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MUNICÍPIO DE TANGARÁ 
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5522 FISIOTERAPÈUTA 04 / 10 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
Assiste razão a Recorrente verificando-se que houve violação ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. Motivo pelo qual deve ser anulada a questão. 
Diante do exposto, resta DEFERIR, pontuando-se os pesos das mesmas para todos ao 
cargo.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5522 / 5441 FISIOTERAPÈUTA / PROF. 
EDUC. FISICA. 

32 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 

Justificativa: 
Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
Não assiste razão a recorrente considerando que a alternativa “A” não aponta o período a 
ser apurado o balancete, sendo que a lei prevê que seja o anual, pois, a resposta não 
repassa informações que possibilitem sequer a presunção de período de balancete. Em que 
pese a alternativa “C”, o enunciado da resposta e faz menção a data de 18 de março, a qual, 
não esta prevista na lei referida. 
Desta forma a questão apresenta-se conforme previsto na legislação em vigor, estando 
prevista implicitamente as informações necessárias para seu entendimento.  
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5441 PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO 
FISICA 

10 Contra Gabarito Provisório 

Situação: DEFERIDO 
 

Justificativa: 
Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
Assiste razão a Recorrente. 
Diante do exposto, resta DEFERIR, pontuando-se os pesos das mesmas para todos ao 
cargo.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5257 PSICOLOGIA 08 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
A frase da questão 8, foi baseada no artigo intitulado: "A inserção da Psicologia nos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família", de autoria de Leite et al. (2013). Neste documento 
tem-se a inserção do psicólogo no NASF, como uma maneira para aproximar Atenção 
Básica e Saúde Mental e além disso, fortalecer ações tanto de prevenção como de 
promoção da saúde, contudo a única alternativa que completa corretamente as lacunas é a 
alternativa “B”. A interdisciplinaridade é diferente de multidisciplinaridade, assim como 
especificidades de cada profissional é diferente de atitudes, enquanto um termo se refere a 
prática profissional “específica” de cada área, o outro (atitude) está relacionado com o 
estudo do caráter, como indicação inata ou adquirida, assim como o comportamento habitual 
em circunstâncias diferentes. Recurso negado 
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5387  PSICOLOGIA 07 Contra Gabarito Provisório 
Situação: DEFERIDO 



 
Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
Assiste razão a Recorrente. 
Diante do exposto, resta DEFERIR, pontuando-se os pesos das mesmas para todos ao 
cargo.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5441 / 5522 PROF. EDUCAÇÃO FISICA / 
FISIOTERAPEUTA 

18 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pelas candidatas, afirma-se: 
A análise morfossintática do período está correta apenas na alternativa “B”. 
O enunciado é claro, pede a análise morfossintática. Na letra B, evidenciou-se o que estava 
sendo classificado. 
No início da prova de Português, lê-se o seguinte enunciado: "Este texto serve de base para 
as questões desta prova. A leitura e interpretação do texto e dos enunciados fazem parte do 
processo de avaliação." 
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5441  PROF. EDUCAÇÃO FISICA  20 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se na primeira parte do recurso: 
Quando o sentido do verbo assistir significar auxílio, assistência, não exige a presença da 
preposição. Por exemplo: O médico assistiu o doente. 
http://brasilescola.uol.com.br/gramatica/regencia-correta-verbo-assistir.htm 
O verbo assistir que é regido pela preposição a passa a ter como significa ver, ser 
telespectador. 
O verbo assistir sem preposição significa: prestar assistência, ajudar. - portanto sem a+ 
aquele ou àquele. 
Na segunda parte do recurso: 
O recurso não procede. 
O pronome este, esse, aquele, são pronomes demonstrativos, são relacionados ao termo 
antecedente. Como o período em análise não faz referência à proximidade do interlocutor, e 
nenhuma alternativa de proposição trazia a opção de a esse, ou a este, não poderia 
confundir o candidato. 
Mais um detalhe gramatical: não se usa crase antes de esse. 
Referência Bibliográfica: 
Ferreira Mauro. Aprender e praticar gramática.4ª edição. SP. FTD. 2014. (Consultar páginas 
654 a 662). 
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5441 PROF. EDUC. FISICA. 30 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
No gráfico tipo pizza, 100% correspondem a 360 graus e 15% do setor de vestuário 
corresponderá a x graus. Resolvendo-se por uma regra de três simples, conclui-se 
que x valerá 54 graus. 
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

5441 PROF. EDUC. FISICA. 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidata, afirma-se: 
A questão se encontra bastante clara e objetiva, tendo como única e possível alternativa de 
resposta a letra “A”. 
https://www.trabalhosgratuitos.com/Outras/Diversos/HIST%C3%93RICOS-E-PRINCIPAIS-
M%C3%89TODOS-DE-GIN%C3%81STICA-402865.html 
http://www.efdeportes.com/efd190/seculo-xix-e-o-movimento-ginastico-europeu.htm 
http://pt.slideshare.net/pedroalantapiaramos/mtodos-ginsticos 



Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   
 

Inscrição Cargo Questão Solicitação 
5498 ORIENTADOR SOCIAL 02 Contra Gabarito Provisório 

Situação: INDEFERIDO 
 
 

Justificativa: 

Em análise ao recuso interposto pela candidato, afirma-se: 
O recurso não atende o recorrente, visto que, em nenhum momento é mencionado alguma 
lei especifica no enunciado da questão. A questão atende ao tópico "Politica de assistência 
social". 
Diante do exposto, resta INDEFERIR, mantendo-se o gabarito já exposto.   
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