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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 – PMCB 

EDITAL Nº 010/2018 
RESULTADO DOS RECURSOS RELATIVOS AOS GABARITOS PRELIMINARES E QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

A Prefeitura Municipal de Conceição da Barra (ES) e a G-Strategic Gestão, Assessoria, Serviços e Logística, tornam 

público o resultado do julgamento dos recursos relativos aos gabaritos preliminares e questões da prova objetiva 

do concurso público 001/2018 – PMCB regido pelo Edital 001/2018 publicado no dia 24 de agosto de 2018.  

1. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo. 

(Subitem 13.5 do edital 001/2018) 

2. O resultado dos recursos é de caráter irrecorrível na esfera administrativa.  (Subitem 13.7 do Edital 001/2018). 

3. Os pontos relativos a questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que fizeram a 

prova e não obtiveram pontuação nas referidas questões conforme o primeiro gabarito oficial, 

independentemente de interposição de recursos. Os candidatos que haviam recebido pontos nas questões 

anuladas, após os recursos, terão esses pontos mantidos sem receber pontuação a mais. (Subitem 13.8 do 

edital 001/2018) 

4. No caso de retificação do gabarito preliminar, por força de contradições e/ou erros de digitação, as provas serão 

corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo divulgado após publicação do julgamento dos recursos, o 

que poderá representar ganho ou perda de pontos por parte dos candidatos em relação ao gabarito preliminar. 

(Item 13.9 do edital 001/2018) 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1357 ADIANE DE OLIVEIRA CLARINDO 

2514 ADSON LUAN LOPES MACHADO 

1498 ANA CAROLINA DE SOUZA GARCIAS 

2241 BRUNA MONTEIRO NASCIMENTO 

2155 CAMILA BRITES VIEIRA 

2503 CAROLINA GONÇALVES LOUREDO 

1701 CAROLINE TONETE GOMES 

1762 EDINICE DE JESUS QUEIROZ 

0307 ELAINE MARTINS DO ROZARIO BERNARDO 

1154 EVERSON CESAR RAIMUNDO GAVA 

2337 FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO DOS SANTOS 

1365 GUSTAVO LORENZO DOS SANTOS PROÉSIO 

0451 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS GOMES 

2573 ISABEL ELISA DOS SANTOS 

1851 JOSÉ HUMBERTO DE MORAES GUANANDY 

2843 JOSIANE PEREIRA RODRIGUES 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2160 JOYCE ARMANI NICCO 

2631 JOYCE CRISTINA HUPP DIAS 

1410 JULIANY OLIVEIRA SILVA SANTOS 

0587 KAMILA JESUS DE SOUZA 

0589 KARINA DE NOVAIS BONELA 

1633 LEIDIANE BRITES SANTANA 

2169 LORENZO LUCAS FERNANDES DA COSTA PROFETA 

1166 LUNA PAULA DOS SANTOS ARRUDA 

1513 MARIA HORTÊNCIA DOS SANTOS SILVA 

1485 NAYARA REGIO PESTANA DE ALMEIDA 

2685 ODETE MARIA SERRA DAHER 

1271 PABLO GABRIEL NOGUEIRA DA SILVA 

2098 PAULO RICARDO DE ALMEIDA 

2913 RAPHAELA ALVES DE PAULA GAGNO 

1594 RAYANE NIETTO SUBTIL 

0915 ROSENILDA FRANCO ALACRIDES 

0968 SERGIO PINHEIRO DO NASCIMENTO 

2988 THAYNNÁ GERALDINO DOS SANTOS 

2342 VANESSA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA 

1535 WALISSON JÚNIOR ALMEIDA GONÇALVES 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  A ideia central do 

texto está apresentada na alternativa “C”, pois corresponde ao seu assunto mais relevante. As ideias secundárias, 

apresentadas nas demais alternativas, ajudam na argumentação dessa ideia principal.  Observe o último parágrafo do 

texto: “Segundo dados da OMS, a poluição do ar causa cerca de sete milhões de mortes prematuras por ano em todo 

o mundo.” Portanto, a alternativa “C” corresponde à ideia central. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. As orações 

subordinadas substantivas objetivas diretas exercem a função de objeto direto do verbo da oração principal. A 

estrutura é simples: sujeito + verbo transitivo direto + oração subordinada substantiva objetiva direta. A oração 

destacada é subordinada substantiva objetiva direta porque atua como objeto direto do verbo da oração principal. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

QUESTÃO Nº 11 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  O(a) candidato(a) não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  A impetração de recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o 

mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que seja esclarecido como se chegou a determinado 

resultado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 12 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  O(a) candidato(a) não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  A impetração de recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o 

mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que seja esclarecido como se chegou a determinado 

resultado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 13 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  O(a) candidato(a) não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  A impetração de recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o 

mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que seja esclarecido como se chegou a determinado 

resultado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 16 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  O(a) candidato(a) não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  A impetração de recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o 

mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que seja esclarecido como se chegou a determinado 

resultado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
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QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  A requerente não 

soube interpretar o enunciado. A tabela trata-se da remuneração de 2 pessoas composta pelo SALÁRIO - DESPESAS 

GERAIS + % DA VENDA REALIZADA. O enunciado também cita que o % de comissão incide sobre o valor da venda e 

que caso um imóvel seja vendido por 450 mil qual das alternativas estaria correta. Abaixo segue cálculo e confirmação 

de que a alternativa B está correta: 

PEDRO = (1.200 – 300) + (450.000 X 6%) = 900 + 27.000 = 27.900 de salário. 

MANOEL = (3.500 – 500) + (450.000 X 5%) = 3.000 + 22.500 = 25.500 de salário. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 18 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa:  O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  O(a) candidato(a) 

não apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração 

e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  A impetração de recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o 

mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que seja esclarecido como se chegou a determinado 

resultado. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 24 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  Na fundamentação 

da requerente, a mesma cita que funções são fórmulas automáticas. O enunciado pede apenas para assinar dentre as 

4 alternativas, qual delas corresponde a uma função (fórmula) que pode ser utilizada no Excel 2010.  

A seguir segue link da Microsoft confirmando a alternativa B como a correta <https://support.office.com/pt-

br/article/fun%C3%A7%C3%B5es-do-excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb>  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 28 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa:  O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  Ao verificarmos as 

alternativas da questão, que segundo o requerente encontrava-se totalmente ilegível, constatamos que a impressão 

está legível, não prejudicando a resolução, portanto não justifica a anulação da questão. Portanto, como o candidato    

não apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração 

e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

https://support.office.com/pt-br/article/fun%C3%A7%C3%B5es-do-excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/pt-br/article/fun%C3%A7%C3%B5es-do-excel-por-categoria-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

QUESTÃO Nº 30 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente.  Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu 

pela anulação, tendo em vista que a impressão das alternativas não está completamente legível, prejudicando assim 

a correta resolução.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é procedente.  Recurso assiste aos 

recorrentes, uma vez que a referida questão apresenta duas alternativas que respondem corretamente o enunciado 

“A” e “C”, pois apresentam informações incorretas.  

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo(a) candidato(a) requerente é improcedente.  A única alternativa 

que está em conformidade com Lei Orgânica do Município de Conceição da Barra é a alternativa “C”, conforme 

demonstrado a seguir: 

(A) O processo legislativo compreende a elaboração de: Emendas; Leis ordinárias; Leis complementares; Resoluções 

e Medidas provisórias. 

INCORRETA: Art. 59 da Lei Orgânica – “Art. 59 - O processo legislativo compreende a elaboração de: I - Emendas 

à Lei Orgânica Municipal; II - Leis Complementares; III – Leis Ordinárias; IV - Decretos legislativos; V - Resoluções.” 

(B) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros 

da Câmara; do Prefeito; e de iniciativa popular, subscrita por 1% (um por cento) do eleitorado do Município. 

INCORRETA: Art. 60 da Lei Orgânica – “Art. 60 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante 

proposta: I - de 1/3 (um terço), no mínimo, dos membros da Câmara; II - do Prefeito Municipal; III - de iniciativa 

popular, subscrita por 1% (um por cento) do eleitorado do Município.” 

(C) O referendo à emenda da Lei Orgânica ou à Lei aprovada pela Câmara, é obrigatório, caso haja solicitação, dentro 

de 90 (noventa dias), subscrita por 1% (um por cento) do eleitorado do Município, dependendo de aprovação da 

Câmara.  

CORRETA: Art. 63 da Lei Orgânica – “Art. 63 - O referendo à emenda da Lei Orgânica ou à Lei aprovada pela 

Câmara, é obrigatório, caso haja solicitação, dentro de 90 (noventa dias), subscrita por 1% (um por cento) do 

eleitorado do Município, dependendo de aprovação da Câmara.” 

(D) A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto devidamente articulado e 

subscrito, no mínimo, por 10% (dez por cento) do número total de eleitores do Município.  
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INCORRETA: Art. 62 da Lei Orgânica – “Art. 62 - A iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara 

Municipal de projeto devidamente articulado e subscrito, no mínimo, por 5% (cinco por cento) do número total 

de eleitores do Município.” 
 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1298 ANE MARGARETH CARILO POVOAS 

2251 DANIELA AGUILAR PINHEIRO CASSINI 

1681 FELIPE WANDERSON GANDES FREIRE 

2310 JÁGNI MIKELI STANGE GUDE 

2037 MARCELLY MIRANDOLA DUARTE 

2005 MARIANE WOTCOSKY SPADA 

1061 VENINA MORAES SERAFIM NETA 

 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  A questão avalia 

o processo de formação da palavra que é diferente de valor semântico. O mesmo processo de formação da palavra 

“reconstruir” é observado na palavra “incapaz”, ou seja, derivação por prefixação. Na palavra “realizar”, ocorre 

“derivação por sufixação”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Excluindo a 

expressão entre aspas, a frase da charge apresenta cinco substantivos, sendo eles: fóssil, arte, cultura, história e 

ciências. Referência bibliográfica: chargeonline.com.br/6 set.2018 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “A”. O fato, da questão ter apresentado dois itens com textos 

iguais a ser julgado como verdadeiro ou falso pelo candidato, não interferiu na resolução correta da questão, uma vez 

que o(a) candidato(a) teve que analisar apenas três itens, facilitando assim a resolução da questão, ou seja, tal 

ocorrência não faz com que a questão não possa ser respondida corretamente. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2040 ALEX APOLINARIO TRINDADE 

2300 JAINARA SANTOS VIANA 

1457 MANOEL FRAGA DE OLIVEIRA 

 
QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  A ideia central do 

texto está apresentada na alternativa “C”, pois corresponde ao seu assunto mais relevante. As ideias secundárias, 

apresentadas nas demais alternativas, ajudam na argumentação dessa ideia principal.  Observe o último parágrafo do 

texto: “Segundo dados da OMS, a poluição do ar causa cerca de sete milhões de mortes prematuras por ano em todo 

o mundo.” Portanto, a alternativa “C” corresponde à ideia central. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 28 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 
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➢ Justificativa:  O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  Ao verificarmos as 

alternativas da questão, que segundo o requerente encontrava-se totalmente ilegível, constatamos que a impressão 

está legível, não prejudicando a resolução, portanto não justifica a anulação da questão. Portanto, como o candidato    

não apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração 

e/ou resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste ao recorrente, visto que a alternativa “A” está incorreta. O memorando é uma modalidade de comunicação 

entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível 

diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente INTERNA. 

(FONTE: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2aEd.PDF) 

 

INTERNA: 

in·ter·no |é| 

adjetivo 

1. Que está dentro. 

2. De dentro. 

3. Do interior. 

4. Íntimo. 

 

EXTERNA: 

ex·ter·no |eis| ou |es| 

(latim externus, -a, -um, exterior, estrangeiro, estranho) 

adjetivo 

1. Que é de fora. = EXTERIOR 

2. Que aparece exteriormente. 

3. De país estrangeiro ou relativo ao estrangeiro. 

4. Que se aplica por fora. 

FONTE: https://dicionario.priberam.org 

Portanto, conforme o apresentado e por não conter erro quanto a sua assertividade, esta Banca Examinadora mantém 

a questão e seu gabarito inalterados. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 
 

QUESTÃO Nº 40 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa:  O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  O candidato não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2aEd.PDF
https://dicionario.priberam.org/
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CARGO: BIÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2315 EDSON SANTOS RANGEL 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão 

decidiu que a mesma será ANULADA, devido ao equívoco na elaboração da questão, o que dificultou o entendimento 

e a correta resolução da mesma por parte dos candidatos, portanto, não alcançando assim o objetivo desejado.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: CONTADOR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1568 SEDRICK VASCONCELOS LOPES 

2286 ADRIANO FERREIRA MARES 

 
QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “A”. O comando da questão solicita a informação 

inadequada, portanto ao analisarmos as informações  constante no documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 – 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que afirma que: “O 

clima do município caracteriza-se por temperaturas médias em torno de 27º e pluviosidade entre 400 a 1500 mm 

anuais. Os meses de maior precipitação são: outubro, novembro e dezembro, as terras se caracterizam por serem 

planas e chuvosas conforme mapa das zonas naturais abaixo.”, podemos concluir que a única afirmação incorreta é a 

constante na alternativa “A”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão 

decidiu que a mesma será ANULADA, devido ao equívoco na elaboração da questão, o que dificultou o entendimento 

e a correta resolução da mesma por parte dos candidatos, portanto, não alcançando assim o objetivo desejado.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 

Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS PÚBLICAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0177 CAMILA BRITES VIEIRA 

0347 EVERSON CESAR RAIMUNDO GAVA 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
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QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste ao recorrente, visto que a resposta correta é “C”. A alternativa “B” apontada como correta pela requerente 

não responde ao que se pede no enunciado, pois, a colocação pronominal não se trata de ênclise e sim de próclise.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 22 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  A candidata alega 

que o item I “Apenas com textos é possível utilizar o recurso hiperlink no Word 2010” deve ser considerado como 

correto. Porém, em seu próprio recurso a mesma alega que é possível utilizar o hiperlink em textos ou uma imagem, 

o que já confirma que a assertiva I realmente está incorreta, pois ela cita que APENAS com texto é possível utilizar 

hiperlink, o que não procede, haja vista que com imagens também é possível aplicar este recurso.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado.  

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 28 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. A candidata cita 

que o item I está correto, porém toda a alegação dela se refere ao assunto abordado no item II, que é salvar uma 

apresentação em PDF, que inclusive está correta. Portanto, candidata não apresentou nenhuma argumentação 

referente ao item I que se refere a copiar/duplicar slide.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2442 TARCISIO FONTICELLI QUEIROZ 

3056 CRISTIANO DE JESUS SANTOS 

1030 THIESSA DOS SANTOS FERREIRA 

 
QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “A”. O comando da questão solicita a informação 

inadequada, portanto ao analisarmos as informações  constante no documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 – 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que afirma que: “O 

clima do município caracteriza-se por temperaturas médias em torno de 27º e pluviosidade entre 400 a 1500 mm 

anuais. Os meses de maior precipitação são: outubro, novembro e dezembro, as terras se caracterizam por serem 

planas e chuvosas conforme mapa das zonas naturais abaixo.”, podemos concluir que a única afirmação incorreta é a 

constante na alternativa “A”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão 

decidiu que a mesma será ANULADA, devido ao equívoco na elaboração da questão, o que dificultou o entendimento 

e a correta resolução da mesma por parte dos candidatos, portanto, não alcançando assim o objetivo desejado.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 

Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “D”, uma vez que a Cofins compõe a tributação 

sobre o consumo e esta matéria consta no conteúdo programático da prova. Consta no conteúdo programático, 

também, contabilidade tributária, efeitos contábeis e fiscais sobre os estoques, bem como o planejamento tributário. 

Todas as matérias requerem conhecimento básico da referida contribuição e, por conseguinte, necessário o 

conhecimento das alíquotas 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1293 RASLEY BAHIA ROCHA PINHEIRO 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
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QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Após análise de 

recurso constatou-se divergência em literaturas, portanto a questão não tem alternativa que atende ao enunciado. 

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

CARGO: MOTORISTA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2003 VAGNER MENENGUSSI 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Conforme site do 

governo federal <http://bvsms.saude.gov.br/dicas-em-saude/2050-convulsao>, no caso de pessoa com uma 

convulsão epilética, um dos procedimentos corretos de primeiros socorros para evitar que a vítima morda a língua ou 

se sufoque com ela, é colocar um lenço ou pano dobrado na boca entre os dentes da vítima. Sendo assim, o gabarito 

correto é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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CARGO: OPERADOR DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2039 ANA CRISTINA DA SILVA PARANAGUA 

1177 VICTOR HUGO LEVISKI CATRINCK 

2178 AVA CHRISTIE FERNANDES DA COSTA PROFETA 

  
QUESTÃO Nº 03 – PORTUGUÊS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. A expressão 

destacada transmite a ideia de finalidade.  A palavra “objetivo” tem o mesmo significado de “finalidade”. Não emite 

ideia de explicação nem conclusão ou punição. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 14 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O recurso enviado 

não apresentou nenhuma comprovação matemática de sua alegação. O enunciado trata-se de um caso de média 

ponderada. Segue abaixo o cálculo: 
 

MP = 
(𝟐𝟖 𝑿 𝟔,𝟓)+(𝟐𝟐 𝑿 𝟕)

𝟐𝟖+𝟐𝟐
 = 

𝟏𝟖𝟐+𝟏𝟓𝟒

𝟓𝟎
 = 

𝟑𝟑𝟔

𝟓𝟎
 = 6,72 

 

Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com o 

site do município de Conceição da Barra (ES) (<https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos>), os dados 

constantes no item III estão corretos. E assim os consideramos, uma vez que o IBGE em seu site 

(<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico>) se baseou para compilar dados deste 

município, a saber: 
 

“Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do estado do Espírito Santo. E como todo núcleo primitivo, 

nasceu em razão de um porto determinante geograficamente para a fundação da cidade. Sua fundação data de 1554, 

quando os portugueses organizaram expedições para afastarem os índios das circunvizinhanças de Vila Velha, local 

onde se estabelecera, o donatário Vasco Fernandes Coutinho. “ 

No entanto, cabe ao candidato ficar atento às alternativas disponíveis, que no caso apenas a alternativa “C” se faz 

inadequada à temática apresentada. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

 

https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
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QUESTÃO Nº 35 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O word 2010 e 

word 2016, em ambos seguem a mesma sequência para inserir “Novo Comentário”, como pode-se observar a seguir:  
 

INSERIR OU EXCLUIR UM COMENTÁRIO: Word para Office 365, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010, 

Word 2007. 
 

1- Selecione o conteúdo que você deseja comentar. 

2- Acesse Revisão > Novo comentário e faça seu comentário.  
 

Cabe ao candidato no uso de seus conhecimentos realizar o entendimento da questão. Sendo assim, o gabarito correto 

é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Conforme 

disposto no Manual de Redação da Presidência da República: 
 

“O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor. As demais 

autoridades serão tratadas com o vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo:”, “fica dispensado o emprego do 

superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.” Vossa 

Excelência, para as seguintes autoridades: 
 

a) do Poder Executivo: 

• Presidente da República; 

• Vice-Presidente da República; 

• Ministros de Estado; 

• Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal; 

• Oficiais-Generais das Forças Armadas; 

• Embaixadores; 

• Secretários-Executivos de Ministérios e demais ocupantes de cargos de natureza especial; 

• Secretários de Estado dos Governos Estaduais; 

• Prefeitos Municipais. 
 

Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. Sendo assim, o gabarito correto é a 

alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS / CUIDADOR(A) – (Secretaria de Ação Social) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1035 VALDICLÉIA DA HORA DA CONCEIÇÃO 

0244 CRISTIANO GUIMARAES DAS NEVES 

1910 CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA 

1487 MILENA ROBERTA DE OLIVEIRA 
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CARGO: OPERADOR DE SERVIÇOS SOCIAIS / CUIDADOR(A) – (Secretaria de Ação Social) 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2157 ELEN EDUARDA CONCEICAO DE JESUS 

1590 DIEGO FERNANDES COSTA 

 
 QUESTÃO Nº 01 – PORTUGUÊS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste ao recorrente, visto que a referência utilizada pelo candidato não contém as informações descritas no recurso, 

além de que não existe autor ou referência bibliográfica no site utilizado como consulta, portanto indeferido de plano, 

conforme o que determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 17 – MATEMÁTICA  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. A impetração de 

recurso pelo candidato(a) deve ser utilizado caso o mesmo não concorde com o gabarito publicado, e não para que 

seja esclarecido como se chegou a determinado resultado. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

QUESTÃO Nº 20 – MATEMÁTICA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O enunciado cita 

que dentro da área total de um losango, 60% será ocupado por uma piscina circular e o restante (40%) será colocada 

grama. O enunciado quer saber quantos m2 tem a área que receberá grama. Ou seja, ele quer saber o valor de 40% da 

área total do losango. Abaixo cálculo: 

 

Área do losango = 
𝑫 𝒙 𝑫

𝟐
 → 

𝟐𝟓 𝒙 𝟏𝟓

𝟐
 → 

𝟑𝟕𝟓

𝟐
 = 187,5m2 área 

 

Área que receberá grama = 187,5 x 40% = 75 m2. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “A”. 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com o 

site do IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/panorama), no município de Conceição da 

Barra (ES), no ano de 2010, a densidade demográfica foi 24,01 hab/km². Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa 

“C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/panorama
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QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS GERAIS  

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelo candidato requerente é improcedente.  O candidato não 

apresentou em seu recurso nenhuma fundamentação consistente que comprovasse erro quanto à elaboração e/ou 

resolução da questão, e ainda não apontou nenhuma bibliografia, portanto indeferido de plano, conforme o que 

determina o item 13.1.2 do edital 001/2018.   

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: PROFESSOR II - CIÊNCIAS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2334 JANYNE SOARES BRAGA PIRES 

2630 PABLO ROBERTO DE OLIBEIRA MUNIZ 

1522 LARISSA FRACALOSSI LUCA 

2347 JOELMA ROCHA DE SOUZA 

0623 LAIS DA SILVA MAGEVSKI 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com 

estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 – 2013 - 

CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)”, 1.5 Aspectos econômicos, constante na página 17: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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“A produtividade natural dos estuários nas áreas de mangues, existentes na foz dos rios São Mateus e Itaúnas, propicia 

o desenvolvimento de várias espécies aquáticas se constituindo assim em verdadeiros criatórios naturais de peixes, 

moluscos e crustáceos.” Portanto, questão adequada. 

“A proximidade de pesqueiros importantes como, arquipélagos dos Abrolhos, mar do Rio Doce e mar de São Mateus 

além de inúmeros Bancos Pesqueiros, existentes e inexplorados ao longo da costa, conferem à Conceição da Barra a 

condição de importante polo-pesqueiro da região sudeste (e não nordeste). Portanto, questão inadequada.  

Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão 

decidiu que a mesma será ANULADA, devido ao equívoco na elaboração da questão, o que dificultou o entendimento 

e a correta resolução da mesma por parte dos candidatos, portanto, não alcançando assim o objetivo desejado.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 
 

Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 32 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
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➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O conteúdo 

exposto na presente questão (elemento químico) está previsto no conteúdo programático - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS: PROFESSOR II – CIÊNCIAS, em especial na página 62, a saber: “Química: [...]Tabela Periódica;[...].”. Sendo 

assim, o gabarito correto é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O conteúdo 

exposto na presente questão (elemento químico) está previsto no conteúdo programático - CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS: PROFESSOR II – CIÊNCIAS, em especial na página 62, a saber: “Química: [...]Tabela Periódica;[...].”. Sendo 

assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Sobre os limites 

do coração, a superfície anterior fica logo abaixo do esterno e das costelas. A superfície inferior é a parte do coração 

que, em sua maior parte repousa sobre o diafragma, correspondendo à região entre o ápice e aborda direita. A borda 

direita está voltada para o pulmão direito e se estende da superfície inferior à base; a borda esquerda, também 

chamada borda pulmonar, fica voltada para o pulmão esquerdo, estendendo-se da base ao ápice. Como limite superior 

encontra-se os grandes vasos do coração e posteriormente a traqueia, o esôfago e a artéria aorta descendente.  Sendo 

assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 

CARGO: PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2248 REIGIANE APARECIDA NASCIMENTO FERREIRA 

 
QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
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Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: PROFESSOR II – GEOGRAFIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0666 LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: PROFESSOR II – HISTÓRIA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0718 MARCOS ROBERTO SILVA CALIARI 

2145 ADEIR AFONSO VIGNE 

1128 DIONNYS DA CONCEIÇAO ASSIS 

 
QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  A questão avalia 

o processo de formação da palavra que é diferente de valor semântico. O mesmo processo de formação da palavra 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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“reconstruir” é observado na palavra “incapaz”, ou seja, derivação por prefixação. Na palavra “realizar”, ocorre 

“derivação por sufixação”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Há de se atentar 

que o enunciado da presente questão menciona “...o cenário social brasileiro...” e não outro país ou região. Os 

elementos da presente charge nos indicam que há um aglomerado de casas situadas / construídas em relevo de morro, 

um tanque de guerra com soldados e dizeres “atenção tropa, individuo altamente suspeito se deslocando”. 

Ironicamente (esta é uma das funções da charge) há um contraste, pois, o “indivíduo” se trata de uma criança portando 

uma mochila e livros / cadernos em mãos. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 
QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. De acordo com 

estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 – 2013 - 

CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)”, 1.5 Aspectos econômicos, constante na página 17: 

“A produtividade natural dos estuários nas áreas de mangues, existentes na foz dos rios São Mateus e Itaúnas, propicia 

o desenvolvimento de várias espécies aquáticas se constituindo assim em verdadeiros criatórios naturais de peixes, 

moluscos e crustáceos.” Portanto, questão adequada. 

“A proximidade de pesqueiros importantes como, arquipélagos dos Abrolhos, mar do Rio Doce e mar de São Mateus 

além de inúmeros Bancos Pesqueiros, existentes e inexplorados ao longo da costa, conferem à Conceição da Barra a 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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condição de importante polo-pesqueiro da região sudeste (e não nordeste). Portanto, questão inadequada. Sendo 

assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 

 
QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. A questão refere-

se a um assunto da atualidade que é a Guerra na Síria, tendo como resposta correta a alternativa “A”, pois dentre os 

países listados somente a Rússia é aliada da Síria. Os Estados Unidos apontado como país aliado pelo candidato não 

apoia a Síria, tanto que em 2017, atacou a Síria, o ataque aéreo americano deixou 15 mortos na Síria após o 

lançamento de 59 mísseis sobre a base aérea síria.  

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O enunciado da 

presente questão não trata “...direito de escolha de participar de discussões na construção de políticas públicas...” e 

sim da “... competência de realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes pode ser prevista ao aluno” 

Nesse sentido, no âmbito de competências dos atores do ambiente escolar e, no contexto das alternativas propostas, 
a alternativa “B” se mostra adequada e acertada. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “B”. 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 
QUESTÃO Nº 34 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O conteúdo da 

questão 34 consta no Conteúdo Programático - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: PROFESSOR II – HISTÓRIA, em especial 

página, a saber: “Ensino de História: Conceitos fundamentais do ensino da História. Parâmetros curriculares nacionais 

– “Que sugere como referência bibliográfica: BENJAMIM, Roberto. A África está em nós. João Pessoa: Editora Grafset, 

2003. Lei nº 10.639,2003. Alfabetização e Diversidade, 2004. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros 

curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: história. Brasília: MEC / SEF, 1998. Sendo assim, 

o gabarito correto é a alternativa “A”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: PROFESSOR II – MATEMÁTICA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2606 ROSIANE FIGUEREDO PRATES 

1499 DIONATAM DOS REIS SILVA 

2477 JÉSSICA HONORATO DA SILVA 

3026 CRISTIANA SOARES SOUSA 

3043 ROGERIO DE JESUS SANTOS 
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QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Em português, 

uma das formas de marcar a indeterminação do sujeito é um verbo ativo na 3ª pessoa do singular, acompanhado do 

pronome se. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “A”. O comando da questão solicita a informação 

inadequada, portanto ao analisarmos as informações  constante no documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 – 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que afirma que: “O 

clima do município caracteriza-se por temperaturas médias em torno de 27º e pluviosidade entre 400 a 1500 mm 

anuais. Os meses de maior precipitação são: outubro, novembro e dezembro, as terras se caracterizam por serem 

planas e chuvosas conforme mapa das zonas naturais abaixo.”, podemos concluir que a única afirmação incorreta é a 

constante na alternativa “A”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 

Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
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QUESTÃO Nº 37 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Como só existem 

2 candidatos e obrigatoriamente um deve ser escolhido, se o candidato A tem 30% de intenções de voto, obviamente 

o candidato B possui 70% de intenção de voto. O enunciado questiona a probabilidade (chance) de 5 pessoas 

responderem a pesquisa e TODAS optarem pelo candidato B. Sendo assim, deverá ser respondido da seguinte forma: 

(Candidato B) e (Candidato B) e (Candidato B) e (Candidato B) e (Candidato B) 

A resolução ficará da seguinte forma: 

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
𝒙

𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎
=

𝟏.𝟔𝟖𝟎.𝟕𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
 = 16,8% 

 
Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO Nº 38 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Segue abaixo a 

resolução da questão: 
 

Valor em Reais % 

1.323 108 

x 100 
 

1.323,00 . 100 = 108.x 

132.300,00 = 108x 

x = 
132.300

108
 = 1.225,00 (sem os 8% de imposto). 

 
1,225,00 ÷ 350 dólares = 3,50 reais 
 

3,50 reais multiplicado por 350 dólares = R$ 1.225,00 (que é justamente o valor do videogame sem os impostos). 
Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 
Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Após análise de 

recurso constatou-se que nenhuma das alternativas possui a medida solicitada no enunciado, portanto a questão não 

tem alternativa que atende ao enunciado.  

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
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CARGO: PROFESSOR II – LÍNGUA ESTRANGEIRA INGLÊS 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

1312 NATALIA FERNANDES NEGRINI 

2141 GABRIELA FERNANDES LINS 

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reanalisar a presente questão 

decidiu que a mesma será ANULADA, devido ao equívoco na elaboração da questão, o que dificultou o entendimento 

e a correta resolução da mesma por parte dos candidatos, portanto, não alcançando assim o objetivo desejado.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. A questão em 

análise requer o que candidato escolha uma das respostas para completar corretamente a sentença. A candidata alega 

que existem 3 respostas possíveis. Porém, a argumentação da candidata não pode prevalecer. A resposta correta é a 

do gabarito oficial (LETRA “C”). Quanto a alegação da possiblidade de ser a letra “B”, essa não pode prosperar, uma 

vez que o Simple Past é usado em ações no passado, nas quais eu sei quando elas aconteceram, o que não acontece 

no caso supramencionado. Também, não pode prevalecer o alegado quanto a letra “D”, posto que o Past Perfect é 

usado em ações no passado, mas com o intuito de enfatizar em qual ordem essas ações aconteceram, o que 

novamente, não acontece no caso supramencionado. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 
 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Conforme 

enunciado, o candidato deveria analisar o item sublinhado “underlined item”, identificar o erro conforme o contexto 

da frase, portanto, identificar o erro de colocação relacionado à preposição que deveria se seguir ao verbo “aim”. 

Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
 

QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Visto que tenha 

ocorrido erro na digitação, o enunciado solicita que se examinasse a classificação das conexões usadas nos trechos, 



 

 

 

Concurso Público 001/2018                                                                                                                                                                Página 27 de 30 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA 
Estado do Espírito Santo 

“type of connection”, ou seja, unidade gramatical que observa os conectivos aplicados nos itens expostos, ademais 

com o apoio das definições entre parênteses, o que indica o tipo de análise que deverá ser aplicada na resolução da 

questão. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: PROFESSOR II – LÍNGUA PORTUGUESA 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

2731 JOYCE LEITE MARINHO 

0131 ANTÔNIA LOURENA DE ALMEIDA RIBEIRO 

2266 ALDICEIA SANTOS ROSA OLIVEIRA 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Observamos que 

há inconsistência nos dados apresentados pelo  IBGE em seu site (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-

barra/historico), quanto à data de fundação da cidade de Conceição da Barra. O IBGE considera o ano de 1554. Fontes 

históricas do município de Conceição da Barra (ES) (https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos) considera o ano 

de 1537, a saber, assim menciona: “História Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do Estado do Espírito 

Santo. Seu porto foi determinante geograficamente para a fundação da cidade que data de 1537, quando uma forte 

tempestade, afundou um navio espanhol nas proximidades de um grande rio chamado Kiri-kerê, pelos índios Guaianás, 

que habitavam essas terras.”.  

Percebe-se que há um equívoco do IBGE, uma vez que o mesmo cita (e considera) como referencial do site do 

município de Conceição da Barra (ES) (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico). Portanto, 

consideramos como legítima a data de 1537. Logo, item I correto. 
 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
https://conceicaodabarra.es.gov.br/quem-somos
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicao-da-barra/historico
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Há de se considerar também que o presente edital indica e referência em sua página 47 como sugestões bibliográficas 

a “História do Município de Conceição da Barra/ES. Dados referentes ao município de Conceição da Barra disponível 

no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acessível no site: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico>. Pode ser consultada qualquer fonte que trate 

dos assuntos relacionados ao conteúdo pedido, tais como livros, revistas, sites oficiais, jornais e diversas outras 

publicações pertinentes.” podemos concluir que a única afirmação incorreta é a constante na alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 36 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente. Recurso assiste ao 

recorrente, conforme argumentado, houve erro no enunciado, uma vez que os exemplos expostos não pertencem ao 

presente do subjuntivo.  

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. As figuras de 

linguagem de construção (ou de sintaxe) caracterizam-se por apresentar mudanças na estrutura comum das orações. 

No primeiro verso do poema “A mocidade, dizem que não cria ferrugem” está com alteração na ordem dos termos, 

pois a ordem direta é: “dizem que a mocidade não cria ferrugem”. Predomina, portanto, o hipérbato. A hipérbole é 

uma figura de pensamento e há de se colocar primeiramente na ordem, desfazer o hipérbato, para depois analisar se 

há outro tipo de figura de linguagem. Pela justificativa apresentada, não houve divergência quanto à figura de 

linguagem predominante no primeiro verso do poema. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “B”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0607 KEITY RODRIGUES CARDOSO 

1648 RENATA GAMBARINI MEDEIROS 

0653 LILLIAN CAMPOS KOCK 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente.  Recurso não 

assiste aos recorrentes, visto que a resposta correta da questão é a “B”. A elaboração da questão foi elaborada em 

conformidade com estudos do documento “PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PROATER 2011 

– 2013 - CONCEIÇÃO DA BARRA (ESPIRITO SANTO)” disponível em: 

https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf , que diz que: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/conceicaoda-barra/historico
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Nordeste/Conceicao_da_Barra.pdf
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ITEM I – A área do município de Conceição da Barra (ES) é de 187,62 Km² que corresponde a 2,25% da área total do 

Estado do Espírito Santo, distante da capital 265 km.  (ITEM FALSO – A área do município é de 1.187,62 Km² e não 

apenas 187,62 Km² como descrito no item I) 

ITEM II - O município de Conceição da Barra (ES) limita-se ao norte com a Bahia, ao Sul com São Mateus, a oeste com 

Pinheiros e Pedro Canário e à leste com o Oceano Atlântico. (ITEM VERDADEIRO) 

ITEM III – O município de Conceição da Barra (ES) apresenta relevo predominante de planícies, com clima tropical 

pertencente à microrregião Sudeste, localizando-se na mesorregião litoral Norte espírito-santense e na microrregião 

de São Mateus. (ITEM VERDADEIRO) 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “B” 

 

QUESTÃO Nº 33 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Segundo o Guia 

para o exercício profissional do CRP 4º região, “O profissional, que não esteja exercendo a profissão, poderá solicitar 

o cancelamento de seu registro junto ao Conselho por tempo indeterminado. O registro deverá ser reativado tão logo 

o psicólogo volte a atuar. O psicólogo deverá requerer o cancelamento por escrito (pessoalmente ou via correio), 

acompanhado da carteira de identidade profissional, e desde que:  I - não esteja respondendo a processo ético; e II - 

não esteja exercendo a profissão de psicólogo. O profissional terá até o dia 31 de janeiro do ano corrente para solicitar 

o cancelamento da inscrição para não vigorar o pagamento de anuidade referente ao ano em curso.”  

Portanto, a afirmativa “O profissional, que não esteja exercendo a profissão, poderá solicitar o cancelamento de seu 

registro junto ao Conselho por tempo indeterminado. O psicólogo deverá requerer o cancelamento por escrito 

(pessoalmente ou via correio), acompanhado da carteira de identidade profissional, e desde que não esteja 

respondendo a processo ético. O registro deverá ser reativado tão logo o psicólogo volte a atuar.” está incorreta. 

Segundo o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos por psicólogos as modalidades de documentos 

são:  

1. Declaração 

2. Atestado psicológico 

3. Relatório / laudo psicológico 

4. Parecer psicológico. 

Ou seja, Relatório e Laudo são o mesmo tipo de documento e não distintos como aponta a afirmativa. Portanto, a 

afirmativa está incorreta. Sendo assim, o gabarito correto é a alternativa “C”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “C” 

 

QUESTÃO Nº 39 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. Segundo Paulo 

Dalgalarrondo em seu livro Psicopatologia dos transtornos mentais, sitiofobia é a recusa sistemática de alimentos, 

geralmente revelando negativismo profundo. O termo também é utilizado para designar a recusa de alimentos 

associada a quadros delirantes persecutórios (delírio de envenenamento), ou depressivos graves por isso verdadeira 

a afirmativa, já a zoofilia ou bestialismo é o desejo sexual dirigido a animais por isso da afirmativa ser falsa. Sendo 

assim, o gabarito correto é a alternativa “D”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “D” 
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QUESTÃO Nº 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

➢ Resultado da análise: INDEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é improcedente. O DSM é um 

manual para profissionais da área da saúde mental que lista diferentes categorias de transtornos mentais e critérios 

para diagnosticá-los, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association - APA). 

É usado ao redor do mundo por clínicos e pesquisadores bem como por companhias de seguro, indústria farmacêutica 

e parlamentos políticos. Existem cinco revisões para o DSM desde sua primeira publicação em 1952. A maior revisão 

foi a DSM-IV, publicada em 1994. O DSM-5 (também referido como DSM-V) foi publicado em 18 de maio de 2013 e 

é a versão atual do manual. Em termos de pesquisa em saúde mental, o DSM continua sendo a maior referência da 

atualidade. Portanto, a afirmativa “Embora haja atualmente dois sistemas de classificação, DSM-IV e CID-10, que 

definem e descrevem os transtornos mentais específicos de forma clara, considera-se útil clinicamente a abordagem 

inicial dos quadros mentais por meio da perspectiva sindrômica. As síndromes, são conjuntos de sinais e sintomas que 

se agrupam de forma recorrente e são observadas na prática clínica diária. São agrupamentos estáveis de sintomas, 

conjuntos sígnicos, que podem ser produzidos por várias causas.”, está correta. Sendo assim, o gabarito correto é a 

alternativa “A”. 

Portanto permanece inalterado o gabarito divulgado. 

Alternativa correta: “A” 

 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 

Nº de inscrição Nome do(a) candidato(a)  

0682 LUDIMILA DOS SANTOS 

1159 PIETRA DRAGO RIGUETTE 

 

QUESTÃO Nº 30 – NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

➢ Resultado da análise: DEFERIDO 

➢ Justificativa: O questionamento apresentado pelos(as) candidatos(as) requerente é procedente.  Em resposta aos 

recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a banca examinadora ao reavaliar a questão, decidiu 

pela anulação, tendo em vista que a impressão das alternativas não está completamente legível, prejudicando assim 

a correta resolução.   

Diante do exposto, com o intuito de manter a legalidade do concurso e a isonomia entre os candidatos, optamos, pois 

pela anulação da questão.  

QUESTÃO ANULADA. 

Conceição da Barra (ES), 09 de novembro de 2018. 

 
Francisco Bernhard Vervloet 

Prefeito Municipal de Conceição da Barra/ES 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Americana_de_Psiquiatria
https://pt.wikipedia.org/wiki/DSM-IV

