23/10/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 2611 | Solicitado em: 17/10/2019 -22:02

Recurso:
Boa noite
Venho através deste recurso,comunicar que não estou de acordo com o resultado de minha avaliação no teste prático para
motorista,pois as falhas que eu próprio identifiquei foram 2 erros de engate de marchas e 1 seta que esqueci de acionar,todos os
pedidos do avaliador como saída de rampa,parar e dar ré no meio fio e o percurso com paradas obrigatórias em si foi cumprido
,assim me desculpe ,mas minha nota final esta muito diferente do que esperava pelos pontos que perderia pelas falhas,por isso
peço o favor que façam uma nova verificação de minha avaliação e pontuação.
Desde já agradeço muito obrigado.
Desde já agradeço.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -12:11

Recurso Improcedente: O candidato cometeu os seguintes erros ao realizar o teste prático: (-15 pontos – Provocar movimentos
irregulares durante o teste, sem motivo justificado ou interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início do
teste); (-7,5 pontos - Apoio do pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; Controle incorreto de
embreagem); (-2,5 pontos – Mudança incorreta de marchas; Manobra incorreta de baliza (uma tentativa), que correspondente a
35 pontos perdidos, tendo o candidato a nota de 25 pontos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: PROFESSOR

Código do recurso: 2615 | Solicitado em: 18/10/2019 -09:03

Recurso:
Venho por meio deste pedir uma revisão do meu gabarito. Conforme o edital se houver questões anuladas os pontos serão
distribuídos a todos, sendo assim as duas questões de matemática anulada totalizam 4 pontos.Na soma 58 pontos mais os 4
pontos referentes a anulação totalizaram 62 e não 60.
Att Ana Paula.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -14:09

A candidata obteve o seguinte desempenho na prova objetiva: Português, 07 acertos x 03 pontos por questão acertada, equivale
a 21 pontos; Matemática, 06 acertos x 02 pontos por questão acertada, equivale a 12 pontos; Conhecimentos Gerais, 07 acertos
x 01 pontos por questão acertada, equivale a 07 pontos; Específica, 05 acertos x 04 pontos por questão acertada, equivale a 20
pontos; Totalizando 60 pontos. Obs: As questões anuladas, foram computadas como corretas. A candidata poderá retirar junto a
comissão de concurso cópia do seu cartão resposta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: MOTORISTA

Código do recurso: 2609 | Solicitado em: 17/10/2019 -18:43

Recurso:
Alego q o onibus não estava em bom funcionamento , não consegui engatar a marcha corretamente , fiz a rampa de frente , a
rampa de ré como foi exigido, não teve erro no percurso, somente o cambio do onibus não respondia ao comando, colocava
primeira marcha , entrava na ré..

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -11:51

Recurso Improcedente: O candidato cometeu os seguintes erros ao realizar o teste prático: (-15 pontos – Provocar movimentos
irregulares durante o teste, sem motivo justificado ou interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início do
teste); (-7,5 pontos - Uso de marcha desapropriada para a velocidade;); (-2,5 pontos - Mudança incorreta de marchas;), que
correspondente a 25 pontos perdidos, tendo o candidato a anota de 35 pontos. O veículo do teste prático, utilizado pelo
candidato foi o mesmo que os demais candidatos utilizaram, sendo que foi testado antes da aplicação.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: PROFESSOR

Código do recurso: 2610 | Solicitado em: 17/10/2019 -19:19

Recurso:
Boa noite, por gentileza gostaria de ter acesso ao meu gabarito. Motivo: conferi minuciosamente e vi que a soma dos pontos não
confere. Tive oito acertos nos conhecimentos específicos que daria a soma de 32 pontos e está registrado somente 28 pontos
referente apenas a sete acertos. Diante do ocorrido me vejo na necessidade de ter acesso novamente ao meu gabarito
buscando esclarecer tal situação. Muito Obrigada.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -14:05

A candidata obteve o seguinte desempenho na prova objetiva: Português, 08 acertos x 03 pontos por questão acertada, equivale
a 24 pontos; Matemática, 03 acertos x 02 pontos por questão acertada, equivale a 06 pontos; Conhecimentos Gerais, 06 acertos
x 01 pontos por questão acertada, equivale a 06 pontos; Específica, 07 acertos x 04 pontos por questão acertada, equivale a 28
pontos; Totalizando 64 pontos. A candidata poderá retirar junto a comissão de concurso cópia do seu cartão resposta.

www.w2consultores.com.br/admin/concursos/158/relatorios/inscricoes/recursos/html/

4/10

23/10/2019

Relatório de Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: PROFESSOR

Código do recurso: 2622 | Solicitado em: 19/10/2019 -23:42

Recurso:
Eu mantive com 46 pontos apos cancelar as 2 questoes de matematica eu nao recebi os 4 pontos.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -14:17

A candidata obteve o seguinte desempenho na prova objetiva: Português, 04 acertos x 03 pontos por questão acertada, equivale
a 12 pontos; Matemática, 05 acertos x 02 pontos por questão acertada, equivale a 10 pontos; Conhecimentos Gerais, 04 acertos
x 01 pontos por questão acertada, equivale a 04 pontos; Específica, 05 acertos x 04 pontos por questão acertada, equivale a 20
pontos; Totalizando 46 pontos. Obs: As questões anuladas, foram computadas como corretas. A candidata poderá retirar junto a
comissão de concurso cópia do seu cartão resposta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS

Código do recurso: 2619 | Solicitado em: 19/10/2019 -00:06

Recurso:
QUESTÃO N.º 5 DE PORTUGUÊS. Pelo gabarito provisório a alternativa correta foi a letra "b". Pelo gabarito definitivo foi
alterado para a letra "c". Não pode prevalecer tal resposta alterada. Juntamos dois artigos doutrinários, que corroboram nossa
tese de que a palavra PORQUE, ao dividi-la, ficará por-que.
Ocorre encontro vocálico entre uma semivogal (U) e uma vogal(E).
Mas não pode ser considerado com um encontro consonantal. As consoante estão separadas, e ainda não considera a doutrina
que as consoante RQ não forma encontro consonantal.
Encontro Consonantal
Encontro Consonantal é a ocorrência de duas ou mais consoantes consecutivas numa mesma palavra, representando cada uma
delas um fonema distinto.
São as seqüências de duas ou mais consoantes: vidro, digno, escrita.
Exemplo:vidro;digno;escrita;Observação:
Os encontros consonantais disjuntos (separados silabicamente), como os de advogados,ritmo, opção, digno, por serem de difícil
elocução, têm proporcionado verdadeiras aberrações fonéticas e até ortográficas.
É comum ouvirmos e às vezes até vemos tais palavras escritas assim: adevogados, rítimo, opição, diguino.
Note-se que, assim, são acrescidas de um fonema e uma sílaba.
Encontro Consonantal – Palavra
Encontro consonantal é o encontro entre duas consoantes dentro da palavra.
Existem os encontros consonantais perfeitos, próprios (juntos na mesma sílaba; 2ª sílaba geralmente é l ou r; br, cr, dr, fr, gr, pr,
tr, vr, bl, cl, fl, gl, pl, tl) e os imperfeitos, impróprios (separados em sílabas diferentes).
Exemplos
branco,cravo,droga,fraco,grilo,prato,trigo,livro,bloco,
flores,globo,placa,atleta,páscoa,gnomo.
Encontro Consonantal – Consoantes
Seqüência de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária, desde que não constituam dígrafo.
Podem ocorrer na mesma sílaba ou não (perfeitos/próprios ou imperfeitos/impróprios) – pe-dra, cla-ro, por-ta, lis-ta.
Os encontros (gn, mn, pn, ps, pt e tm) não são muito comuns. Quando iniciais, são inseparáveis. Quando mediais, criam uma
pronúncia mais difícil. (gnomo/digno, ptialina/apto). No uso coloquial, há uma tendência a destruir esse encontro, inserindo uma
vogal epentética i.
Exemplos
Claro,sofre,prazo,glutão,plano,adjetivo.
Observação
Quando x corresponde a cs, há um encontro consonantal fonético. Nesse caso, x é chamado de dífono.
Encontro Consonantal – Sílaba
Encontro Consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes. Podem estar na mesma silaba ou não.
Ocorre encontro consonantal quando há, em uma palavra, uma seqüência de fonemas consonantais, sem nenhuma vogal
intermediária.
Os encontros consonantais são “Perfeitos” quando aparecem numa mesma sílaba, normalmente quando uma consoante é
seguida por r” ou l ou em grupos consonantais que aparecem no início de palavras.
Exemplos
pra-to;fla-tu-lên-cia;bro-to;fro-ta;pneu-má-ti-co;gno-mo
psi-co-lo-gia
São chamados “Imperfeitos” quando aparecem em sílabas diferentes.
Exemplos
cor-ja;ad-vo-ga-do;ab-du-zir;sub-so-lo;rit-mo;al-ge-mar
cos-tas
Encontro Consonantal – Tipo
É o agrupamento de consoantes (b,c,d,f,g…).
Há três tipos de encontros consonantais:
Encontro Consonantal Perfeito: é o agrupamento de consoantes, lado a lado, na mesma sílaba. Exs.: Bra-sil, pla-ne-ta, a-dre-nali-na
Encontro Consonantal Imperfeito: é o agrupamento de consoantes, lado a lado, em sílabas diferentes. Exs.: ap-to, cac-to, aspec-to
Encontro Consonantal Misto: é o agrupamento conso-nantal que mistura os dois modos descritos. Exs.: fel-tro / dis-pli-cen-te /
des-tro
Fonte: www.graudez.com.br/br.geocities.com
Encontros consonantais
O agrupamento de duas ou mais consoantes, sem vogal intermediária, recebe o nome de encontro consonantal. Existem
basicamente dois tipos:
- os que resultam do contato consoante + l ou r e ocorrem numa mesma sílaba, como em: pe-dra, pla-no, a-tle-ta, cri-se...
- os que resultam do contato de duas consoantes pertencentes a sílabas diferentes: por-ta, rit-mo, lis-ta...
Há ainda grupos consonantais que surgem no início dos vocábulos; são, por isso, inseparáveis: pneu, gno-mo, psi-có-lo-go...
www.w2consultores.com.br/admin/concursos/158/relatorios/inscricoes/recursos/html/

6/10

23/10/2019

Relatório de Recursos

Dígrafos
De maneira geral, cada fonema é representado, na escrita, por apenas uma letra. Por exemplo:
lixo - Possui quatro fonemas e quatro letras.
Há, no entanto, fonemas que são representados, na escrita, por duas letras. Por exemplo:
bicho - Possui quatro fonemas e cinco letras.
Na palavra acima, para representar o fonema |xe| foram utilizadas duas letras: o c e o h.
Assim, o dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema (di = dois + grafo = letra). Em nossa
língua, há um número razoável de dígrafos que convém conhecer. Podemos agrupá-los em dois tipos: consonantais e vocálicos.
Dígrafos consonantais
Letras Fonemas Exemplos
lh lhe telhado
nh nhe marinheiro
ch xe chave
rr Re (no interior da palavra) carro
ss se (no interior da palavra) passo
qu que (seguido de e e i) queijo, quiabo
gu gue (seguido de e e i) guerra, guia
sc se crescer
sç se desço
xc se exceção
Dígrafos vocálicos
Registram-se na representação das vogais nasais.
Fonemas Letras Exemplos
ã am tampa
an canto
em templo
en lenda
im limpo
in lindo
õ om tombo
on tonto
um chumbo
un corcunda
Observação:
"Gu" e "qu" são dígrafos somente quando, seguidos de "e" ou "i", representam os fonemas /g/ e /k/: guitarra, aquilo. Nesses
casos, a letra "u" não corresponde a nenhum fonema. Em algumas palavras, no entanto, o "u" representa um fonema semivogal
ou vogal (aguentar, linguiça, aquífero...) Nesse caso, "gu" e "qu" não são dígrafos. Também não há dígrafos quando são
seguidos de "a" ou "o" (quase, averiguo).
Desta forma, requer o candidato a atribuição da nota de 3 pontos para a contagem geral. Pois somente a letra "B" poderá ser
considerada como correta

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -11:10

Recurso Improcedente: O Gabarito divulgado no Gabarito preliminar foi a letra "C", bem como se mantem na letra "C" no
gabarito Definitivo, não havendo quaisquer recursos sobre a questão. Quanto a análise do recurso o mesmo se encontra
intempestivo. Item 8.7 do Edital de Concurso. "Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo
improrrogável, de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação de cada etapa, ou não fundamentados, e os que não
contiverem dados necessários à identificação do candidato, como seu nome, número de inscrição e cargo".
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: FISCAL DE POSTURAS MUNICIPAIS

Código do recurso: 2620 | Solicitado em: 19/10/2019 -00:13

Recurso:
interpus 2 recursos: questões 23 e 27 de conhecimentos gerais. Pedindo quanto à questão 23 sua anulação por constar mais de
uma resposta certo. Devendo o ponto ser atribuído para o recorrente.
Quanto à questão 27 usamos o mesmo fundamento, pois as letras "A" e "C" estão corretas a letra "A" decorre da letra "C".
OCORRE QUE MEUS RECURSOS NÃO FORAM ANALISADO.
MEU DIREITO DE RESPOSTA É DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -11:01

Os recursos foram devidamente analisados na etapa anterior. Porém ao fomatar os mesmos não apareceu no relatório de
recursos, onde publicamos como parecer de recursos retificado. Segue abaixo a análise dos recursos interposto pelos
candidatos:
-Questão 23: Recurso improcedente: A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se
transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e desenvolvimento da infra-estrutura de
transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um primeiro surto de industrialização, reforçado, mais tarde, pela política
protecionista implementada pelo Governo Federal após a Proclamação da República.
Fonte: https://www.mg.gov.br/conheca-minas/historia
..................
-Questão 27: Recurso improcedente: O Brasil possui um território de grandes dimensões, colocando-se como um dos maiores do
mundo, além de ser um dos mais populosos, pois totaliza 190.755.799 habitantes, no entanto, é despovoado em se tratando de
densidade demográfica, somente 22,4 hab/km². Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/brasil-populoso-despovoado.htm
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: MONITOR DE CRECHE

Código do recurso: 2603 | Solicitado em: 17/10/2019 -11:04

Recurso:
Bom dia!
Por gentileza,gostaria de saber qual foi o resultado da prova.
Abraços!

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -13:56

A candidata obteve o seguinte desempenho na prova objetiva: Português, 04 acertos x 03 pontos por questão acertada, equivale
a 12 pontos; Matemática, 05 acertos x 02 pontos por questão acertada, equivale a 10 pontos; Conhecimentos Gerais, 02 acertos
x 01 pontos por questão acertada, equivale a 02 pontos; Específica, 03 acertos x 04 pontos por questão acertada, equivale a 12
pontos; Totalizando 36 pontos. A candidata poderá retirar junto a comissão de concurso cópia do seu cartão resposta.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES/MG
Concurso Público - 001/2019
RECURSOS RESULTADO PARCIAL
Cargo: PROFESSOR

Código do recurso: 2623 | Solicitado em: 21/10/2019 -14:25

Recurso:
Prezados peço por gentileza para verificarem a pontuação de 2 questões que foram anuladas e que não constaram pontuadas
no meu resultado.
Apesar de ter acertado as mesmas de numero 17 e 20. As mesmas foram anuladas e não foram pontuadas e assim constou que
fiz 48 pontos no quais deveriam estar 52 pontos.
Peço a verificação, pois vários outros candidatos foi acrescentado os 4 pontos devido das questões anuladas e a minha não
contabilizada.
Então peço para verificação e o acerto da pontuação final.

SITUAÇÃO: IMPROCEDENTE
Resposta:

Respondido em: 23/10/2019 -14:27

A candidata obteve o seguinte desempenho na prova objetiva: Português, 06 acertos x 03 pontos por questão acertada, equivale
a 18 pontos; Matemática, 04 acertos x 02 pontos por questão acertada, equivale a 08 pontos; Conhecimentos Gerais, 06 acertos
x 01 pontos por questão acertada, equivale a 06 pontos; Específica, 04 acertos x 04 pontos por questão acertada, equivale a 16
pontos; Totalizando 48 pontos. Obs: As questões anuladas, foram computadas como corretas. A candidata poderá retirar junto a
comissão de concurso cópia do seu cartão resposta.
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