
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

EDUARDO RAMYRES 
SILVA

125.221.977-62
Questão 15 e a revisão 

das alternativas de 
português

Boa noite!!
Primeiramente gostaria de solicitar que fosse revisto as minhas alternativas 

na prova de português, pois pela minha correção eu acertei 9 questões, 
mas no resultado disponibilizado eu estou com 8 pontos. Como eu não 

tenho como indicar qual questão foi considerada errada, espero que possa 
ser revista e feita a devida correção.

A questão de número 15 está com o gabarito errado, a alternativa correta 
seria a letra "A", e o gabarito está indicando a letra "C". Abaixo deixo a 

resolução da questão e como essa questão é do BB e foi realizada pela 
fundação carlos da chagas, o seu gabarito é público.

Funcionário B:
25 atendimentos

2,5 horas de trabalho
25 / 2,5 = 10 clientes atendidos em 1 hora

Funcionário C:
21 atendimentos

3,5 horas de trabalho
21 / 3,5 = 6 clientes atendidos em 1 hora

Fazendo a diferença entre os atendimentos de B - atendimentos de C 
temos:

10 - 6 = 4
Logo, o funcionário B realizou 4 atendimentos a mais que o funcionário C 

por hora.

QUESTÃO ANULADA

SAMANTA ALVES DA 
SILVA 

135.580.247-45 Questão 2
Marquei a letra (a) e a correta era a letra (d), porém ambos tinha a mesma 

resposta 
QUESTÃO ANULADA

JONAS DE SOUZA VIEIRA 
TEIXEIRA MARQUES

142.773.587-56 Questão 2 e questão 15

Na questão 2, ao meu ver não há resposta correta, vocês colocaram como 
correta a letra B porem a palavra TRANSCENDÊNCIA esta escrita errada ( 

TRANCENDÊNCIA ).
Na questão 15 a resolução é funcionário B:   25 atendimentos / 2,5 horas = 

10 clientes por hora.  
 funcionário C:    21 atendimentos / 3,5 horas =  6 clientes por hora.

 DIFERENÇA : 10 - 6 = 4 atendimentos.
Resposta correta : Letra A e não letra C

QUESTÕES 02 E 15 ANULADAS
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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

ALINE SILVA DE PAULA 160.950.387-23

Questão n° 15 de 
matemática e também 
gostaria de ter acesso 

ao meu cartão resposta 
para confirmar dúvidas 

de correção 
divergentes.

Sobre a questão n° 15 de matemática: No gabarito preliminar consta que a 
questão número 15 de matemática nível médio tem como resposta a letra 
"C) 10 atendimentos". No entanto, pela resolução lógica do problema que 
pede o número a mais do funcionário B em relação a atendimentos POR 

HORA comparado ao funcionário C a resposta do gabarito "C) 10 
atendimentos" está errada e a verdadeira resposta certa é a letra "A) 4 

atendimentos". Segue a resolução:

RESOLUÇÃO:

Funcionário B:

25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por hora

Funcionário C:

21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora

 Diferença: 10 – 6 = 4 (LETRA A) 

Obs: Como além disso a questão 15 consiste em uma questão da BB 
Fundação Carlos Chagas em uma prévia pesquisa confirmei minha 

resolução pela questão que se encontra resolvida na internet. 

E sobre o pedido de acesso ao meu cartão resposta: eu jé enviei uma 
mensagem para prefeitura e se necessário compareço pessoalmente na 

mesma pois quero confirmar tal correção do meu cartão resposta. Como a 
comissão organizadora deve está ciente é permitido levar a prova depois 

de um determinado tempo e foi o que eu fiz, trouxe a minha comigo com as 
marcações que passei para o cartão resposta que foi entregue a correção, 
no entanto, minha pontuação e questões certas diferem da divulgada pelo 

resultado preliminar e gostaria de confirmar a constatação de tais 
divergências.

QUESTÃO ANULADA

SARA RIBEIRO CAPACI 
BRAZIL 

171.355.417-82 1 a 10 / 20 a 35

Acertei todas questões de português segundo o gabarito, porém no 
resultado consta que acertei apenas 9 e nas questões de conhecimento 
específicos, segundo o gabarito eu acertei 20 e no resultado consta que 

acertei apenas 16. Contudo, minha nota final deveria ser 35, não 30.

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA

MIGUEL FELIPE DA SILVA 191.315.707-55 listagem Parcial. Meu nome não está na listagem parcial. DEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

BEATRIZ FONTES DA 
SILVA LIMA

151.976.347-66 Questão 02

Não possui nenhuma alternativa correta, todas contêm erro. Visto que a 
forma correta do verbo transcender é Transcendência , e não 

Transcedência como marca a alternativa que seria correta no gabarito. 
Causando assim confusão aos canditados, visando que é uma questão que 

não possui resposta correta em nenhuma das alternativas, devendo ser 
assim , por lei, anulada e pontuada aos que perderam ponto por causa da 

mesma. 

QUESTÃO ANULADA

SAULO BENJAMIM 
FERREIRA

132.267.477-97
eu queria ter acesso ao 

meu cartao resposta 

eu estou com minha prova parece que a pontuação não esta igual com o 
resultado provisório eu acertei 9 questões X1 de português = 9 pontos  , 7 
questões X 1 = 7 pontos  de matemática e 10 questões X 2 = 20 especifica 
= 36 pontos, mas eu corrigir minha prova e acertei 22 especifica e serias 38 
pontos; eu queria ter acesso ao meu cartão resposta para entender o que 
houve, será que alguma questão eu não marquei podem por gentileza ver 

isso.

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

MARCELO PEREIRA DE 
ALMEIDA

149.261.157-35 Questões 13, 15 e 34

Questão 13: O final do enunciado deixa explícito "Então, é correto afirmar 
que, no total de alunos entrevistados, a porcentagem dos que gostam, ao 
mesmo tempo, de chocolate, de pizza e de batata frita é, PELO MENOS, 

de". Portanto, 25% também pode satisfazer o que a questão pede já que é 
a porcentagem mínima considerada na questão.

Questão 15: (BB – Fundação Carlos Chagas). O supervisor de uma 
agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de 

atendimentos realizados por funcionários. O Gráfico I mostra o número de 
atendimentos realizados pelos funcionários A e B, durante 2 horas e meia, 

e o Gráfico II mostra o número de atendimentos realizados pelos 
funcionários C, D e E, durante 3 horas e meia. Observando os dois 

gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de 
atendimentos, por hora, que cada um deles executou. O número de 
atendimentos, por hora, que o funcionário B realizou a mais que o 

funcionário C é: 
(A) 4. 
(B) 3. 

(C) 10. 
(D) 5. 
(E) 6. 

Resolução 
Funcionário B: 

25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por hora 
Funcionário C: 

21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora 

Diferença: 10 – 6 = 4 
Resposta: A

Questão 34: Se o agente orienta e distribui o Hipoclorito de Sódio (Cloro) 
para a população atingida pelas enchentes, era pra população então usá-lo 

para lavar bem os medicamentos, verduras, frutas e alimentos em geral 
que tiverem contato com as águas das enchentes. Portanto a reposta 

deveria ser a letra a)

QUESTÃO 13 E 34 INDEFERIDA QUESTÃO 15
ANULADA

VITOR DANIEL DE SOUZA 200.289.347-09 Matemática 
Minha questão corrigindo com o gabarito divulgado na edital está 

constando 03 acertos, e com a divulgação da nota está constando 02 
acertos em Matemática.

DEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

GUILHERME DE 
MIRANDA TAVARES 

RODRIGUES 
162.411.567-56 15

 15)O funcionário B atendeu 25 em 2 horas e meia e o funcionário C 
atendeu 21 em 3 horas e meia, B atendeu 12 por hora e o C atendeu 7 por 

hora e que a diferença vai da 5 clientes QUESTÃO ANULADA

PATRÍCIA ALEXANDRE 
PONTES

026.469.677-80

Questões de português 
02, 03, 08,09, 
matemática 

11,13,15,16,18,questõe
s 

Os resultados apresentados pelo gabarito no Site estão equivocados . Peço 
que revisem essas questões .podem fazer diferença para que vejam meus 

acertos e consiga a vaga . 
Deixo aqui as respostas de cada questão que pedi recurso .

Na questão 02:
A palavra crença não é com S como diz o gabarito , resposta é a letra D 

:onde a palavra crença está correta junto as demais .
Questão 03 correto é a letra A dito popular sem desvio 

Questão 08 correto é somente a letra B porque o termo destacado é 
somente a palavra brasileiro .

Questão 09 quem deu início e comandou foi a letra B .iniciou e finalizou a 
ação .

Matemática 
Questão 11 exige fazer a intersecção, onde o resultado será 260 famílias , 
impossível numa pesquisa , grupos em comum serem somados , tem que 

estar dentro da intersecção grupos em comum de ambas doenças .
A questão 13 tem que ser anulada , a resposta correta não consta nas 

opções 
Questão 15 atendimentos foram 4 , resposta correta letra A . Impossível a 

resposta do gabarito 
Questão 16 a resposta do gabarito é inusitada , correta é letra D .
Questão 18 uma das mais simples e novamente o gabarito errou .

Resposta correta é a letra D 24 combos ( 4x3x2, fácil e simples . Com os 
dados fornecidos não pode ser o apresentado do gabarito .

QUESTÃO 02 E 15 ANULADAS, QUESTÕRS
03,08,09,11,13,15,16 E 18 INFRERIDOS

OTÁVIO ALVES PEREIRA 142.115.347-50 Questões: 15, 16 e 27

A questão 15: funcionário B 25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por 
hora e funcionário C 21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora. a 
diferença entre B e C é de 10-6=4 atendimentos a mais que o B realizou 

comparado ao C

A questão 16: baseando-se no gráfico, a resposta fica tanto pra alternativa 
b) como pra e) que baseando exclusivamente no que é mostrado no gráfico 

também a valida como resposta correta.

A questão 27: o tal vetor citado, se reproduz em ambientes úmidos, dando 
a entender que há presença de agua no local, tornando a alternativa a) 

valida no que é pedido.

QUESTÃO 02 ANULADA, QUESTÃO 16 E 27
INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

ADEMIR DE SOUZA 
PEREIRA

806.668.097-04 15

Gabarito letra C-10 e correto letra A-4 (questão BB - Fundação Carlos 
Chagas) 

Comunico também correção para: português tenho 8 acertos e saiu 7 no 
resultado parcial.

Matemática tenho 7 no resultado fico aguardando a confirmação da 
correção da questão 15.

Conhecimento específico tenho 11 acertos e saiu 8 no resultado parcial
Aguardando confirmação.

Nova correção, meu cartão de respostas foi marcado com X conforme 
consta em ata no dia. Podendo ser preenchido todo o quadro ou bastava 

fazer um X.
Tenho em posse a prova com as questões marcadas e repassadas para o 

cartão de respostas, cuja utilizei para comparar com o gabarito.
Obrigado!

QUESTÃO ANULADA

RODRIGO HENRIQUE 
CORTES

106.409.987-47 Número 02 e número 15
Na questão número 02 nenhuma alternativa está correta.

Na questão número 15 a alternativa correta é a letra A) 4 atendimentos. QUESTÕES ANULADAS

CAROLINA KNAIP FELIPE 
DA SILVA

122.188.627-43 24
A doença esporotricose não estava no edital como doenças que seriam 

cobradas na prova
INDEFERIDO

LIZANDRA SILVA 
BARBOSA

153.248.097-05
Recontagem da 
pontuação total

Boa noite, venho pedir encarecidamente a reavaliação do meu gabarito e a 
recontagem da minha pontuação, identifiquei um erro quanto ao somatório, 
onde a pontuação total correta conferida por mim é de 41 pontos ( 7 pontos 

em português, 8 pontos em matemática e 26 pontos em conhecimentos 
específicos ao invés de 24 como está no gabarito preliminar), caso seja 

confirmada minha contagem os 2 pontos somados farão grande diferença 
em minha colocação ( 60ª ), onde eu avançaria quase 30 posições a frente 
da minha atual. Por este motivo gostaria de pedir tal reavaliação. Desde já 

agradeço.

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA

WANESSA PEREIRA DE 
JESUS

140.368.167-80
Questão 12 de 

matemática 
Ao colocar no cartão de resposta marquei a errada. Na prova está a 

resposta certa. 
INDEFERIDO

NEANDRO DE SOUZA 
CHAVES

032.828.417-36
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10

Encontrei divergência na nota de Português, tendo em vista que em minha 
correção, a nota de Português seria 6 e não 5 conforme divulgado no 

resultado provisório, inclusive podendo alterar minha classificação.  Solicito 
análise.  

QUESTÃO 01,03,04,05,06,07,08,09 E 10
INDEFERIDO. QUESTÃO 02 ANULADA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

DANIELLE BASTOS 
RODRIGUES

165.715.087-96 Questão 15

A questão pede o número de atendimentos por hora que o funcionário B 
realizou a mais que o funcionário C, ou seja, a diferença entre eles. Sendo 

assim,

Funcionário B:
25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por hora

Funcionário C:
21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora

 
Diferença: 10 – 6 = 4. 

Portanto, a resposta correta, seria letra A (4 atendimentos).

QUESTÃO ANULADA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

ALEX JÚNIOR DO 
NASCIMENTO VIEIRA

148.214.717-36 Questão 2 e Questão 8

Na questão 2 há duas respostas corretas nesta questão, a letra 
  "a" e "d", o gabarito indica como correta a letra D, mas a letra A também 
está correta, pois é a mesma resposta. Ou seja, nesta questão há duas 
respostas corretas idênticas, só muda a posição, quem marcou a letra A 

acertou também esta questão.
Na questão 08,  o gabarito aponta como correto todas as afirmativas, 

apontando como correta a alternativa E, entretanto  a pergunta da questão 
se refere a respeito do termo "brasileiro" e a que este termo se refere, a 

primeira afirmativa de que o termo brasileiro significa "natural ou habitante 
do Brasil",  está incorreta, haja visto que natural do Brasil é diferente de 

habitante do  Brasil, pois natural do brasil  é considerado pela constituição 
Brasileira no seu capítulo III artigo 12 as características para ser chamado 
de brasileiro, já  quando se trata de habitante do Brasil na afirmativa (I), se 
relaciona que ser brasileiro basta habitar no Brasil, mas uma pessoa pode 

habitar no Brasil e não ser brasileira, só se garante a naturalidade  de 
cidadão brasileiro através de um longo processo que reúne as 

características , como residir a um período de tempo no  país e  requerer 
sob  o que se explicita a constituição federal  sobre a naturalização de 
estrangeiros no Brasil. Então não basta ser habitante  no país para ser 

chamado de brasileiro, tem de ter a cidadania natural ou requerida quando 
uma pessoa não natural do Brasil (estrangeiro) fazer a solicitação da 

naturalização  e estiver dentro dos critérios elencados  no título II, 
CAPITULO III, Artigo 12 da CF. Por estes motivos peço a anulação da 
questão 8 e revisão da questão 2 na qual marquei uma das respostas 
idênticas e corretas que me foi dado como errônea por um erro da pró 

secretaria que formulou de forma incorreta a questão 2, e peço que seja 
computado minha pontuação na questão 2.

QUESTÃO 02 ANULADAE QUESTÃO 08
INDEFERIDA

NATANI BAZILIO 
PAULINO DA SILVA

145.851.277-04 Questão 15 
Questão 15 a resposta correta é 4 atendimentos. A opção certa é: a) 4 

atendimentos e no gabarito está apontando que a resposta correta é a: c) 
10 atendimentos

QUESTÃO ANULADA

LARYSSA EMEDIATO DE 
ABREU CARVALHO 

145.780.767-09 Questão 8, questão 24

A afirmativa I diz que o termo “brasileiro” significa “natural ou habitante do 
Brasil”, mas para ser brasileiro a pessoa tem que ter nascido no Brasil ou 
ser naturalizado, e para ser naturalizado existem vários requisitos. Então, 
“habitante do Brasil” não quer dizer necessariamente que a pessoa seja 
brasileira. Só cabendo como correta a alternativa C - afirmativas II e III 

corretas.       
A questão 24 que fala sobre Esporotricose, diz sobre um assunto não 

contemplado no edital.        

INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

ANELLISE FRANCISCO 
DE SOUZA PAULO

197.570.317-04

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Questões Que Acertei 
Foram:22,24,28,29,30,3

1,32,33,34,35

Colocaram Que Tirei 16 Pontos Em Conhecimentos Específicos, De 
Acordo Olhando O Gabarito E Corrigindo Minha Prova Deu 20 Pontos Errei 
As Seguintes Questões: 21 Que Marquei Letra (a) , 23 letra (a) ,25 letra (C) 

,26 letra (B) ,27 letra (D) 

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA

BIANCA BASTOS 
RODRIGUES

173.318.777-47 02 e 15

Questão 2: solicita a marcação da alternativa em que todos os substantivos 
estão escritos corretamente, entretanto não possui alternativa correta.

De acordo com o gabarito, a resposta certa seria alternativa "d", porém está 
escrito "transcedêndia" ao invés de "transcendência". Dessa forma, peço a 
anulação da questão, devido o erro de digitação que acarretou no imbróglio 

descrito acima.

Questão 15: pede o número de atendimentos por hora que o funcionário B 
realizou a mais que o funcionário C, ou seja, a diferença entre eles. Sendo 

assim,

Funcionário B:
25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por hora

 
Funcionário C:

21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora
 

Diferença: 10 – 6 = 4. 

Portanto, a resposta correta, seria letra A (4 atendimentos).

QUESTÕES ANULADAS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

IZABELLA MELCHIADES 
COSTA

172.699.577-11
Questão 2 / Questão 15 
/ Questão 16 / Questão 

24

QUESTÃO 2 JUSTIFICATIVA:

A resposta correta seria: Aparência, transcendência, cumprimento, crença, 
fecundação, compreensão, ascensão. 

Porém nenhuma das alternativas propostas pela banca estão corretas. 

No gabarito a alternativa D dita como correta apresenta um erro.  Ao invés 
de TRANSCENDÊNCIA, está escrito transcedência. Ou seja, faltando a 

letra N. 

QUESTÃO 15 JUSTIFICATIVA: 

A alternativa correta de acordo com o gabarito, é a letra C (10 
atendimentos).

Porém a mesma não corresponde ao resultado do cálculo. 

Segue o cálculo 

Funcionário B 

25 - 2,50
X - 1h

X = 25/2,5
X= 250/25

X = 10 atendimentos por hora 

Funcionário C

21 - 3,5
Y - 1 h

Y = 21/3,5
Y = 210/ 35

Y = 6 atendimentos por hora 

QUESTÕES 02 E 15 ANULADAS, QUESTÕES
16 E 24 INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

LUCELITA OLIVEIRA 
MUNIS

014.094.023-55 QUESTÃO 20

Prezada comissão, venho por meio deste recurso pedir a anulação da 
questão número vinte(matemática), pois no caderno de questões faltava o 

acompanhamento das letras nas cinco opções de resposta, ou seja, 
faltavam as opções: a), b), c), d), e e). 

45 metros
50 metros
65 metros
70 metros
80 metros

Acarretando assim, prejuízo aos candidatos.
Por esse erro de formatação solicito que a questão 20 seja anulada.

OBSERVAÇÃO: Pessoas com menos de 18 anos na lista de classificados.

“6. DOS REQUISITOS: São considerados requisitos para o exercício da 
atividade: 

• Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da inscrição.

Prezada comissão avaliativa, venho por meio desse recurso alertar que no 
Resultado Parcial 

tem pessoas com idade não compatível com o quesito primeiro do item 6 
do edital. Ou seja, 

tem inscrição de menores de 18 anos entres os classificados.”
Exemplos:

•GEOVANA BARBOZA DE ARAÚJO 07/04/2009 165.***.***-** PRESENTE 
8 7 28 43 

CLASSIFICADO 10
(Essa candidata que ficou na colocação 10, só tem 12 anos, tendo por base 

sua data de 
nascimento.)

•BEATRIZ SILVA DE CARVALHO 26/06/2009 160.***.***-** PRESENTE 9 3 
30 42 CLASSIFICADO 

12
(Essa candidata que ficou na colocação 12, só tem 11 anos, tendo por base 

sua data de 
nascimento.)

•FELIPE MATEUS MARIANO FIGUEIREDO 25/09/2009 058.***.***-** 
PRESENTE 10 6 26 42 

CLASSIFICADO 14

INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

THYAGO EMEDIATO DE 
ABREU CARVALHO

145.780.747-57
Questão 02; Questão 

15; Questão 23; 
Questão 31.

Questão 02-A palavra "transcendência" apresenta grafia errada na letra ' d 
';                                 

Questão 15 - a resposta correta é a letra a (4 atendimentos);                                                  
Questão 23 - nos documentos indicados para estudo da parte de 

conhecimento específico não consta qualquer alusão ao tempo de 
dormência do Aedes Aegypti;                                                                              

Questão 31- a doença citada na questão (RAIVA) não se encontra entre as 
listadas para estudo no edital.

QUESTÕES 02 E 15 ANULADAS, QUESTÕES
23 E 31 INDEFERIDO

KELEN GOMES DOS REIS 090.970.297-75
Questão 02 e questão 

15
Questão 2  nenhuma opção está correta, e a questão  15 era 4 atendimento QUESTÕES ANULADAS

LUCAS MARCILIO 
MOREIRA

142.981.097-12 Questão 15

Na questão número 15 é pedido "O número de atendimentos, POR HORA, 
que o funcionário B realizou a mais do que o funcionário C", sendo que O 

funcionário B realizou 25 atendimentos em 2 horas e meia e o funcionário C 
realizou 21 atendimentos em 3 horas e meia. Quando tirada a média de 
atendimentos POR HORA, constata-se que o funcionário B realiza uma 
média de 10 atendimentos por hora e o funcionário C uma média de 6 
atendimentos por hora. Sendo assim, basta subtrair (10 - 6= 4). Desta 

forma torna-se impossível a alternativa correta ser a letra C - 10 
atendimentos. A resposta correta seria a LETRA A - 4 ATENDIMENTOS. 
Solicito a anulação desta questão. Desde já agradeço a compreensão.

QUESTÃO ANULADA

MARIA DE FÁTIMA 
CONSTANTINO 

MARCELINO
914.789.606-04

Gabarito de 
conhecimentos 

específicos
Nota do resultado parcial não condiz com nota do gabarito.

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

DEIVISON DA FONSECA 
TEODORO

160.358.537-06
questão 15, questão 02, 

data de nascimento 
errada e questão 24

Explicação questão 15

 funcionário B:   25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por hora.  

 funcionário C:    21 atendimentos / 3,5 horas =   6 clientes por hora.

 DIFERENÇA : 10 -  6 = 4 atendimentos   

( Eu marquei a letra A que corresponde a 4 atendimentos e logo vocês 
deram errado marcando como correto a letra C - 10 atendimentos )

EXPLICAÇÃO QUESTAO 02

Não existe uma alternativa correta, a que vocês colocaram no gabarito 
como correta é a letra B porem a letra B está escrito TRANCENDÊNCIA 

sendo que o correto é TRANSCENDÊNCIA logo essa alternativa esta 
errada também.

Data de nascimento correta 20/01/1997 no sistema de vocês esta como 
20/09/1997

QUESTÃO 24 - Não está no edital especificado que cairia a doença de 
esporotricose.

QUESTÕES 02 E 15 ANULADAS E QUESTÃO
24 INDEFERIDO

LARISSA ARANTES DE 
SOUZA

190.164.957-11
Questões de 

matemática - 11 , 15 e 
17

Questão 11 - somar todos os números que vai obter o total de 480 famílias 
que participaram da pesquisa , pois a pergunta foi quantas famílias 

participaram da pesquisa .

Questão 15 - Funcionário B : 25 atendimentos / 2,5 horas = 10 clientes por 
hora 

Funcionário C : 21 atendimentos / 3,5 horas = 6 clientes por hora
Diferença : 10 - 6 = 4 

Ou seja resposta correta letra A .

Questão 17 - Somar os números 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e depois 
dividir por 8 que vai obter o resultado de 36,5 arredondado para 37 letra C .

QUESTÃO 15 ANULADA, QUESTÕES 11 E 17
INDEFERIDOS



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

ALINE SILVA DE PAULA 160.950.387-23
Solicitação verificação 

individual do meu cartão 
resposta

Eu já enviei uma mensagem para prefeitura e se necessário compareço 
pessoalmente na mesma pois quero confirmar tal correção do meu cartão 

resposta. Como a comissão organizadora deve está ciente é permitido 
levar a prova depois de um determinado tempo e foi o que eu fiz, trouxe a 

minha comigo com as marcações que passei para o cartão resposta que foi 
entregue para correção, no entanto, minha pontuação e questões certas 
diferem da divulgada pelo resultado preliminar e gostaria de confirmar a 

constatação de tais divergências por minha conta.

GABARITO CONFERIDO - ALTERADA 
CORREÇÃO

MAICON FIGUEIREDO 
DOS SANTOS 

137.812.797-82 2
Porque tem duas resposta certa A e d , não ser escreve crensa  letra E 

esta incorreta , gostaria da recolocação de pontuação . QUESTÃO ANULADA

GABRIEL COSTA DE 
SOUZA

171.894.777-13 Questão 08

Na devida questão a resposta do gabarito é a letra “D”. Entretanto, 
analisando a alternativa I- O termo significa “ natural ou habitante do 

Brasil’’. Em sua primeira parte encontra-se correta pois quem é natural do 
Brasil é brasileiro automaticamente. Já em sua segunda parte “ habitante 
do Brasil’’, há um equivoco em pensar que alguém que reside no Brasil é 

necessariamente brasileiro, ficando muito vago. Um exemplo é um 
português que reside no Brasil, e tem seus direitos civis equiparados com o 

de um brasileiro, mesmo assim mantém sua nacionalidade portuguesa. 
Nestes termos pede deferimento do presente Recurso, bem como a 

anulação da questão.

INDEFERIDO

MARCELLA ELVIDA 
MONTEIRO MACHADO

107.040.157-90
Questão 11 ,Questão 

15, Questão 24 

Questão 11: Acredito que seja de acordo com o entendimento de cada 
pessoa. 160 famílias conheciam os cuidados para evitar a proliferação do 

aedes aegypti, 150 famílias conheciam os cuidados para evitar a 
transmissão do Coronavírus , 110 familia conheciam os cuidados para 

evitar a proliferação do aedes aegypti e a transição do Corona vírus e 60 
famílias não conhecia os cuidados para evitar  a proliferação do aedes 

aegypti  e a transmissão do Corona vírus.... o meu entendimento  é apenas 
somar todos, já que não foi informado se essas 110 famílias  que sabiam 
como evitar as duas doenças já estão na soma das famílias que sabem 

apenas do  aedes aegypti com as famílias que sabem apenas  como evitar 
a transmissão do Coronavírus então no meu entendimento  a resposta 

correta é a soma de 160+150+110+60= 480 (resposta D) ,a resposta que 
está no gabarito  é 260 (160+150=310 para chegar no  valor de 260 teria 
que tirar dessa soma que totalizou 310 as 110familias que sabem como 

evitar as duas doenças e somar as 60 famílias que Nao sabem como evitar 
as duas doenças, o que não tem lógica , já que onde entraria essas 110 

famílias na soma, não entraria e ainda tiraria mais 110  famílias? 
150+160=310. 310-110=200  200+60 =260 (resposta C).   Ou pode se 
entender que 160 (aedes  aegypti ) + 150 (Coronavírus)+ 60( que não 

sabem como evitar as duas doenças) e as 110 famílias que sabem como 
evitar as duas doenças ficar apenas como uma informação pois elas já 

estão nas Somas  160+ 150...podendo o calculo ser 

QUESTÃO 15 ANULADA, QUESTÕES 11 E 24
INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

TATIANE BARBOSA 
FIGUEIREDO DA SILVA

094.014.757-25 15

Na questão número 15 é pedido "O número de atendimentos, POR HORA, 
que o funcionário B realizou a mais do que o funcionário C", sendo que O 

funcionário B realizou 25 atendimentos em 2 horas e meia e o funcionário C 
realizou 21 atendimentos em 3 horas e meia. Quando tirada a média de 
atendimentos POR HORA, constata-se que o funcionário B realiza uma 
média de 10 atendimentos por hora e o funcionário C uma média de 6 
atendimentos por hora. Sendo assim, basta subtrair (10 - 6= 4). Desta 

forma torna-se impossível a alternativa correta ser a letra C - 10 
atendimentos. A resposta correta seria a LETRA A - 4 ATENDIMENTOS. 
Solicito a anulação desta questão. Desde já agradeço a compreensão.

QUESTÃO ANULADA

TICIANE BAZILIO 
PAULINO DA SILVA

116.998.367-24 Questão 15

Na questão número 15 é pedido "O número de atendimentos, POR HORA, 
que o funcionário B realizou a mais do que o funcionário C", sendo que O 

funcionário B realizou 25 atendimentos em 2 horas e meia e o funcionário C 
realizou 21 atendimentos em 3 horas e meia. Quando tirada a média de 
atendimentos POR HORA, constata-se que o funcionário B realiza uma 
média de 10 atendimentos por hora e o funcionário C uma média de 6 
atendimentos por hora. Sendo assim, basta subtrair (10 - 6= 4). Desta 

forma torna-se impossível a alternativa correta ser a letra C - 10 
atendimentos. A resposta correta seria a LETRA A - 4 ATENDIMENTOS. 
Solicito a anulação desta questão. Desde já agradeço a compreensão.

QUESTÃO ANULADA

LORAINE MARCELLI 
COSTA MARIA 

149.484.417-67
Reavaliação da minha 

pontuação.

Boa noite,  vim pedir encarecidamente a reavaliação do meu gabarito e a 
recontagem da minha pontuação,  identifiquei um erro  quanto ao 

somatório, onde a pontuação total conferida por mim é de 40 pontos (26 em 
específicas,5 em Matemática e  9 em português ao invés de 8 como está 

no gabarito preliminar somando um total de 39 pontos)Caso seja 
confirmada minha contagem o 1 ponto a mais fará uma boa diferença em 

minha colocação( 57°) avançarei para para 40°!Por esse motivo gostaria de 
pedir tal reavaliação, deis de ja agradeço!

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

RENATA ALMEIDA VILANI 
DA SILVA MARQUES

110.643.807-86
Questão número 12 de 

Matemática e nº15.

Gostaria que fosse revista a questão nº12 de Matemática,que aborda o 
conteúdo de análise combinatória, cujo o mesmo não está mencionado no 

conteúdo programático do edital.

Matemática 
Números naturais e inteiros; operações e propriedades. Números racionais,

representação fracionária e decimal; operações e propriedades. Razão e 
proporção.

Porcentagem. Regra de três simples. Equação de 1º grau. Sistema métrico; 
medidas de tempo,

comprimento, superfície e capacidade. Relação entre grandezas; tabelas e 
gráficos. Raciocínio

lógico. Resolução de situações problema.

Mediante tal circunstância, os candidatos não tiveram oportunidade de 
estudar o assunto,uma vez que o mesmo não veio descrito no conteúdo 

programático.

Questão numero 15.
Resposta:

FUNCIONÁRIO B

2h30min=150min

25 ------150

x---------60

150x=1500

x=1500

QUESTÃO 12 INDEFERIDO E QUESTÃO 15
ANULADA

FABIANA CARVALHO 
RAMOS

125.966.917-36 Vigilância sanitária Ajudar população INDEFERIDO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

RICHARD DA SILVA 
NORONHA

153.983.707-66
Nível Médio: 

Matemática - Questão 
15

O gabarito da prova aponta que a letra C é a correta, porém a correta é a 
letra A. 

Seguindo a resolução abaixo, temos que:

Na questão, o supervisor estava em mão com um gráfico de desempenho 
dos funcionários da agência, mostrando a quantidade de atendimentos 

realizados em um determinado tempo.

Ele gostaria de saber quantos clientes a mais o funcionário B atendeu em 
relação ao funcionário C.

Nesse caso, mesmo se tratando de gráficos diferentes, devemos dividir a 
quantidade de horas trabalhadas pelo número de clientes atendidos para 

achar a média de atendimento de cada funcionário. Nesse sentido:
Funcionário B:

25 atendimentos
2,5 horas de trabalho

25 / 2,5 = 10 clientes atendidos em 1 hora

Funcionário C:

21 atendimentos
3,5 horas de trabalho

21 / 3,5 = 6 clientes atendidos em 1 hora

Fazendo a diferença entre os atendimentos de B - atendimentos de C 
temos:

10 - 6 = 4

Logo, o funcionário B realizou 4 atendimentos a mais que o funcionário C 
por hora.

QUESTÃO ANULADA

VITOR BRUNO AIRES 
MOREIRA DA CUNHA 

140.860.477-99

Três questões minha 
foram corrigidas 

incorretamente senho 1 
de portugês e 2 de 

matemática .

Se possivel ter uma nova correção ,pois era 39 pontos e não 36.
Por esse motivo não entrei na classificação .

Obrigado 

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

Secretaria Municipal de Saúde

Nome CPF: Questão: Justificativa: Decisão

VINÍCIUS EDUARDO 
PROCÓPIO DOS SANTOS

189.219.167-92
Revisão da correção do 

meu caderno de 
questões.

Venho através deste, requerer a revisão na correção de minha prova, pois 
tenho plena convicção de que meu caderno está completamente igual ao 

meu caderno de questões, devido ao fato de eu ter conferido diversas 
vezes antes de entregar o caderno de questões. 

E de acordo com o gabarito oficial, acertei as seguintes questões: 
1;2;5;6;7;9;10;11;13;14;15;17;18;19;20;21;22;23;24;25;27;28;30;31;33;34;3
5. Totalizando 7 respostas corretas em português, 8 em matemática, e 12 

em conhecimentos específicos, totalizando 39 pontos. 
Assim, gostaria que fosse analisada a situação da minha nota, pois não 
está em consonância com o desempenho que verifiquei pessoalmente 

conferido através da minha prova do concurso.
Desde já agradeço vossa atenção.

QUESTÕES 02 E 15 ANULADAS 

IVONETE SOUZA DE 
OLIVEIRA 

105.793.317-17

 Minha nota no 
resultado parcial está 
errada...diferente do 

resultado do gabarito!E 
tbm sobre a Questão 24

Minha nota está errada !Seguindo pelo resposta do gabarito...eu fiz 8 pts de 
português...2  pts de matematica e 26pts de específica!Totalizando 36 

pts!E no resultado parcial está dizendo que fiz 7 pts de português... 2 pts 
de matematica e 26 de específica!Totalizando 35 pts!

E sobre a questão 24 ... no edital não estava escrito pra estudar sobre a 
esporotricose!

GABARITO CONFERIDO - CORREÇÃO 
CORRETA


