uma frase interrogativa direta (regra 1a). 
b) Estranhei a forma porque o estudante reagiu. – Uso incorreto. Aqui, porque é pronome 
relativo – refere-se ao substantivo forma – e é sinônimo de pela qual (Estranhei a forma pela 
qual o estudante reagiu); teria que estar grafado por que (regra 1b). 

c) Não há por que chorar. – Uso correto. Nesse caso, o antecedente está subentendido: Não 
há (motivo/ razão) para chorar (regra 1c). 
d) Ele não estava sorrindo, você sabe por quê? – Uso correto. Trata-se de uma pergunta e o 
vocábulo está no final (regra 3a). 
e) Compre agora, porque está na promoção. – Uso correto. Porque introduz uma explicação, 
sendo sinônimo de pois (regra 2a, segundo exemplo). 

Como podemos verificar, a única alternativa que responde corretamente ao que pede o 
enunciado da questão (assinalar o uso incorreto) é a letra B.  
Referência: 
FARACO, C.M.; MOURA, F.M. de. Gramática. 10ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
Recurso Indeferido. 
 
Fiscal de Tributos e Posturas 

Questão 08 
A questão solicita que o/a candidato/a assinale a alternativa que apresente uma frase que não 
corresponde à figura de linguagem mencionada. 
Analisemos cada uma dessas alternativas: 
a) Zeugma: Ele prefere chá; eu, café. – Chamamos de zeugma quando omitimos um termo de 

uma oração já mencionado em uma oração anterior, para evitar, por exemplo, repetições 
desnecessárias de uma mesma palavra. O exemplo está correto, ou seja, é um caso de 
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zeugma: o verbo prefere é omitido na segunda oração – em seu lugar, há uma vírgula, e está 

subentendido pelo contexto do período. 
b) Silepse: Vossa Excelência está preocupado. – Nesse exemplo, temos um caso de silepse de 
gênero, que consiste em fazer uma concordância entre uma expressão no feminino (vossa 
excelência) com uma palavra no masculino (preocupado, porque, provavelmente trata-se de 

um homem). Exemplo, portanto, correto. 
c) Eufemismo: Ele partiu para o reino dos céus. – Eufemismo é uma figura de linguagem que 
ocorre quando há a atenuação de uma palavra ou expressão, com o intuito de deixá-la menos 
impactante. No exemplo, há eufemismo: em vez de se dizer Ele morreu, que remete de forma 
mais direta à ideia de morte (inclusive pelo mesmo radical da palavra), optou-se por dizer partiu 
para o reino dos céus, expressão mais amena para se falar da morte. Exemplo correto. 

d) Hipérbole: Amor e ódio moram em meu coração. – Exemplo incorreto. A hipérbole consiste 
em causar um efeito de exagero, de grande intensidade a uma determinada expressão, como 
em Estou morrendo de sede. No exemplo citado, há a ocorrência de outra figura de linguagem: 
a antítese, que é a contraposição de ideias (amor x ódio). 

e) Prosopopeia: Os pomares sorriam alegremente para as crianças. Exemplo correto. A 
prosopopeia ou personificação é a figura de linguagem que consiste em atribuir características 
humanas a seres inanimados – pomares são seres inanimados e, na frase, eles sorriem, o que 

é uma característica dos seres humanos.  
Como podemos verificar, a única alternativa que apresenta um exemplo incorreto da figura de 
linguagem mencionada é a letra D, constante no gabarito. 
Recurso Indeferido. 
 
Inspetor de Alunos 

Questão 10 
Atentemos ao que solicita a questão 10: o/a candidato/a deve assinalar, entre as alternativas, a 
palavra que está incorretamente grafada, a qual está na letra D – a grafia correta é pajem, e 
não pagem, como está na alternativa. As demais palavras estão corretas, inclusive arrocho. 
Recurso Indeferido. 
 
Tesoureiro 

Questão 05 
As locuções prepositivas são formadas, geralmente, por um advérbio + preposição. O tipo de 
locução prepositiva será determinado, portanto, pela circunstância do advérbio, que pode ser 
de modo, lugar, tempo, dúvida, etc.  
A locução diante de é formada pelo advérbio diante, que é classificado como um advérbio de 

lugar; portanto, trata-se de uma locução que expressa ideia de lugar (posição no espaço) – 
diante do professor = de frente ao professor, à frente do professor. Outros exemplos de 
locuções prepositivas de lugar: abaixo de, acima de, defronte a, atrás de, entre outras. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 08 
O imperativo afirmativo (sem o uso do advérbio não) é formado “emprestando-se” a segunda 
pessoa do singular (tu) e do plural (vós) do presente do indicativo, retirando-se o –s da 
terminação e, as demais pessoas, são “emprestadas” do presente do subjuntivo. Exemplo: 
Verbo falar 
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Presente do indicativo  Imperativo  Presente do subjuntivo 

Eu falo    ----            (que) eu fale 

Tu falas ----------------------------------- Fala!            (que) tu fales 

Ele/a fala   Fale! ------------------------ (que) ele/a fale 

Nós falamos   Falemos! ------------------- (que) nós falemos 

Vós falais --------------------------------- Falai!             (que) vós faleis 

Eles/as falam   Falem! ---------------------(que) eles/as falem 

Para se formar o imperativo negativo, “emprestam-se” todas as formas do presente do 
subjuntivo, até mesmo as segundas pessoas. Exemplo: Não faleis palavrões! 
Analisemos, agora, as frases da questão 08: 
a) Sai daqui agora! - Sai se refere à segunda pessoa do singular e está no imperativo 
afirmativo, portanto, é formado por sais (do presente do indicativo), sem o –s. Alternativa 

correta. 
b) Cale a boca, seu mal-educado! – Cale é uma forma de terceira pessoa do singular, que é 
formada a partir do presente do subjuntivo (que ele/a cale). 
c) Venha cá depressa! – Venha é uma forma de terceira pessoa do singular – (que) ele/a venha 
(presente do subjuntivo). 
d) Não mexa em nada! – Mexa é uma forma de terceira pessoa do singular – (que) ele/a mexa 

(presente do subjuntivo). 
e) Vede que belo o pôr-do-sol! – Vede é uma forma de segunda pessoa do plural, que deve ser 
formada a partir do presente do indicativo (vós vedes) sem o –s. 

Como podemos verificar, a alternativa que traz uma frase com um verbo no imperativo 
referente à segunda pessoa do singular é a alternativa A, constante no gabarito. 
Recurso Indeferido. 
 
MATEMÁTICA 
Chefe do Cadastro Físico e Imobiliário 

Questão 12 
72 -> 7 + 2 = 9 e 9 não e divisível por 5 
45 -> 4 + 4 = 9 e 9 não é divisível por 5 
A única resposta correta é a letra C) 82 –> 8+2 = 10, que é divisível por 5, porém o 82 não é 
divisível por 5. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Escriturário e Fiscal de Tributos e Postura 
Questão 13 
Não há alternativa correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
 
Bibliotecário, Farmacêutico, Médico, Professor I, Professor II – Artes e Professor II - 
Matemática 
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Questão 08 
Não há alternativa correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 09 
Na questão temos duas afirmações verdadeiras: 

1) Todos os engenheiros de produção foram admitidos recentemente. 
2) Alguns engenheiros admitidos recentemente são paulistas. 

Não pode ser a letra D devido à afirmação 2, que não cita a especialidade dos engenheiros 
paulistas admitidos recentemente. 
Logo, não poderia ser a B, pois pelo enunciado, todos os engenheiros de produção admitidos 
recentemente PODEM SER de outro estado, e não paulistas. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Inspetor de Alunos e Motorista 
Questão 14 
Para a resposta ser a que consta no gabarito o valor do custo teria que ser R$39,00. Foi um 
erro de digitação. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
 
Professor de Educação Infantil 
Questão 07 
72 -> 7 + 2 = 9 e 9 não e divisível por 5 
45 -> 4 + 4 = 9 e 9 não é divisível por 5 
A única resposta correta é a letra C) 82 –> 8+2 = 10, que é divisível por 5, porém o 82 não é 
divisível por 5. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Tesoureiro 

Questão 11 
Dada uma sentença lógica (p˄q) sua negação é (~p v ~q) 
Recurso Indeferido. 

 
Questão 12 
72 -> 7 + 2 = 9 e 9 não e divisível por 5 
45 -> 4 + 4 = 9 e 9 não é divisível por 5 
A única resposta correta é a letra C) 82 –> 8+2 = 10, que é divisível por 5, porém o 82 não é 
divisível por 5. 
Recurso Indeferido. 
 
 
ESPECÍFICAS 

Analista de Recursos Humanos 
Questão 15 



 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

Rua: Carlos Trecenti, nº 340 – Sala 01 – Vila Santa Cecília – CEP 18683-214   Lençóis Paulista – SP     

Fone/Fax: (14) 3264-1113 

E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br 

 

Alega-se que a questão foi elaborada com informações erradas alegando que o município foi 
criado em 1924 e não em março de 1925 conforme informado na questão. 
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente da História do 
Município de Monte Aprazível. Disponível 
em http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%
20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019). Além disso, a questão 
cita o link onde o candidato pode verificar os dados da resposta para não gerar dúvidas quanto 
às informações. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Bibliotecário 
Questão 14 
Alega-se que a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo b) café e cevada e d) café 
e arroz. 
Alega-se ainda que outros sites informam que as atividades socioeconômicas do Município se 
baseavam em CAFÉ e CEREAIS, fazendo com que o candidato aponte que há duas 
alternativas corretas na questão.  
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente do site  
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/.  Ainda em análise ao recurso verificamos que o 
significado da palavra CEREAIS é citada de um modo abrangente por outro site, sabemos que 
cereais podem ser milho, arroz, aveia, centeio, cevada e trigo e de acordo com a História do 
Município de Monte Aprazível as atividades socioeconômicas eram café e arroz.  Isso faz com 
que a alternativa “b” esteja incorreta, além disso, a questão em si cita o link onde o candidato 
pode verificar os dados da resposta para não gerar dúvidas quanto as informações. 
Recurso Indeferido. 

 
Questão 20 
A questão teve como base o livro nela referenciado e indicado em edital de conteúdo 
programático, estando o nome da espiral denominado exatamente como consta na alternativa 
B. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 21 
A questão pede a alternativa INCORRETA e a afirmação da alternativa B está correta, pois a 
lei “Poupe o tempo do livro” realmente não é uma das Leis da Biblioteconomia.” 
Recurso Indeferido. 
 
 
Chefe do Cadastro Físico e Imobiliário 

Questão 19 
Alega-se que a questão foi elaborada com informações erradas alegando que o a cidade de 
Monte Aprazível foi fundada em meados de 1898 e não no dia 1° de julho de 1898 conforme 
informado na questão 
Porém analisando o recurso verificamos que a questão está correta e foi elaborada de acordo 
com o conteúdo retirado do site 

http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp


 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 

Rua: Carlos Trecenti, nº 340 – Sala 01 – Vila Santa Cecília – CEP 18683-214   Lençóis Paulista – SP     

Fone/Fax: (14) 3264-1113 

E-mail: contato@conscamweb.com.br | site: www.conscamweb.com.br 

 

http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20d
e%20Monte%20Apraz%EDvel.asp.  
Analisando ainda o recurso podemos perceber que a alegação do candidato informa que a 
cidade de Monte Aprazível foi fundada em meados de 1898 e a resposta apresentada na 
questão diz que a cidade foi fundada no dia 01 de julho de 1898. Sabemos que o mês de julho 
representa o meio do ano, então a informação retirada do site da Prefeitura Municipal não está 
errada e sim completa, apresentando datas. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 20 
Alega-se que a questão foi elaborada com informações erradas alegando que o município foi 
criado em 1924 e não em março de 1925 conforme informado na questão. 
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente da História do 
Município de Monte Aprazível. Disponível 
em http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%
20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp. Acesso em 03 de outubro 2019). Além disso, a questão 
cita o link onde o candidato pode verificar os dados da resposta para não gerar dúvidas quanto 
às informações. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 27 
O candidato alega inexistência de alternativa incorreta e que, ante isto, não seria possível 
atender o que pede o enunciado. 
Ocorre, no entanto, que a literalidade do inciso V do artigo 37 da Constituição Federal 
preconiza que “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 
de direção, chefia e assessoramento”, ao passo que a alternativa “a”, indicada como gabarito 
da questão, é incorreta por utilizar a palavra preferencialmente, nestes termos: as funções de 
confiança, exercidas preferencialmente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

Ademais, vale observar que as funções de confiança apenas podem ser exercidas por 
servidores efetivos, com exclusão de quaisquer outros. Nas palavras do ilustre doutrinador Hely 
Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, Editora Malheiros, 
páginas 471, “as funções de confiança, que só podem ser exercidas por servidores ocupantes 
de cargo efetivo, destinam-se, obrigatoriamente, apenas às funções de direção, chefia e 
assessoramento”. 
Ante o exposto, não há preferência ao servidor efetivo para exercício de função de confiança, 
mas exclusividade para tanto, razão pela qual a alternativa “a” da questão está incorreta e não 
merece provimento o recurso apresentado, mantendo-se o gabarito. 
Recurso Indeferido. 

 
Questão 31 
O disco rígido serve apenas para o armazenamento de dados e, quando um programa é 
executado, todo o conteúdo dele é alocado à memória de acesso aleatório (RAM) da máquina. 

http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/centrocultural/pagina_abrir.asp?pid=1&t=Hist%F3ria%20de%20Monte%20Apraz%EDvel.asp
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Portanto, quanto maior a quantidade de RAM disponível, mais espaço para mais programas 
existe. 
Recurso Indeferido. 
 
Questão 32 
O Windows Powershell desempenha as mesmas funções do Prompt de Comandos do 
Windows, sendo uma versão mais atualizada e com mais recursos que o citado anteriormente. 
Ambos são recursos disponíveis em uma instalação padrão do Windows e, portanto, comum a 
qualquer usuário. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Farmacêutico 
Questão 14 
Alega-se que a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo b) café e cevada e d) café 
e arroz. 
Alega-se ainda que outros sites informam que as atividades socioeconômicas do Município se 
baseavam em CAFÉ e CEREAIS, fazendo com que o candidato aponte que há duas 
alternativas corretas na questão.  
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente do site  
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/.  Ainda em análise ao recurso verificamos que o 
significado da palavra CEREAIS é citada de um modo abrangente por outro site, sabemos que 
cereais podem ser milho, arroz, aveia, centeio, cevada e trigo e de acordo com a História do 
Município de Monte Aprazível as atividades socioeconômicas eram café e arroz.  Isso faz com 
que a alternativa “b” esteja incorreta, além disso, a questão em si cita o link onde o candidato 
pode verificar os dados da resposta para não gerar dúvidas quanto as informações. 
Recurso Indeferido. 

 
Questão 15 
A questão foi elaborada baseada na notícia divulgada no site do G1 no dia 18/01/2019 as 
19h40. (https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-
morre-ao-ser-picado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml) constante no conteúdo 
programático. 
Conteúdo Programático: Notícias sobre o município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo 
e Brasil divulgadas na rede mundial de computadores (exemplos: G1.com, UOL, Elpais, Folha 

de São Paulo e Revista Veja) e publicações de mídias e jornais locais do município de Monte 
Aprazível - ocorridas a partir de 01 de janeiro de 2019. A questão está dentro do exigido em 
conteúdo programático.  
 
Questão 23 
A questão está incompleta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 27 
Não contém resposta correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
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Fiscal de Tributos e Posturas 

Questão 19 
Alega-se que a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo b) café e cevada e d) café 
e arroz. 
Alega-se ainda que outros sites informam que as atividades socioeconômicas do Município se 
baseavam em CAFÉ e CEREAIS, fazendo com que o candidato aponte que há duas 
alternativas corretas na questão.  
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente do site  
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/.  Ainda em análise ao recurso verificamos que o 
significado da palavra CEREAIS é citada de um modo abrangente por outro site, sabemos que 
cereais podem ser milho, arroz, aveia, centeio, cevada e trigo e de acordo com a História do 
Município de Monte Aprazível as atividades socioeconômicas eram café e arroz.  Isso faz com 
que a alternativa “b” esteja incorreta. 
Recurso indeferido. 
 
 
Fisioterapeuta 

Questão 17 
A questão contém erro de digitação. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Questão 30 
Indeferido – por não conter a palavra “execução” pois é uma transcrição da Lei, e não está em 
conformidade com a descrição da mesma.  
Recurso indeferido. 
 

Questão 40 
A descrição apresentada se refere a neutralizadores, pois  estabilizadores: são conhecidos 
como fixadores, são músculos que circundam a articulação ou parte do corpo e se contraem 
para fixar ou estabilizar a área de modo a permitir que o membro ou segmento exerça força e 
se mova. Estabilizam a origem do agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente.  
Sinergistas: se refere a duas funções diferentes, uma estabilizadora e outra neutralizadora, 
então a definição apresentada na questão não tem como ser desta alternativa, sendo assim, 
opção errada. 
Recurso indeferido. 
 
 
Inspetor de Alunos 
Questão 26 
Caros candidatos, o ECA estipula exatamente qual é a idade para se considerar alguém como 
criança ou adolesceste. É nítido na lei essa idade e essa clareza é necessária para se julgar 
judicialmente ou se tomar medidas legais cabíveis contra alguém considerando exatamente a 
idade e em que “categoria” esse alguém se encaixa. Ao candidato, sabendo da idade 
específica para se considerar uma pessoa como criança ou como adolescente, cabia julgar as 
alternativas e assinalar a idade correspondente ao enunciado. 
Recurso Indeferido. 
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Médico 
Questão 23 
A questão está incompleta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 27 
Não contém resposta correta. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 35 
A questão apresentou nas alternativas em quais situações que o medicamento pode ser 
utilizado e está pediu em qual não pode ser utilizado. 
Recurso Indeferido. 
 
Questão 39 
A grafia correta é Iatrogenia e não Latrogenia como apresentado na questão. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
 
Monitor de Recreação 

Questão 34 
Epilepsia é uma doença da qual tem atividade elétrica anormal do cérebro que gera alguma 
atividade neurológica anormal e isso não precisa ser, necessariamente, uma crise convulsiva, 
pois não é toda crise epiléptica que é uma convulsão. Há crises epilépticas em que a pessoa 
fica apenas mais agressiva e começa a quebrar objetos sem propósito algum. A epilepsia, 
portanto é uma doença que gera atividade neurológica anormal e não sempre convulsivos. 
Epilepsia é o nome que dá a toda doença neurológica de atividade elétrica anormal que gere 
algum sintoma neurológico, alguma disfunção, não necessariamente a pessoa desmaia ou se 
debate de forma inconsciente, como acontece na crise convulsiva. 
Para ficar bem claro, a epilepsia é o nome da doença e a descrição do enunciado da questão é 
essencialmente uma crise convulsiva. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Motorista 
Questão 23 
Em análise aos presentes recursos, por um erro de digitação, a questão apresentou duas 
alternativas igual, letra A e D. DEFIRO todos os recursos referentes a esta questão.  
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 

Questão 29 
Alega-se que a questão foi elaborada de maneira incorreta. Porém analisando a questão 
podemos perceber que ela está elaborada corretamente exigindo a interpretação do candidato.  
A resposta da questão é a letra e) N.D.A., sabemos que N.D.A. significa “nenhuma das 
alternativas”, o enunciado da questão pedia para assinar a única alternativa incorreta sobre o 
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chassi. As alternativas a, b, c e d apresentam afirmações corretas sobre o chassi, contudo 
nenhuma delas está incorreta e a resposta da questão é letra e) N.D.A.  
Recurso Indeferido. 
 
 
Professor I e Professor II - Matemática 
Alega-se que as questões de 11 a 15 foram elaboradas fora do conteúdo programático previsto 
em edital. 
Porém analisando o recurso verificamos que as questões estão todas dentro do previsto em 
conteúdo programático e não trazem beneficio a nenhum candidato pois o conteúdo foi 
divulgado para que todos pudessem estudar o mesmo assunto.  
 
Questão 11 
A questão foi elaborada baseada na notícia divulgada no site do G1 no dia 31/05/2019 as 
07h12. (https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/05/31/camera-de-
seguranca-registra-onca-parda-andando-em-bairro-de-monte-aprazivel-video.ghtml).   
Conteúdo Programático: Notícias sobre o município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo 
e Brasil divulgadas na rede mundial de computadores (exemplos: G1.com, UOL, Elpais, Folha 
de São Paulo e Revista Veja) e publicações de mídias e jornais locais do município de Monte 
Aprazível - ocorridas a partir de 01 de janeiro de 2019. A questão está dentro do exigido em 
conteúdo programático.  
Recurso Indeferido. 

 
Questão 12 
A questão foi elaborada de acordo com informações presentes no site da Prefeitura de Monte 
Aprazível e de acordo com o assunto previsto em conteúdo programático do edital.  
Conteúdo Programático: Fatos políticos, históricos e culturais relacionados ao município de 
Monte Aprazível, Estado de São Paulo e Brasil. 
Recurso Indeferido. 
 
Questão 13 
A questão foi elaborada de acordo com informações presentes no site da Câmara Municipal de 
Monte Aprazível e de acordo com o assunto previsto em conteúdo programático do edital.  
Link para consulta do assunto: Link para consulta do assunto: 
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?nid=2&t=historia-do-municipio 
Conteúdo Programático: Fatos políticos, históricos e culturais relacionados ao município de 

Monte Aprazível, Estado de São Paulo e Brasil. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 14 
Alega-se que a questão apresenta duas alternativas corretas, sendo b) café e cevada e d) café 
e arroz. 
Alega-se ainda que outros sites informam que as atividades socioeconômicas do Município se 
baseavam em CAFÉ e CEREAIS, fazendo com que o candidato aponte que há duas 
alternativas corretas na questão.  
Porém analisando o recurso verificamos que a questão encontra-se correta de acordo com a 
História do Município de Monte Aprazível com informações retiradas diretamente do site  
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/.  Ainda em análise ao recurso verificamos que o 
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significado da palavra CEREAIS é citada de um modo abrangente por outro site, sabemos que 
cereais podem ser milho, arroz, aveia, centeio, cevada e trigo e de acordo com a História do 
Município de Monte Aprazível as atividades socioeconômicas eram café e arroz.  Isso faz com 
que a alternativa “b” esteja incorreta, além disso, a questão em si cita o link onde o candidato 
pode verificar os dados da resposta para não gerar dúvidas quanto às informações. 
Recurso Indeferido. 
 
Questão 15 
A questão foi elaborada baseada na notícia divulgada no site do G1 no dia 18/01/2019 as 
19h40. (https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-
morre-ao-ser-picado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml) constante no conteúdo 
programático. 
Conteúdo Programático: Notícias sobre o município de Monte Aprazível, Estado de São Paulo 
e Brasil divulgadas na rede mundial de computadores (exemplos: G1.com, UOL, Elpais, Folha 

de São Paulo e Revista Veja) e publicações de mídias e jornais locais do município de Monte 
Aprazível - ocorridas a partir de 01 de janeiro de 2019. A questão está dentro do exigido em 
conteúdo programático.  
 
Professor I 

Questão 21 
Caros candidatos, o ECA estipula exatamente qual é a idade para se considerar alguém como 
criança ou adolesceste. É nítido na lei essa idade e essa clareza é necessária para se julgar 
judicialmente ou se tomar medidas legais cabíveis contra alguém considerando exatamente a 
idade e em que “categoria” esse alguém se encaixa. Ao candidato, sabendo da idade 
específica para se considerar uma pessoa como criança ou como adolescente, cabia julgar as 
alternativas e assinalar a idade correspondente ao enunciado. 
Doze anos incompletos é considerado criança e não adolescente. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Professor II – Educação Especial 

Alega-se que as questões de 11 a 15 foram elaboradas fora do conteúdo programático previsto 
em edital. 
Porém analisando o recurso verificamos que as questões estão todas dentro do previsto em 
conteúdo programático e não trazem beneficio a nenhum candidato, pois o conteúdo foi 
divulgado para que todos pudessem estudar o mesmo assunto. 
Conteúdo Programático: Fatos políticos, históricos e culturais relacionados ao município de 
Monte Aprazível, Estado de São Paulo e Brasil. 
Além disso, consta o link nas questões para não gerar dúvida sobre o assunto. 
Recursos Indeferidos. 
 
 
Professor II - Geografia 
Questão 21 
De acordo com o autor e livro referenciados, especificamente na página 10, a descrição trazida 
na questão de número 21, do cargo de Professor II - Geografia, trata-se da Tendência 
progressista libertadora, como indicado no gabarito. 
Recurso Indeferido. 
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Professor II – Matemática 
Questão 18 
A alternativa correta é a letra A, conforme artigo 13 da Constituição da República Federativa do 
Brasil – 1988. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 22 
A questão específica considera a revogação da Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013 
que, por sua vez, afirma que a educação infantil é gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de 
idade. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 25 
As habilidades “sintetizar” e “descrever” correspondem à inteligência Linguística e não à 
Espacial. Consultar página 111 do livro referenciado na questão. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 32 
Observem que a questão pede a alternativa INCORRETA. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Professor de Educação Infantil 

Questão 20 
A referência utilizada para a elaboração da questão consta em “conhecimentos pedagógicos”. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 24 
A questão está bastante clara e objeta, cabia ao candidato avaliar as alternativas e julgar se as 
informações condiziam a uma condição verdadeira para se considerar alguém como sendo um 
brasileiro nato.  
A constituição constava em edital previamente divulgado a todos os candidatos. Consultar 
página 65. 
Recurso Indeferido. 
 
 
Técnico em Enfermagem 

Questão 22 
A questão contém erro de digitação. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
 
Tesoureiro 

Questão 25 
O art. 60 §1 da Lei 4320/1964: 
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. 
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§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota 

de empenho. 
No referido artigo consta que poderá ser dispensada a emissão da nota de empenho, no 
entanto o prévio empenho é indispensável para a realização de despesa orçamentária. 
Sendo assim, a única alternativa correta é a letra C. 
Recurso Indeferido. 
 

Questão 36 
De acordo com o § 1º do Art. 1º da Lei Complementar Nº 116, de 31 de Julho de 2003 que 
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios 
e do Distrito Federal, e dá outras providências. 
Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, 
ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. 
§ 1o O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior do País. 
Verifica-se que a alternativa “A” está incorreta, pois nela consta que o ISS não incide sobre o 
serviço proveniente do exterior do País. Sendo assim, a única alternativa correta é a letra E, 

como é possível observar no caput do Art. 1º desta Lei Complementar. 
Além disso, no art. 156 § 3 inciso II: “excluir da sua incidência exportações de serviços para o 
exterior.” A lei complementar deve excluir da incidência do ISS os serviços que são prestados 

por empresas brasileiras no exterior, mas a Constituição Federal não restringe a incidência dos 
serviços advindos do exterior que são prestados no território nacional ou cuja prestação se 
tenha iniciado no exterior. 
Recurso Indeferido. 
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