São Paulo, 07 de dezembro de 2018.
Ref.: Resposta Recurso divulgação gabaritos das provas objetivas
Prefeitura Municipal de Mairiporã
Processo Seletivo – Edtial 05/20187

Candidato: ALLISSON MATHEUS DE LIMA
Cargo: 203 – Educador Esportivo
Prezado Candidato,
Em resposta ao recurso interposto em relação à publicação do gabarito das provas objetivas,
informamos abaixo o parecer da Banca Examinadora.
Questão 21: A questão foi elaborada a partir de uma literatura mais atualizada (quase 20 anos) do
que a indicada pelo candidato. Ela é atual e a autora, Pilar Geis, deixa claro, pontua e justifica a
prevenção, manutenção, reabilitação e recreação. Está mais do que comprovado pela ciência que a
realização de atividade física, exercício e esporte proporciona, além da vida saudável, momentos de
recreação. Os três primeiros conceitos são agrupados pelo conceito de bem-estar físico e saúde
tendo finalidade básica utilitária. O quarto aspecto engloba os aspectos lúdicos sociais e afetivos.
Questão 23: Sempre que as regras da modalidade são divulgadas, a própria Confederação comenta
e publica oficialmente todas as situações previstas em cada regra, para que não gere qualquer tipo
de dúvida. Assim, cabe ao profissional estar atualizado e acompanhar as diretrizes da Instituição.
Assim publicou a Confederação: “18/19.17 EXEMPLO: após o intervalo do meio tempo de jogo, a
equipe A ainda está em seu vestiário e, portanto, ocorre um atraso no início do 3 período.
INTERPRETAÇÃO: Após a equipe A finalmente entrar na quadra de jogo, um tempo debitado sem
advertência deverá ser marcado contra a equipe A”.
Questão 29: É possível ver a indicação na figura e foi retirado diretamente da literatura (EVANS,
Nick. Anatomia da Musculação. Manol), conforme se confirma nas imagens abaixo:

Questão 38: O sangue consiste de células e plasma. Em relação às células
• glóbulos vermelhos = eritrócitos;
• glóbulos brancos = leucócitos subdivididos em granulócitos, monócitos e linfócitos;
• plaquetas = trombócitos. Em relação ao plasma: plasma sanguíneo contém fatores de coagulação,
imunoglobulinas, íons, glicose, ureia, creatinina, albumina, assim como numerosas proteínas
plasmáticas.
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Fonte: MAURER, M. Fisiologia Humana Ilustrada.
Portanto, a Banca Examinadora indefere o recurso interposto e mantém o gabarito oficial publicado.
Atenciosamente,

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social

