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PREFEITURA MUNICIPAL DE IACANGA-SP 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 
 

JULGAMENTO DOS RECURSOS 
 
PORTUGUÊS 
Provas do 1º período 
Questão 02 
A alternativa A traz a afirmação “Em I, o verbo está incorreto, o correto é ‘mobilha’”; o que ocorre é 
que o verbo não está incorreto - na oração “Paulo mobília seu apartamento…”, o uso do verbo está 
adequado; portanto, a alternativa A está incorreta. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 04 
Analisemos as afirmações da questão 04 em relação às palavras dadas: 
- A palavra II está incorreta: o correto é “autoestrada”. - a palavra II dada é “auto-estrada”, que está 
com hífen, portanto, escrita incorretamente. A afirmação é VERDADEIRA: a grafia é “autoestrada”. 
- A palavra III está incorreta: deve-se usar o hífen entre “anti” e “inflamatório”. - a palavra III dada é 
“antinflamatório”, cuja escrita está incorreta; a afirmação é VERDADEIRA, pois o correto é “anti-
inflamatório”. 
- Não há incorreções na palavra I. - a palavra I dada é “geléia”, que não deve ser acentuada; a 
afirmação é FALSA, porque há incorreção na palavra. 
- Está faltando o acento agudo na quarta sílaba da palavra V. - a palavra V dada é “paranoico”, que 
está escrita corretamente; a afirmação é, portanto, FALSA, porque a palavra não tem acento. 
- Todas as palavras estão corretas quanto à ortografia e acentuação. - como visto, a palavra I, por 
exemplo, está incorreta; portanto, a afirmação é FALSA. 
Temos, assim, a sequência: V - V - F - F - F, que está na alternativa C, constante no gabarito. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 09 
Segundo TERRA (1991, p. 266), “as expressões formadas de verbo SER mais um adjetivo (é bom, é 
necessário […]) não variam. […]. Entretanto, se o sujeito vier antecipado de artigo (ou equivalente), 
a concordância será obrigatória.” Portanto, “Cerveja é necessário” está correta, pois a palavra 
“cerveja” não está precedida por artigo. 
Referência: 
TERRA, Ernani. Gramática. São Paulo: Scipione, 1991. 
Recurso indeferido. 
 
Provas do 2º período 
Questão 09 
Segundo Terra (1991, p. 248), “quando o sujeito é um nome que só se usa no plural e não vem 
precedido de artigo, o verbo fica no singular.” O substantivo “férias” no sentido de “descanso” é 
somente usado no plural (é o chamado “pluralia tantum”) e, na oração da alternativa B, não está 
precedido de artigo, portanto, “fazem” está incorreto - o correto é “faz”, de acordo com a regra 
supracitada. 
Referência: 
TERRA, Ernani. Gramática. São Paulo: Scipione, 1991. 
Recurso indeferido. 
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MATEMÁTICA 
Provas do 1º período 
Questão 11 

A resolução é da seguinte forma: 
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√
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Portanto, a alternativa correta é a letra B. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 12 
A questão possui alternativa correta. Dividindo o valor de R$ 5355,00 por 15 = 5 + 7 +3, temos R$ 
357,00. Multiplicando R$ 357,00, respectivamente, por 5, 7 e 3, temos os valores: R$ 1785,00, R$ 
2499,00 e R$ 1071,00. Atente-se a palavra, respectivamente, ela faz com que as alternativas B e C 
sejam distintas. A questão possui alternativa correta. Dividindo o valor de R$ 5355,00 por 15 = 5 + 7 
+3, temos R$ 357,00. Multiplicando R$ 357,00, respectivamente, por 5, 7 e 3, temos os valores: R$ 
1785,00, R$ 2499,00 e R$ 1071,00. Alternativa correta, letra C. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 13 
Não existe alternativa correta. A quantidade de eventos em que o primeiro dado dá múltiplo de 6 e o 
segundo dá múltiplo de 5 é 1, no caso (6, 5). A quantidade de elementos do espaço amostral é 36. A 
resposta correta é 1/36. 
Recurso deferido, a questão será anulada. 
 
Provas do 2º período 
Questão 14 
O candidato afirma que não existe alternativa correta. Para encontrar o valor dos juros simples, basta 
multiplicar R$ 2000,00, 0,5 e 5, obtendo assim R$ 5000,00. A resposta correta é a alternativa de letra 
C. 
Recurso indeferido. 
 
 
ESPECÍFICAS 
Agente Administrativo 
Questão 16 
Arquivos com extensão .exe podem ser anexados ao e-mail. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 20 
O atalho apresentado na referida questão diz respeito à versão em português. O link enviado para a 
banca como justificativa para anulação da questão deixa muito claro, logo no início, que se trará da 
versão em inglês, como indicado abaixo: 
Observações: Os atalhos neste tópico referem-se ao layout de teclado dos EUA. As teclas para outros 
layouts podem não corresponder exatamente às teclas de um teclado dos EUA'. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 22 
É importante ressaltar que a Lixeira do Windows é um recurso do sistema operacional e como tal, 
seu formato não pode ser alterado. Também não é possível deletá-lo. 
Pelas contestações apresentadas à banca, fica evidente que os candidatos estão considerando a 
Lixeira apenas como um atalho, que não é o caso em questão. 
Recurso indeferido. 
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Agente Comunitário de Saúde 
Questão 20 
A questão está de acordo com a referência utilizada, que consta no edital Guia Prático do Agente 
Comunitário de Saúde, página 29. 
“Perda de peso natural nos primeiros dias de vida, o bebê perde peso e isso é normal. Perde líquido 
e elimina as primeiras fezes (mecônio). Ele está se acostumando ao novo ambiente. Deve recuperar 
seu peso em mais ou menos 10 dias.” 
Recurso indeferido. 
 
Assistente de Informática 
Questão 19 
O gabarito oficial consta como alternativa “D”.  
Recurso indeferido. 
 
Questão 21 
No conteúdo programático não constava especificamente o termo "padrão USB", no entanto, cobrava 
"questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo" e conhecer esses 
padrões está diretamente relacionado à atribuição do Assistente de Informática.  
Recurso indeferido. 
 
Questão 23 
No conteúdo programático não constava especificamente o termo "padrão USB", no entanto, cobrava 
"questões versando sobre as atividades e atribuições específicas do cargo" e conhecer esses 
padrões está diretamente relacionado à atribuição do Assistente de Informática.  
Recurso indeferido. 
 
Assistente Social 
Questão 30 
A resposta correta da questão é a alternativa “E” e não a “A” como consta no gabarito. 
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “E”. 
 
Auxiliar de Biblioteca 
Questão 28 
A única alternativa correta na questão é a letra “C” conforme previsto no artigo 60 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que assim dispõe: “Art. 60. É proibido qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz.” Assim fica mantido o gabarito.  Alternativa 
correta letra C. 
Recurso Indeferido. 
 
Auxiliar de Compras 
Questão 22 
Por ser um item essencial do SO Windows, a Lixeira não pode ser deletada via interface do usuário, 
nem via Editor de Registro do Windows, assim como cor e formato. 
Recurso indeferido. 
 
Engenheiro Civil 
Questão 16 
Ao citar na afirmativa “poderá ser” não limita a fundação a ser executada apenas à sapata, porém é 
correto dizer que sapata isolada é uma fundação rasa e que as mesmas têm até 3m de profundidade, 
portando a afirmativa está correta. 
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Recurso indeferido. 
 
Questão 19 
Ainda que os itens levantados pelo candidato sejam pertinentes, não há de se anular a questão visto 
que a alternativa informada como correta corresponde ao questionado no enunciado. 
Recurso indeferido. 
 
Motorista Especializado 
Questão 17 
Entre as opções apresentadas, o único dispositivo com a função de proteção contra sobrecargas 
elétricas são os disjuntores. Portanto a alternativa correta é a C. 
Embora seja mais utilizado o fusível nos veículos automotivos, atualmente também são 
comercializados disjuntores automotivos para a mesma função.  
Recurso indeferido. 
 
Psicólogo 
Questão 20 
A opção correta é a alternativa A. 
Referência: Cartilha do Conselho Federal de Psicológica - Código de Ética "Resoluções". 
Recurso indeferido. 
 
Questão 21 
A opção correta é a alternativa B. 
Referência: "Marcos relevantes da História da Psicologia no Brasil" Cartilha Conselho Federal 
Psicologia. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 23 
A opção correta é a alternativa D. 
Referência: DSM - V. 
Recurso indeferido. 
 
Questão 24 
A opção correta é a alternativa A. 
Referência: CEBRID - Drogas Psicotrópicas, Secretaria Nacional Políticas sobre Drogas - Prevenção 
do uso de drogas e DSM - V. 
Recurso indeferido. 
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