
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 

DETERMINADO, EDITAL Nº 002/2019 

 

RESPOSTA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DOS CANDIDATOS RELACIONADOS 

ABAIXO 

 

NÍVEL SUPERIOR (PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL) 

QUESTÕES: 06, 11, 14, 16 ANULADAS  

 

- CINTHIA LAYSA FELICIANO MARINHO (PROTOCOLO Nº4139/19) – CARGO: 

ORIENTADOR SOCIAL PROGRAMA CIRANDA DA ALEGRIA (ARTESANATO) 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que:  

SOLICITAÇÃO 01 - a candidata esqueceu-se de ler depois da frase “História política e 

geográfica do Município de Mantena E Atualidades. Explica-se: esse E, de acordo com a 

norma culta da Língua Portuguesa, refere-se a uma conjunção aditiva, ou seja, indica 

ADIÇÃO, segundo Evanildo Bechara 

(https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-

_evan_29dd2316c7b5c8/269); o que quer dizer que tinha esse item também a ser estudado 

por todos os candidatos.  

SOLICITAÇÃO 02 - Quando se diz atualidades, não se especifica se deve ser do país ou 

do mundo e a qual segmento se deve estudar; é sobre tudo o que é notícia. De acordo com 

a LDBEN 9394/96 e a nova BNCC, os temas de Geografia, História, Economia, Política e 

demais assuntos pertinentes ao conhecimento da população que se torne notícia, 

considera-se assunto concernente a Conhecimentos Gerais, o que se inclui atualidades 

também. 

 

 

- ALEXANDRA DA SILVA PAIVA (PROTOCOLO Nº 4140/19) – CARGO: 

ENTREVISTADOR PRGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: entende-se por 

Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo 

nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir 

jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o conhecimento do candidato 

baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca reclamou. No anexo em que se 

especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte de conhecimentos gerais. 

https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-_evan_29dd2316c7b5c8/269
https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-_evan_29dd2316c7b5c8/269


Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo de modo geral e em 

todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, geografia, história, 

educação e demais assuntos que estejam na mídia de alguma forma.  

 No anexo, não se especifica que a prova terá como tema só questões relacionadas 

ao município de Mantena/MG. 

 

 

- RONNY GONÇALVES SOBRERA (PROTOCOLO Nº 4144/19) - CARGO: ASSISTENTE 

SOCIAL 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: a questão foi anulada 

depois de analisada. 

 

 

- IRACEMA PEQUES (PROTOCOLO Nº 4145/19) – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: conforme a solicitação 

da candidata, a prova teve de 10 a 12 questões de Língua Portuguesa e 18 a 20 questões 

de conhecimentos específicos sobre Assistência Social (NOAS, SUS, LOAS, dentre outros). 

Porém, na avaliação, pensando-se não complicar o raciocínio de nenhum dos candidatos, 

optou-se por numera-las de acordo com o tema: Português (01 a 10/12) e Conhecimentos 

específicos/gerais (01 a 18/20) questões. Leve-se em consideração que a somatória, nos 

mostra um total de 30 questões, tipo: 10 + 20 = 30 ou 12 + 18 = 30. No gabarito constou a 

numeração sem esse detalhamento. Discorrendo sobre a numeração no gabarito, que não 

traz nenhum inconveniente ao (à) candidato(a), se tem 10 questões de Português, marca-

se no gabarito de 01 a 10. Sequencialmente, se o próximo número é 11, a questão a ser 

observada para preenchimento do gabarito é a número 01 de Conhecimentos 

Gerais/Específicos da prova. O que completará as questões, uma vez que a número 20 da 

prova de Conhecimentos Gerais, é a número 30 do Gabarito. Foi explicado em todas as 

salas a ordem de marcação no gabarito por parte da Comissão e dos aplicadores de prova. 

Isso não é prejudicar um(a) candidato(a). Essa somatória também é conhecimento geral, 

pois, induz o(a) candidato(a) a usar o raciocínio lógico/ e o que ele(a) traz em termos de 

conhecimento básico para a prova do processo seletivo em questão.  

 

 

 



- DORES VAN NEIVA GOBBI (PROTOCOLO Nº 4146/19) – CARGO: ORIENTADOR 

SOCIAL/VISITADOR – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que:  

SOLICITAÇÃO 01 - conforme solicitação de anulação da questão 12 de 

conhecimentos gerais, eis a resposta: Baía do Sancho é uma baía de águas claras 

localizada a oeste do Morro Dois Irmãos e a leste da Baía dos Golfinhos, no arquipélago de 

Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, Brasil. O local abriga uma praia de 

mesmo nome. A praia de Porto de Galinhas está localizada na cidade de Ipojuca, no 

estado de Pernambuco, Brasil. A região possui estuários, mangues, areia branca e 

coqueirais, além de piscinas de águas claras e mornas formadas entre corais. Eleita pela 

revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, por 10 vezes consecutivas como a “Melhor Praia 

do Brasil”, é muito frequentada surfistas e turistas das mais variadas nacionalidades. Porto 

Seguro é uma estância turística costeira no estado brasileiro da Bahia. Possui 

aproximadamente 90 quilómetros de praias tropicais, incluindo a popular Praia de 

Taperapuãn. A cidade é também conhecida pela vibrante vida noturna, centrada no passeio 

repleto de bares, Passarela do Álcool. Durante a altura do Carnaval, artistas com trajes 

extravagantes e desfiles de músicos de samba ajudam a criar uma festa de rua de arromba. 

As praias de Tamandaré podem ser tão antigas quanto a criação do mundo, mas a cidade 

guarda traços históricos muito importantes para a história de Pernambuco, como o Forte de 

Santo Inácio, a apenas 500 metros do mar e que por pelo menos duas ocasiões ajudou a 

defender as terras da invasão holandesa, em 1654 e durante a Guerra dos Cabanos, entre 

1831 e 1836. Um dos maiores atrativos para quem vai para Trancoso certamente são as 

suas belas praias. Banhadas pelo mar baiano, elas possuem belos cenários paradisíacos 

que encantam todos que visitam o local. Pelo fato de a Baía de Sancho ser considerada 

(conforme descrito acima), uma baía de águas claras e as demais fazerem parte de 

cidades, é que se considerou como correta a resposta.  

SOLICITAÇÃO 02 – na questão onde se lê DESSA, e a pergunta refere-se ao pronome 

essa, leve-se em consideração que a palavra dessa (é uma contração da preposição de + 

pronome demonstrativo essa), portanto, a pergunta é pertinente. 

 

 

 

 

 

 

https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/estado/pernambuco


- LOISA TEIXEIRA MARINO (PROTOCOLO Nº 4148/19) – CARGO: ORIENTADOR 

SOCIAL/VISITADOR – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que:  

SOLICITAÇÃO 01 - Quanto a plágio de questões de outros concursos – “... verifica-se que 

em nenhum momento o edital em questão, pactua que as questões apresentadas nas 

provas seriam inéditas. Uma vez que todo conteúdo da internet é público estando à 

disposição de todos, não havendo favorecimento nesse ponto. Além disso, esse conteúdo 

é amplo, e ninguém tem a capacidade de detê-lo integralmente. 

 No entanto, até o momento da abertura do caderno de provas os candidatos não 

sabiam o teor das questões a serem respondidas, não havendo violação ao princípio da 

isonomia.  Segue abaixo os sites de onde se tirou as questões da prova em questão. 

1 - https://www.todamateria.com.br/questoes-de-conhecimentos-gerais-e-atualidades/ 

2 - https://www.todamateria.com.br/conhecimentos-gerais-para-concurso/ 

3 - https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/disciplina/5-conhecimentos-gerais 

4 - https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-medio/ 

5 - https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-

fundamental/ 

6 - https://www.curso-

objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf 

7 - https://questoes.grancursosonline.com.br/atualidades-e-conhecimentos-gerais 

8 - https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/atualidades 

9 - https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-

vunesp/ 

10 - https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm 

11 - https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-

conhecimentos-gerais/questoes 

12 - https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-

conhecimentos-pedagogicos-836574.html 

13 - https://guiadovestibulinho.com.br/simulado-online-para-a-etec/ 

14 - https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-

4-442 

15 - https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-

conhecimentos-gerais-28885.html 

16 - https://leituraseatividades.blogspot.com/p/textos-com-interpretacao.html 

17 - http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas.html 

https://www.todamateria.com.br/questoes-de-conhecimentos-gerais-e-atualidades/
https://www.todamateria.com.br/conhecimentos-gerais-para-concurso/
https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/disciplina/5-conhecimentos-gerais
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-fundamental/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-fundamental/
https://www.curso-objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf
https://www.curso-objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf
https://questoes.grancursosonline.com.br/atualidades-e-conhecimentos-gerais
https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/atualidades
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-vunesp/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-vunesp/
https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes
https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-conhecimentos-pedagogicos-836574.html
https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-conhecimentos-pedagogicos-836574.html
https://guiadovestibulinho.com.br/simulado-online-para-a-etec/
https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-4-442
https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-4-442
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-conhecimentos-gerais-28885.html
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-conhecimentos-gerais-28885.html
https://leituraseatividades.blogspot.com/p/textos-com-interpretacao.html
http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas.html


18 - https://queropassar.net/247-exercicios-e-atividades-de-interpretacao-de-textos/ 

19 - https://colegiosolido.com.br/processo-seletivo-2014-provas-e-gabaritos 

20 - https://novaescola.org.br/questoes 

21 - https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-

medio/ 

22 - https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-

medio/ 

23 - https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-

ano/ 

24 - http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/simulado-3.html 

 

SOLICITAÇÃO 02 – O edital não prevê lacre nos envelopes e os mesmos estavam 

grampeados, ninguém recebeu prova diferente ou com qualquer tipo de privilégio.  

SOLICITAÇÃO 03 – Rasura no gabarito, consta no item 5.4, que o mesmo é de 

responsabilidade do candidato.  

SOLICITAÇÃO 04 - a prova seria com 10 a 12 questões de Língua Portuguesa e 18 

a 20 questões de conhecimentos específicos e ou gerais (atualidades, contexto histórico e 

geopolítico do município de Mantena). Porém, na avaliação, pensando-se não complicar o 

raciocínio de nenhum dos candidatos, optou-se por numera-las de acordo com o tema: 

Português (01 a 10/12) e Conhecimentos específicos/gerais (01 a 18/20) questões. Leve-

se em consideração que a somatória, nos mostra um total de 30 questões, tipo: 10 + 20 = 

30 ou 12 + 18 = 30. No gabarito constou a numeração sem esse detalhamento. Discorrendo 

sobre a numeração no gabarito, que não traz nenhum inconveniente ao (à) candidato(a), 

se tem 10 questões de Português, marca-se no gabarito de 01 a 10. Sequencialmente, se 

o próximo número é 11, a questão a ser observada para preenchimento do gabarito é a 

número 01 de Conhecimentos Gerais/Específicos da prova. O que completará as questões, 

uma vez que a número 20 da prova de Conhecimentos Gerais, é a número 30 do Gabarito. 

Foi explicado em todas as salas a ordem de marcação no gabarito por parte da Comissão 

e dos aplicadores de prova. Isso não é prejudicar um(a) candidato(a). Essa somatória 

também é conhecimento geral, pois, induz o candidato a usar o raciocínio lógico/ e o que 

ele traz em termos de conhecimento básico para a prova do processo seletivo em questão. 

 

 

 

 

https://queropassar.net/247-exercicios-e-atividades-de-interpretacao-de-textos/
https://colegiosolido.com.br/processo-seletivo-2014-provas-e-gabaritos
https://novaescola.org.br/questoes
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-medio/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-ano/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-ano/
http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/simulado-3.html


- RANIELE CRISTINA DA SILVA LOURENÇO RIBEIRO (PROTOCOLO Nº 4149/19) – 

CARGO:  

SOLICITAÇÃO 01 - Quanto a plágio de questões de outros concursos – “... verifica-se que 

em nenhum momento o edital em questão, pactua que as questões apresentadas nas 

provas seriam inéditas. Uma vez que todo conteúdo da internet é público estando à 

disposição de todos, não havendo favorecimento nesse ponto. Além disso, esse conteúdo 

é amplo, e ninguém tem a capacidade de detê-lo integralmente. 

 No entanto, até o momento da abertura do caderno de provas os candidatos não 

sabiam o teor das questões a serem respondidas, não havendo violação ao princípio da 

isonomia. Segue abaixo os sites de onde se tirou as questões do processo seletivo em 

questão. 

1 - https://www.todamateria.com.br/questoes-de-conhecimentos-gerais-e-atualidades/ 

2 - https://www.todamateria.com.br/conhecimentos-gerais-para-concurso/ 

3 - https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/disciplina/5-conhecimentos-gerais 

4 - https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-medio/ 

5 - https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-

fundamental/ 

6 - https://www.curso-

objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf 

7 - https://questoes.grancursosonline.com.br/atualidades-e-conhecimentos-gerais 

8 - https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/atualidades 

9 - https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-

vunesp/ 

10 - https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm 

11 - https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-

conhecimentos-gerais/questoes 

12 - https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-

conhecimentos-pedagogicos-836574.html 

13 - https://guiadovestibulinho.com.br/simulado-online-para-a-etec/ 

14 - https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-

4-442 

15 - https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-

conhecimentos-gerais-28885.html 

16 - https://leituraseatividades.blogspot.com/p/textos-com-interpretacao.html 

17 - http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas.html 

https://www.todamateria.com.br/questoes-de-conhecimentos-gerais-e-atualidades/
https://www.todamateria.com.br/conhecimentos-gerais-para-concurso/
https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/disciplina/5-conhecimentos-gerais
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-fundamental/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/conhecimentos-basicos/nivel-fundamental/
https://www.curso-objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf
https://www.curso-objetivo.br/concursos/arquivos/191013_Resolucao_Simulado_UNESP.pdf
https://questoes.grancursosonline.com.br/atualidades-e-conhecimentos-gerais
https://www.estudegratis.com.br/questoes-de-concurso/materia/atualidades
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-vunesp/
https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/10-questoes-recentes-de-atualidades-da-vunesp/
https://www.sitededicas.com.br/quiz-adulto-conhecimentos-gerais1-facil.htm
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/historia-conhecimentos-gerais/questoes
https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-conhecimentos-pedagogicos-836574.html
https://extra.globo.com/emprego/concursos/resolva-as-questoes-do-simulado-sobre-conhecimentos-pedagogicos-836574.html
https://guiadovestibulinho.com.br/simulado-online-para-a-etec/
https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-4-442
https://www.concursosaz.com.br/simulados/prova-questoes-fcc-atualidades-simulado-4-442
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-conhecimentos-gerais-28885.html
https://tempolivre.umcomo.com.br/artigo/70-perguntas-e-respostas-sobre-conhecimentos-gerais-28885.html
https://leituraseatividades.blogspot.com/p/textos-com-interpretacao.html
http://tudosaladeaula.blogspot.com/p/provas.html


18 - https://queropassar.net/247-exercicios-e-atividades-de-interpretacao-de-textos/ 

19 - https://colegiosolido.com.br/processo-seletivo-2014-provas-e-gabaritos 

20 - https://novaescola.org.br/questoes 

21 - https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-

medio/ 

22 - https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-

medio/ 

23 - https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-

ano/ 

24 - http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/simulado-3.html 

 

SOLICITAÇÃO 02 – Quanto ao responsável pela aplicação das provas fornecer número de 

inscrição, a candidata se equivocou. Pois, na folha de presença do candidato NÃO 

CONSTA número de inscrição e sim numeração para controle do número de pessoas na 

sala. Nem a Comissão estava de posse dessa numeração, conforme cita a referida acima. 

Ademais, os gabaritos só tinham o cargo pleiteado e não os dados dos candidatos. 

Conforme item 5.4, 5.5 e 5.6 é de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a marcação 

do gabarito pelo mesmo. Os poucos gabaritos avulsos que a Comissão tinha, foram 

entregues aos candidatos e o gabarito rasurado pelo mesmo, grampeado junto ao que o 

participante considerou como oficial. 

SOLICITAÇÃO 03 – Em todas as salas os 03 (três) últimos candidatos assinaram a ata de 

encerramento. 

 

- VALDECI BATISTA LOPES (PROTOCOLO Nº 4150/19) – CARGO: VIGIA - CRAS 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: 

SOLICITAÇÃO 01 - devido a inconsistência dos dados fornecidos para a interposição 

de recursos (não apresentou documentos junto à solicitação, para que a Comissão pudesse 

analisar), torna-se nula a solicitação. 

SOLICITAÇÃO 02 - O candidato esqueceu-se de ler depois da frase “História política e 

geográfica do Município de Mantena E Atualidades. Explica-se: esse E, de acordo com a 

norma culta da Língua Portuguesa, refere-se a uma conjunção aditiva, ou seja, indica 

ADIÇÃO, segundo Evanildo Bechara 

(https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-

_evan_29dd2316c7b5c8/269); o que quer dizer que tinha esse item também a ser estudado 

https://queropassar.net/247-exercicios-e-atividades-de-interpretacao-de-textos/
https://colegiosolido.com.br/processo-seletivo-2014-provas-e-gabaritos
https://novaescola.org.br/questoes
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/tag/atividade-de-interpretacao-de-texto-1o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-medio/
https://acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-cafe-2o-ano-do-ensino-medio/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-ano/
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-9-ano/
http://voupassarnaesa.blogspot.com/p/simulado-3.html
https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-_evan_29dd2316c7b5c8/269
https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-_evan_29dd2316c7b5c8/269


por todos os candidatos. Quando se diz atualidades, não se especifica se deve ser do país 

ou do mundo e a qual segmento se deve estudar; é sobre tudo o que é notícia.  

 

 

- LEIDIANE GONÇALVES DOS SANTOS (PROTOCOLO Nº 4154/19) – CARGO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: não procede o 

questionamento, uma vez que o cronista e poeta brasileiro faleceu em 28 de dezembro de 

1918, no Rio de Janeiro; portanto, em dezembro de 2018 fez 100 anos de seu falecimento. 

E esse centenário continua fazendo parte da história da Literatura Brasileira e mundial. 

 

 

- FERNANDA GUIMARÃES BAÍA PENA (PROTOCOLO Nº 4163/19) – CARGO: 

COORDENADOR/SUPERVISOR – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: A avaliação para essa 

modalidade teve, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e 20 (vinte) de Conhecimentos 

específicos; o que somando-se 10 + 20= 30 (trinta) questões e não 32 (trinta e duas) como 

menciona a candidata. 

 

 

- MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RODRIGUES (PROTOCOLO Nº 4165/19) – 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que:  

SOLICITAÇÃO 01 - a prova seria com 10 a 12 questões de Língua Portuguesa e 18 a 20 

questões de conhecimentos específicos e ou gerais (atualidades, contexto histórico e 

geopolítico do município de Mantena). Porém, na avaliação, pensando-se não complicar o 

raciocínio de nenhum dos candidatos, optou-se por numera-las de acordo com o tema: 

Português (01 a 10/12) e Conhecimentos específicos/gerais (01 a 18/20) questões. Leve-

se em consideração que a somatória, nos mostra um total de 30 questões, tipo: 10 + 20 = 

30 ou 12 + 18 = 30. No gabarito constou a numeração sem esse detalhamento. Discorrendo 

sobre a numeração no gabarito, que não traz nenhum inconveniente ao (à) candidato(a), 

se tem 10 questões de Português, marca-se no gabarito de 01 a 10. Sequencialmente, se 

o próximo número é 11, a questão a ser observada para preenchimento do gabarito é a 

número 01 de Conhecimentos Gerais/Específicos da prova. O que completará as questões, 

uma vez que a número 20 da prova de Conhecimentos Gerais, é a número 30 do Gabarito. 



Foi explicado em todas as salas a ordem de marcação no gabarito por parte da Comissão 

e dos aplicadores de prova. Isso não é prejudicar um(a) candidato(a). Essa somatória 

também é conhecimento geral, pois, induz o candidato a usar o raciocínio lógico/ e o que 

ele traz em termos de conhecimento básico para a prova do processo seletivo em questão. 

SOLICITAÇÃO 02 - entende-se por Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo 

o que acontece no país e no mundo nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites 

de informação, assistir e/ou ouvir jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o 

conhecimento do candidato baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca 

reclamou. No anexo em que se especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte 

de conhecimentos gerais. Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo 

de modo geral e em todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, 

educação e demais assuntos que estejam na mídia de alguma forma. Esse tipo de 

conhecimento demanda muita leitura e busca de informações. Os dados cobrados mesmo 

com sua origem anterior a um ano, continua sendo notícia nos jornais e imprensa de modo 

geral. 

 

 

- MARTA AMÂNCIA DE OLIVEIRA ROSA (PROTOCOLO Nº 4167/19) – CARGO: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que:  

SOLICITAÇÃO 01 - a prova seria com 10 a 12 questões de Língua Portuguesa e 18 a 20 

questões de conhecimentos específicos e ou gerais (atualidades, contexto histórico e 

geopolítico do município de Mantena). Porém, na avaliação, pensando-se não complicar o 

raciocínio de nenhum dos candidatos, optou-se por numera-las de acordo com o tema: 

Português (01 a 10/12) e Conhecimentos específicos/gerais (01 a 18/20) questões. Leve-

se em consideração que a somatória, nos mostra um total de 30 questões, tipo: 10 + 20 = 

30 ou 12 + 18 = 30. No gabarito constou a numeração sem esse detalhamento. Discorrendo 

sobre a numeração no gabarito, que não traz nenhum inconveniente ao (à) candidato(a), 

se tem 10 questões de Português, marca-se no gabarito de 01 a 10. Sequencialmente, se 

o próximo número é 11, a questão a ser observada para preenchimento do gabarito é a 

número 01 de Conhecimentos Gerais/Específicos da prova. O que completará as questões, 

uma vez que a número 20 da prova de Conhecimentos Gerais, é a número 30 do Gabarito. 

Foi explicado em todas as salas a ordem de marcação no gabarito por parte da Comissão 

e dos aplicadores de prova. Isso não é prejudicar um(a) candidato(a). Essa somatória 



também é conhecimento geral, pois, induz o candidato a usar o raciocínio lógico/ e o que 

ele traz em termos de conhecimento básico para a prova do processo seletivo em questão. 

SOLICITAÇÃO 02 -  de que se corrigisse as questões pela prova e não pelo gabarito, NÃO 

EXISTE, é inconstitucional diante de um concurso público e/ou processo seletivo. Além de 

que, no edital, itens 5.4, 5.5, 5.6 (principalmente) é de inteira responsabilidade a marcação 

no gabarito pelo(a) candidato(a). 

 

 

 - REGINEL ALVES PEREIRA (PROTOCOLO Nº 4168/19) – CARGO: MOTORISTA 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: entende-se por 

Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo 

nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir 

jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o conhecimento do candidato 

baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca reclamou. No anexo em que se 

especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte de conhecimentos gerais. 

Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo de modo geral e em 

todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, educação e demais 

assuntos que estejam na mídia de alguma forma. Esse tipo de conhecimento demanda 

muita leitura e busca de informações. No anexo ao edital, não se especifica que a prova 

terá como tema só questões relacionadas ao município de Mantena/MG. 

 

 

- MARIA PAULA DA SILVA (PROTOCOLO Nº 4169/19) – CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: a questão será 

anulada. 

 

 

- JOSUÉ RAMILO DA SILVA (PROTOCOLO Nº 4171/19) – CARGO: MOTORISTA 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: procede o 

questionamento; já foi regularizado na listagem geral. 

 

 

 

 



- RONNY GONÇALVES SOBRERA (PROTOCOLO Nº 4173/19) - CARGO: ASSISTENTE 

SOCIAL 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: a questão será 

anulada. 

 

 

- LUDYMILA DE SOUZA ARRUDA (PROTOCOLO Nº 4174/19) – CARGO: PSICÓLOGO 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: a questão será 

anulada. 

 

 

- EMERSON MORAIS GOULART (PROTOCOLO Nº 4176/19) – CARGO: MOTORISTA 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: entende-se por 

Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo 

nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir 

jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o conhecimento do candidato 

baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca reclamou. No anexo em que se 

especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte de conhecimentos gerais. 

Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo de modo geral e em 

todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, educação e demais 

assuntos que estejam na mídia de alguma forma. 

 No anexo, não se especifica que a prova terá como tema só questões relacionadas 

ao município de Mantena/MG. 

 

 

- LUCAS CALEB MORAES DE OLIVEIRA (PROTOCOLO 4179/19) – CARGO: 

ORIENTADOR SOCIAL/ ATENDENTE – CRAS E CREAS 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: entende-se por 

Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo 

nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir 

jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o conhecimento do candidato 

baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca reclamou. No anexo em que se 

especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte de conhecimentos gerais. 

Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo de modo geral e em 



todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, educação e demais 

assuntos que estejam na mídia de alguma forma. 

 No anexo, não se especifica que a prova terá como tema só questões relacionadas 

ao município de Mantena/MG. 

 As demais questões contestadas pelo candidato, não procedem, são questões de 

conhecimentos básicos. 

 

 

- CARLOS BRÁS RIBEIRO (PROTOCOLO Nº 4180/19) – CARGO: MOTORISTA 

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: a prova seria com 10 

a 12 questões de Língua Portuguesa e 18 a 20 questões de conhecimentos específicos e 

ou gerais (atualidades, contexto histórico e geopolítico do município de Mantena). Porém, 

na avaliação, pensando-se não complicar o raciocínio de nenhum dos candidatos, optou-

se por numera-las de acordo com o tema: Português (01 a 10/12) e Conhecimentos 

específicos/gerais (01 a 18/20) questões. Leve-se em consideração que a somatória, nos 

mostra um total de 30 questões, tipo: 10 + 20 = 30 ou 12 + 18 = 30. No gabarito constou a 

numeração sem esse detalhamento. Discorrendo sobre a numeração no gabarito, que não 

traz nenhum inconveniente ao (à) candidato(a), se tem 10 questões de Português, marca-

se no gabarito de 01 a 10. Sequencialmente, se o próximo número é 11, a questão a ser 

observada para preenchimento do gabarito é a número 01 de Conhecimentos 

Gerais/Específicos da prova. O que completará as questões, uma vez que a número 20 da 

prova de Conhecimentos Gerais, é a número 30 do Gabarito. Foi explicado em todas as 

salas a ordem de marcação no gabarito por parte da Comissão e dos aplicadores de prova. 

Isso não é prejudicar um(a) candidato(a). Essa somatória também é conhecimento geral, 

pois, induz o candidato a usar o raciocínio lógico/ e o que ele traz em termos de 

conhecimento básico para a prova do processo seletivo em questão. 

 

 

- DALVA MARIA GOMES DA SILVA NICOLINE (PROTOCOLO Nº 4181/19) - CARGO:  

Depois de analisar a solicitação de recurso, entendemos que: entende-se por 

Conhecimento Geral todo o saber adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo 

nos últimos anos. Isso exige leitura de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir 

jornais de quaisquer emissoras de TV. O ENEM cobra o conhecimento do candidato 

baseado nos últimos oito anos de estudo, e ninguém nunca reclamou. No anexo em que se 

especifica o que estudar, fala-se em atualidades na parte de conhecimentos gerais. 



Atualidades de modo geral, é o que acontece no país e no mundo de modo geral e em 

todos os segmentos, tais como: segurança, política, economia, educação e demais 

assuntos que estejam na mídia de alguma forma. 

 No anexo, não se especifica que a prova terá como tema só questões relacionadas 

ao município de Mantena/MG. 

 

 

- JOÃO PEDRO ALVIM PATROCÍNIO (PROTOCOLO Nº 4182/19) – CARGO: 

ORIENTADOR SOCIAL/VISITADOR – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Depois de analisar a solicitação de recurso, uma vez que o mesmo praticamente 

pede anulação de todas as questões, por não se tratarem de assuntos nacionais próximos 

à região Sudeste, entendemos que: entende-se por Conhecimento Geral todo o saber 

adquirido sobre tudo o que acontece no país e no mundo nos últimos anos. Isso exige leitura 

de todos os sites de informação, assistir e/ou ouvir jornais de quaisquer emissoras de TV. 

O ENEM cobra o conhecimento do candidato baseado nos últimos oito anos de estudo, e 

ninguém nunca reclamou. No anexo em que se especifica o que estudar, fala-se em 

atualidades na parte de conhecimentos gerais. Atualidades de modo geral, é o que 

acontece no país e no mundo de modo geral e em todos os segmentos, tais como: 

segurança, política, economia, educação e demais assuntos que estejam na mídia de 

alguma forma.  

 No anexo, não se especifica que a prova terá como tema só questões relacionadas 

ao município de Mantena/MG. 

O candidato esqueceu-se de ler depois da frase “História política e geográfica do 

Município de Mantena E Atualidades. Explica-se: esse E, de acordo com a norma culta da 

Língua Portuguesa, refere-se a uma conjunção aditiva, ou seja, indica ADIÇÃO, segundo 

Evanildo Bechara (https://issuu.com/apogeu/docs/moderna_gramatica_portuguesa_-

_evan_29dd2316c7b5c8/269); o que quer dizer que tinha esse item também a ser estudado 

por todos os candidatos.  
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