PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ-SP
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2020
JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS
Enfermeiro Intervencionista, Médico Intervencionista, Motorista Socorrista, Técnico de
Enfermagem Resgatista e Visitador
Questão 01
Houve falha na elaboração da questão – há duas alternativas corretas.
Recurso deferido, a questão será anulada.
Visitador
Questão 04
No verso “Burra como uma porta” há uma comparação (dois elementos colocados em situação
de semelhança através da conjunção “como”) – o poeta compara a burrice da moça (elemento
1) a uma porta (elemento 2), pois esta não reage, não responde e não pensa, por ser um
objeto inanimado.
Recurso indeferido.
Questão 08
O verbo “reaver” é derivado do verbo “haver”, portanto, conjugam-se da mesma forma. O
imperfeito do subjuntivo de haver é “houvesse”; assim, o imperfeito do subjuntivo de reaver é
“reouvesse”.
Recurso indeferido.
MATEMÁTICA
Enfermeiro Intervencionista
Questão 14
O candidato está equivocado ao dizer que 500 decâmetros é igual a 50 000 centímetros. Pois,
500 decâmetros é igual a 500 000 centímetros e 5 km, por isso a alternativa correta é a letra A.
Recurso indeferido.
Médico Intervencionista
Questão 15
O candidato está equivocado ao dizer que não existe gráfico que corresponde à tabela. Na
letra D, sugerida pelo candidato, o mês de outubro não está correto na tabela, basta observar
que setembro, outubro e novembro não são lineares, pois os gastos de setembro para outubro
caem 15 000, enquanto de outubro para novembro caem 5 000. A letra B corresponde sim à
tabela.
Recurso indeferido.
Motorista Socorrista
Questão 12
O candidato afirma que a resposta correta é a letra b, porém ele deve se atentar que o
desconto é dado sobre o valor real do produto e não sobre o valor já com desconto. A solução
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é: se considerarmos x o valor do patinete, então: x – 8% de x = x – 0,08x = 0,92x = 234,60 -> x
= 234,6/0,92 = 255. Portanto, a alternativa correta é a letra “D”.
Recurso indeferido.
Enfermeiro Intervencionista, Médico Intervencionista, Motorista Socorrista, Técnico de
Enfermagem Resgatista e Visitador
Questão 13
Os candidatos têm razão ao dizerem que falta no enunciado a informação sobre marcar as
afirmativas corretas ou as incorretas. Faltou a frase: “É correto afirmar que:”.
Recurso deferido, a questão será anulada.
ESPECÍFICAS
Médico Intervencionista
Questão 21
A alternativa correta é a “D” e não a “C” como consta no gabarito
Recurso deferido, a resposta correta será alterada para a alternativa “D”.
Motorista Socorrista
Questão 22
Chagando ao local de um acidente, ou onde se encontra um acidentado, também deve-se
tentar obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido, até para pode informar o
serviço especializado. Portanto fica mantido o gabarito. Alternativa “d”.
Recurso indeferido.
Questão 23
A questão deve ser anulada porque contém 02 respostas corretas.
Recurso deferido, a questão será anulada.
Visitador
Questão 21
Houve um erro de digitação na questão, onde consta “menos”, teria que constar “menores”,
induzindo o candidato a erro.
Recurso deferido, a questão deve ser anulada.
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