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ATO Nº 008  

DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA A PROVA ESCRITA OBJETIVA  
E GABARITO PRELIMINAR 

DO EDITAL Nº 001/2018 DE CONCURSO PÚBLICO  

 

O Senhor José Antônio dos Santos, Presidente da Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, juntamente com a Comissão Municipal de Concurso Público e o Instituto O Barriga 
Verde, TORNA PÚBLICO o Julgamento dos Recursos contra Prova Escrita e Gabarito Preliminar, 
conforme segue: 
 

1. CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE GERAIS 
1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
QUESTÃO 9 – Língua Portuguesa  
Candidato: 927414 
Alegação: Venho mui respeitosamente pedir a anulação da questão 09, pois a mesma contém apenas 
uma resposta correta, C) Surdo – mudos. Pois a questão pergunta: Como fica adjetivo composto “surdo-
mudo” no plural? Como está pedindo o adjetivo composto só pode ser surdo – mudos, se a questão 
pedisse o substantivo composto se flexionaria todos os componentes flexionáveis, então a resposta seria, 
D) Surdos – mudos O que não seria esse caso pois pede o adjetivo composto e não o substantivo 
composto. Vejamos, utilizo como tese o texto do autor de vários livros e Doutor em letras Cláudio Moreno, 
o qual se encontra disponível no sitio listado abaixo, em resposta a uma pergunta relacionada a esse 
vocábulo. Pergunta “Esse é um vocábulo composto que é apontado como exceção por um grande número 
de gramáticas, surdo-mudo, pode flexionar-se ora como surdo-mudos, ora como surdos-mudos; ora como 
surdo-muda, ora como surda-muda.” 

Resposta: 
“ Os vocábulos compostos do Português podem ser substantivos ou adjetivos. Na flexão dos 
SUBSTANTIVOS COMPOSTOS, aplica-se, basicamente, o princípio de flexionar todos os componentes 
flexionáveis do vocábulo. Observa couve-flor, couves-flores; obra-prima, obras-primas; onça-pintada, 
onças-pintadas; segunda-feira, segundas-feiras — todos os componentes (os substantivos couve, flor, 
obra e feira; os adjetivos prima e pintada; o numeral segunda) fizeram o que habitualmente fazem, quando 
são vocábulos isolados: formaram alegremente o seu plural. Compara com guarda-chuva, guarda-chuvas; 
abaixo-assinado, abaixo-assinados; o vale-tudo, os vale-tudo — os componentes com flexão nominal 
flexionaram-se (o substantivo chuva e o particípio assinado), enquanto os demais fizeram o que costumam 
fazer: ficaram invariáveis (os verbos guarda e vale; o advérbio abaixo; o indefinido tudo). Na frase “o surdo-
mudo voltou”, o sujeito é um SUBSTANTIVO composto, formado de um substantivo (surdo) mais um 
adjetivo (mudo); consequentemente, vamos variar os dois componentes do vocábulo: o surdo-mudo, a 
surda-muda, os surdos-mudos, as surdas-mudas. “ Diferente, contudo, é a formação dos ADJETIVOS 
COMPOSTOS: ou eles estão constituídos de [adjetivo+adjetivo], ou de [substantivo+adjetivo]. No primeiro 
caso (que é o que nos interessa aqui), só flexionamos o segundo componente: parecer técnico-científico, 
pareceres técnico-científicos, assessoria técnico-científica, assessorias técnico-científicas. Nota como só 
sofreu variação de gênero e número o adjetivo científico. Ora, na frase “o menino surdo-mudo voltou”, o 
composto é agora interpretado como um ADJETIVO composto do primeiro tipo; sua flexão, portanto, será 
“o menino surdo-mudo“, “os meninos surdo-mudos”, “a menina surdo-muda“, “as meninas surdo-mudas“. 
Fonte: http://sualingua.com.br/2009/05/13/surdo-mudo/ 

Acesso em: 23/04/2018 

Diante de todo exposto, espera e requer que seja acolhido o presente recurso. 

http://sualingua.com.br/2009/05/13/surdo-mudo/
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Decisão da banca: Não possui razão o candidato alegante em seu pleito, pois segundo a Novíssima 
Gramática de Luiz Antonio Sacconi, p. 183, o plural de surdo mudo varia completamente, como no 
exemplo: “Homens surdos-mudos”. Além disso, há acordo com a Gramática de Douglas Tufano (p. 47) e 
em vários outras, presentes em sites, há a classificação deste adjetivo composto segundo tal variação. 
Sendo assim negamos-lhe provimento, recurso indeferido. 
 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

QUESTÃO 14 – Matemática  

Candidatos: 932166, 933545 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão não deveria ter sido anulada, pois estava 
coerente. 
Decisão da banca: Não possui razão os alegantes em seu pleito, constatou-se que a questão em síntese 
estava com um erro gráfico de impressão, a questão saiu sem o preenchimento do primeiro quadro, o que 
ocasionando que a questão ficasse sem resolução, pois as alternativas só continham 5 números para o 
preenchimento das lacunas, mais na imagem possuíam 6 lacunas a serem preenchidas, segue a baixo a 
imagem (1) que constava na prova e a imagem (2) da questão sem o erro gráfico de impressão.  
 
Imagem 1 (constante no caderno de prova): 

 
 
Imagem 2 (questão correta): 
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Diante do exposto negamos-lhes provimento dos recursos.  
INDEFERIDO – QUESTÃO JÁ ANULADA DE OFÍCIO 

 

1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21  
Candidato: 933545 
Alegação: a limpeza básica também engloba todos os requisitos da questão 21 a unica  diferença é a 
denominação ,limpeza concorrente é nomeada mais vezes em hospitais e clinicas ,ja a limpeza basica é 
nomeada com mais frequencia em estabelecimentos e escritorios entao a letra D tambem esta correta da 
questao 21 devera ser anunada  ou mudada pra letra D. 

Decisão da banca: Os tipos de limpeza são terminal e concorrente. A limpeza concorrente é a limpeza 
diária de todas as áreas críticas, objetivando a manutenção do asseio, o abastecimento e a reposição dos 
materiais de consumo diário (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, etc.), a coleta de resíduos de 
acordo com a sua classificação, higienização molhada dos banheiros, limpeza de pisos, superfícies 
horizontais e equipamentos mobiliários, proporcionando ambientes limpos e agradáveis. Já a limpeza 
terminal objetiva a limpeza e desinfecção dos diversos ambientes. Então, aquela é destinada à 
manutenção do asseio e essa à limpeza e desinfecção de ambientes. 

A limpeza manual úmida é um método de limpeza, onde, por exemplo, utiliza-se panos e mops úmidos 
para a limpeza de pisos. Por outro lado, não existe nenhum tipo de limpeza denominada básica, portanto 
não é passível de resposta.  

Referência 

http://paulinia.sp.gov.br/downloads/Material_base_para_elaboracao_de_manual_de_boas_praticas.pdf 

http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/ 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 24 
Candidato: 927414 
Alegação: "  Venho mui respeitosamente pedir a anulação da questão 24, pois a mesma contém mais de 
uma alternativa incorreta. 

Questão 24 

 O planejamento é fundamental para a limpeza ideal de um ambiente. Para tanto, são utilizadas 
algumas técnicas-regra que facilitam a limpeza para definir por onde iniciar o processo. Sobre as técnicas-
regra que definem o local de início de limpeza de um ambiente, assinale a alternativa com a afirmação 
incorreta: 

 A) Do alto para o chão.  

 B) Iniciar do mais distante para o mais próximo.  

 C) Limpar do fundo para a saída.  

 D) A limpeza deve sempre iniciar da área mais suja para a mais limpa.  

A alternativa “A” contém um erro, pois suponhamos que esteja se falando de limpeza de paredes, pois a 
questão não descreve qual tipo de limpeza seria, mas se fosse limpeza de paredes seria “De cima para 
baixo” e não “ Do alto para o chão”, agora se analisar as outras alternativas entende-se que se está 
falando de limpeza concorrente que se utiliza da seguinte técnica,  

- Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; 

http://paulinia.sp.gov.br/downloads/Material_base_para_elaboracao_de_manual_de_boas_praticas.pdf
http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/
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- Utilizar movimento único, em um só sentido, para a limpeza de todas as superfícies; 

- Do mais distante para o mais próximo; 

- Do fundo para a porta;  

Ao analisar essa técnica de limpeza recorrente a mesma não faz limpeza de paredes diariamente, nesse 
caso induz o candidato a um erro por estar utilizando regras de técnicas diferentes o que sugere que há 
duas alternativas erradas na questão, a alternativa “A” por estar errada sua colocação e por não fazer 
parte da sequência da técnica em uma limpeza recorrente que seria a limpeza diária e a alternativa “D” 
onde a limpeza se inicia sempre pela parte mais limpa para a mais suja. 

Fonte: http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf 

http://www.thaurusservicos.com.br/treinamento/apostila_thaurus.pdf 

Acesso em: 23/04/2018 

Diante de todo exposto, espera e requer que seja acolhido o presente recurso. 

Decisão da banca: Limpar do alto para a base, do mais distante para o mais próximo e do fundo para a 
saída são regras gerais de qualquer tipo de limpeza. Do alto para a base não necessariamente representa 
a limpeza de uma parede, poderia ser, por exemplo, a limpeza de uma mesa ou um vaso sanitário. 

Ainda, limpar da área mais limpa para a mais suja é, também, uma regra geral de limpeza que evita 
contaminar áreas menos sujas. A alternativa “D” afirma exatamente o oposto disto, deixando-a incorreta. 

Referências 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o
+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5 

http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
QUESTÃO 26 
Candidato: 933545 
Alegação: fazer a varrição umida nas áreas de maior movimento aumenta o risco de escorregamentos 
,além de deixar marcas de pés.a letra A sugere uma resposta mais adequada pois espera-se o fluxo de 
pessoas diminuir para evitar acidentes ,para ai sim realizar a varrição umida,isso  é fundamentado pelo 
POP procedimentos operacionais padronizados do estado do parana. conclusão  letra A correta  

Decisão da banca: Uma vez que pode provocar reações alérgicas, a varrição com vassouras deve ser 
evitada em ambientes com grande número de pessoas, onde o movimento é intenso. Do mesmo modo, o 
uso de aspiradores de pó é desaconselhado, pois eleva o nível de ruídos. A varrição úmida, por exemplo 
com o uso de mops, é uma alternativa viável. Para evitar que ocorra riscos de escorregamentos, deve-se 
limpar em faixas, sinalizando-as. Dessa maneira, por exemplo em um corredor, um lado/faixa fica seco e 
de livre deslocamento e o outro lado/faixa é realizada a limpeza. 
Referências 
http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/ 
http://paulinia.sp.gov.br/downloads/Material_base_para_elaboracao_de_manual_de_boas_praticas.pdf 
http://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2012/SRNO/006_ADNO-3_SRNO_2012_PG-
e/Manual_Procedimentos.pdf 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

 
 

http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf
http://www.thaurusservicos.com.br/treinamento/apostila_thaurus.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf
http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/
http://paulinia.sp.gov.br/downloads/Material_base_para_elaboracao_de_manual_de_boas_praticas.pdf
http://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2012/SRNO/006_ADNO-3_SRNO_2012_PG-e/Manual_Procedimentos.pdf
http://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2012/SRNO/006_ADNO-3_SRNO_2012_PG-e/Manual_Procedimentos.pdf
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QUESTÃO 29 
Candidato: 933545 
Alegação: a letra A contem a palavra QUALQUER MOMENTO que pode-se enterder que pode ser 
recolhido antes de qualquer tarefa de limpeza portanto na questão 29 letra  A e D pela má formulação das 
respostas da questão 

Decisão da banca: O lixo deve ser recolhido sempre antes de qualquer tipo de limpeza, ou seja, no 
período anterior ao início que qualquer procedimento de limpeza.  

A alternativa “A” afirma que a limpeza deve ocorrer em qualquer momento durante a limpeza do ambiente. 
Isso implica que o responsável já iniciou a limpeza do banheiro e depois disso, em qualquer momento, 
decidiu recolher o lixo das lixeiras. Com isso, a única afirmação passível de reposta é a exposta na 
alternativa “D”. 

INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 

QUESTÃO 30 
Candidato: 933545; 918933 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que todas as alternativas são corretas, ficando assim a 
questão sem resposta. 
 
Decisão da banca: Os riscos ocupacionais são classificados em: físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes. A classificação dos riscos ocupacionais é utilizada escolha de métodos de 
segurança. 
A insalubridade está relacionada com o desempenho de atividades ou operações que, por sua natureza, 
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos 
limites e tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos 
seus efeitos. 
Os riscos ocupacionais são classificações para determinação do método de segurança empregado. São 
classificados em físicos, químicos, biológicos e de acidentes. Por exemplo o risco físico esta relaciona ao 
nível de ruído de um ambiente, já o risco biológico com a periculosidade implicada por bactérias. O 
primeiro, por exemplo é comum em atividades com aspirador de pó, já o segundo em limpeza de 
banheiros. Perceba que não há classificação de um tipo de risco para insalubridade, portanto, não é um 
tipo de risco ocupacional.  
Referências 
http://anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/iras/M%F3dulo%205%20-
%20Risco%20Ocupacional%20e%20Medidas%20de%20Precau%E7%F5es%20e%20Isolamento.pdf 
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm 
https://pt.slideshare.net/danieljp/aula-4-riscos-ocupacionais 
https://www.nr12semsegredos.com.br/riscos-ocupacionais-no-trabalho-o-que-sao-e-como-classifica-los/ 
http://www.portalglauco.com.br/blog/voce-sabe-o-que-sao-riscos-ocupacionais-no-trabalho/ 
INDEFERIDO – QUESTÃO MANTIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/iras/M%F3dulo%205%20-%20Risco%20Ocupacional%20e%20Medidas%20de%20Precau%E7%F5es%20e%20Isolamento.pdf
http://anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/iras/M%F3dulo%205%20-%20Risco%20Ocupacional%20e%20Medidas%20de%20Precau%E7%F5es%20e%20Isolamento.pdf
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr15.htm
https://pt.slideshare.net/danieljp/aula-4-riscos-ocupacionais
https://www.nr12semsegredos.com.br/riscos-ocupacionais-no-trabalho-o-que-sao-e-como-classifica-los/
http://www.portalglauco.com.br/blog/voce-sabe-o-que-sao-riscos-ocupacionais-no-trabalho/
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QUESTÃO 39 
Candidatos: 927417, 932166, 933545 
Alegação: Em síntese os candidatos alegam que a questão está com enunciado incorreto. 
Decisão da banca: Os candidatos possuem razão e a questão deve ser anulada. O enunciado solicita a 
afirmação incorreta a respeito do protocolo de recolhimento de lixo. No entanto, apresenta três alternativas 
corretas e uma incorreta, inviabilizando-a. As alternativas “A”, “B” e “D” apresentam afirmações incorretas, 
enquanto “C” correta.  

Referências 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o
+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5 

http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf 

DEFERIDO – QUESTÃO ANULADA 

 

Tijucas do Sul, 27 de abril de 2018. 
 
 
 
 
 

_____________________ 
José Antônio dos Santos 

 
Presidente da Câmara de Vereadores 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271892/Manual+de+Limpeza+e+Desinfec%C3%A7%C3%A3o+de+Superf%C3%ADcies/1c9cda1e-da04-4221-9bd1-99def896b2b5
http://www.unesp.br/pgr/pdf/manual-limpeza.pdf

