TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL-CE
CRESCER CONSULTORIAS

RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS
PROVAS OBJETIVAS

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos
deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura nº 001/2017, interpostos contra as
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.
Conforme subitem 4.15 do Edital de Abertura n° 001/2017, se o exame de recurso resultar na
anulação de questão, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão, mas não apresenta
um argumento coerente, claro e lógico sobre sua irresignação. Extrai-se das colocações posta pelo
candidato que ele não soube interpretar o enunciado da questão. Na hipótese, verifica-se a inexistência
de erro material na formulação da questão, o que não acarreta a respectiva anulação.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão, no entanto não
demonstra com argumento firmes capazes de demonstrar os motivos que justificariam a anulação.
Portanto, para a questão que se pretende ver anulada, seria necessária a demonstração de erros
grosseiros na formulação e solução da pergunta, tais situações não se verificam no presente recurso. A
expressão “do cargo” (L.25) é paciente da ação verbal e não agente.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão, para tanto questiona
a existência de ditongo decrescente na palavra “ficaram”. Como se vê, o candidato demonstra
desconhecimento do assunto posto em análise. Portanto, para a questão que se pretende ver anulada,
seria necessária a demonstração de erros grosseiros na formulação e solução da pergunta, tais situações
não se verificam no presente recurso. No caso da palavra “ficaram”, observa-se a depreensão dos
seguintes fonemas, conforme se transcrevem: [ficarãu], o que seria, “fi-ca-rãu”. É o que se ouve. Logo a
última sílaba forma um ditongo decrescente, em razão do fonema /u/ que está representado em /m/.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Busca o candidato a mudança de gabarito da questão, notadamente da alternativa “C”
para a letra “D”. A questão versa sobre o uso correto do acento indicativo de crase. Embora o verbo
“chegar” não seja transitivo indireto, como quer fazer crer o candidato, ele rege a preposição ‘a’ para
introduzir o adjunto adverbial de lugar. No entanto, neste caso, o fenômeno do uso do acento indicativo
de crase não se dá apenas em razão da palavra subsequente ser uma palavra feminina, que aceitaria a
anteposição do artigo ‘a’. No caso em análise, notadamente a frase da letra “D”, o acento indicativo de
crase antes da palavra “casa” está sujeito aos casos especiais de emprego de crase. A preposição "a"
antes da palavra casa, no sentido de lar, só recebe o acento grave indicativo de crase quando vier
acompanhada de um modificador, caso contrário não ocorre a crase. Portanto, descarta-se como certa a
alternativa “D”.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão sob o argumento de
que acredita que a alternativa “B”, apontada como certa para a questão, teve erro de digitação que
comprometeu o entendimento e induziu o recorrente a erro. Equivocado o candidato, pois não há erro
de digitação algum na alternativa. Extrai-se da interrogação posta pelo candidato que ele não sabe o
significado da construção de sentido da frase na qual consta a palavra sobre a qual ele colocou a
interrogação. Na hipótese, verifica-se a inexistência de erro material na formulação da questão, o que
não acarreta a respectiva anulação.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão, no entanto limita-se
a reproduzir outras alternativas além da que foi dada como certa para a questão sem fazer a
demonstração dos motivos que justificariam a anulação. Portanto, para a questão que se pretende ver
anulada, seria necessária a demonstração de erros grosseiros na formulação e solução da pergunta, tais
situações não se verificam no presente recurso.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 06
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ingressa o candidato com recurso buscando a anulação da questão, para tanto diz
apenas: “A questão 06 diante do contexto pode ser a letra A, mas se for para substituir literalmente na
frase sem mudar nada seria a letra B.”. Como se vê, o candidato levanta uma hipótese sem fazer a
demonstração dos motivos que justificariam a anulação. Portanto, para a questão que se pretende ver
anulada, seria necessária a demonstração de erros grosseiros na formulação e solução da pergunta, tais
situações não se verificam no presente recurso.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR E PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Busca o candidato a anulação da questão, contudo não apresenta um argumento sólido
que justifique a anulação da questão motivada pela impossibilidade da resposta dada como certa, qual
seja, a letra “B”. A questão versa sobre relações sintáticas e valores semânticos às quais deveria se ater
o candidato para responder à questão. No caso, a letra “B” diz o seguinte: “B) O termo "Pelo fato de"
equivale a Porque”. Ora, para que a questão padeça de erro que justifique a sua anulação, necessário
que o Candidato demonstre em seu recurso que a expressão “Pelo fato de” não equivale a “Porque” com
os seus ajustes. O que não foi feito pelo candidato recorrente.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ao profissional da área de educação fica incumbido o conhecimento prévio da
administração escolar. Segundo o Artigo 12 – II da LDB: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: II - administrar seu pessoal e seus
recursos materiais e financeiros. Assim como todo profissional trabalhador em educação portador de
diploma em pedagogia, assim é reconhecido como descreve o artigo 61.II: "trabalhadores em educação
portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão,
inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas
áreas;”.
Concluindo: “Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação
em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta
formação, a base comum nacional.” Desse modo, a faz parte do conhecimento de Gestão e
Financiamento da Educação Pública tudo aquilo correspondente a tais instituições inclusive o orçamento
Federal por essas utilizado.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A Fundamentação 1 afirmar que a proposição I está correta, porém vemos na LDB ,que é
que é pedido na questão, o seguinte: Artigo 4 – II – “educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade; “ Desse modo, a proposição está incorreta ao afirmar “para crianças de até 4 (quatro
anos).”
A Fundamentação 2 está baseado na redação anterior a dada pela Lei nº 12. 796 de 2013 que dispõe o
seguinte: “Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade”. Tornando a proposição II incorreta em
relação a idade afirmada pela mesma
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O link descrito não é possível acessar ou ilegível. Mas seguindo as informações
encontradas nos portais do Governo Federal tanto do MEC como da INEP (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais) apontam que a estrutura da Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) é
nos moldes descrito tão somente da alternativa A) “Bianual é feita para alunos do 5º e do 9º ano do
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. Avalia a qualidade do aprendizado nas redes pública e
privada, sendo realizada por amostragem.”
“O que é a Aneb - A Avaliação Nacional da Educação Básica – Aneb utiliza os mesmos instrumentos da
Prova Brasil / Anresc e é aplicado com a mesma periodicidade. Diferencia-se por abranger, de forma
amostral, escolas e alunos das redes públicas e privadas do País que não atendem aos critérios de
participação da Anresc/Prova Brasil, e que pertencem as etapas finais dos três últimos ciclos da Educação
Básica:em áreas urbanas e rurais 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do Ensino Fundamental e 3ª série
do Ensino Médio regular.”
Link: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-aneb
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

COMUM A TODOS OS CARGOS DO QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR I (SAÚDE)
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo a lei 8080/90 os níveis de
saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais. A saúde não se tem como garantias, essas devem ser dadas pelo Sistema de Saúde ou governo
vigente, daí a alternativa estar incorreta.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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COMUM A TODOS OS CARGOS DO QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR I (SAÚDE)
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo o Decreto 7508, As Comissões
Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em
redes de atenção à saúde, sendo:
I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e
operacionais;
II - a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais
III - a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde
para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.
Sendo descritas pela legislação proposta pelo edital os três instrumentos como Comissões intergestores.
A questão discorre igualmente ao artigo 32 que inicia como a porposta, As Comissões Intergestores (todas
elas), pactuarão: aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS,
de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos
de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde;
Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de
atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos
entes federativos;
Serão competências das CIT, ou seja, não há pactuação entre as comissões, competências são atribuições
específicas dessa comissão, ela não pactuará com nenhuma outra Comissão Intergestora, “...das
diretrizes nacionais, do financiamento e das questões operacionais das Regiões de Saúde situadas em
fronteiras com outros países, respeitadas, em todos os casos, as normas que regem as relações
internacionais.”
Fonte:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
CNPJ: 09.375.709/0001-46
Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI
Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com

TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL-CE
CRESCER CONSULTORIAS

COMUM A TODOS OS CARGOS DO QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR I (SAÚDE)
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo a portaria 2488/11, realizar
atenção domiciliar destinada a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e
com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde, que necessitam de
cuidados com menor frequência e menor necessidade de recursos de saúde e realizar o cuidado
compartilhado com as equipes de atenção domiciliar nos demais casos. É incorreto a afirmativa sobre
maior frequência e mais recursos, nestes casos, deve-se encaminhar à Atenção Secundária.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
COMUM A TODOS OS CARGOS DO QUADRO 3 - ESTRUTURA DA PROVA OBJETIVA – CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR I (SAÚDE)
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que a NOAS-SUS 01/02 como diz é uma
norma operacional, e esta contempla e completa a lei orgânica de Saúde 8080/90, pois discute a
descentralização e regionalização das ações de saúde, princípios fundamentais do SUS, sendo assim,
fazem parte do conteúdo do edital do concurso.
Artigo 1 - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Norma Operacional da Assistência à Saúde –
NOAS-SUS 01/2002 que amplia as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica; estabelece o
processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior
equidade; cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade de gestão do Sistema Único de Saúde e
procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios.
Considerando o disposto no Artigo 198 da Constituição Federal de 1998, que estabelece que as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0373_27_02_2002.html
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo o Centro de Vigilância
Epidemiológica – CVE, Endemia é a ocorrência de determinada doença que acomete sistematicamente
populações em espaços característicos e determinados, no decorrer de um longo período,
(temporalmente ilimitada), e que mantém uma de incidência relativamente constante, permitindo
variações cíclicas e sazonais, enquanto EPIDEMIA é a ocorrência em uma comunidade ou região de casos
de natureza semelhante, claramente excessiva em relação ao esperado. O conceito operativo usado na
epidemiologia é: uma alteração, espacial e cronologicamente delimitada, do estado de saúde-doença de
uma população, caracterizada por uma elevação inesperada e descontrolada dos coeficientes de
incidência de determinada doença, ultrapassando valores do limiar epidêmico preestabelecido para
aquela circunstância e doença.
Fonte: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Questão assiste razão ao candidato, visto que apresenta duas alternativas iguais, por esse
fato, deverá ser anulada.
PARECER FINAL: Questão NULA
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CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A presente questão solicitava que, de acordo com o Word 2016, fosse assinalada a alternativa
que apresentada a aba na qual podemos encontrar a opção de marca d'água. De acordo com o presente editor
texto temos que a opção solicitada se encontra na aba “Design” (alternativa B).

PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Recurso assiste razão ao candidato, visto que a questão apresenta duas alternativas
corretas, sendo elas “Utilizar termos técnicos durante a conversa” e “Responder questionamentos com
atitudes negativas”.
PARECER FINAL: Questão NULA
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CARGO: FARMACÊUTICO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Os fármacos absorvidos pela via sublingual passam diretamente para a circulação
sistêmica sem passar pelo sistema porta, portanto, escapando do metabolismo de primeira passagem.
Parte do fármaco administrado por via retal é absorvido pela via sistêmica e sofre metabolismo de
primeira passagem. A via endovenosa é adequada para grandes volumes. Suspensões e emulsões
administradas por via intramuscular são absorvidas de forma lenta.
Fonte: RANG, H.P, et al. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

CARGO: MÉDICO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Recurso assiste razão ao candidato, visto que a questão apresenta duas alternativas
incorretas e duas com conteúdo iguais.
PARECER FINAL: Questão NULA

CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão não assiste razão ao candidato, visto que a versão 2.1 do e-SUS, como consta
em todo manual é ainda uma versão preliminar em teste (muito passiva a mudanças, daí preliminar),
então não deve ser considerada, por isso a opção 10 fichas não foi inclusa entre as alternativas para não
confundir os candidatos, o que é atualmente utilizado na AB é a versão 1.3 que é a base da questão. São
7 fichas (cadastro individual, familiar, VD, atividade coletiva, atendimento individual, odontológico,
procedimentos, atendimento odontológico e atividade coletiva) que são divididas em 4 blocos (cadastro
da AB, ACS/ACE, Atendimento nível superior e Atendimento nível médio e superior), as fichas citadas
A,B,C,D são exclusivas dos ACS e não contemplam o assunto e-SUS
Fonte: ttp://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/manual_CDS_ESUS_1_3_0.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo o Ministério da Saúde, em suas orientações para cadastramento no sistema eSUS, Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, datado de 2011, no inciso I do artigo 4º que é
garantido a “identificação pelo nome e sobrenome civil, devendo existir, em todo documento do usuário
e usuária, um campo para se registrar o nome social, independentemente do registro civil, sendo
assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código
da doença, ou outras formas desrespeitosas, ou preconceituosas”.
Considerando as determinações da 13ª Conferência Nacional de Saúde (Brasil, 2008) acerca da inclusão
da orientação sexual e da identidade de gênero na análise da determinação social da saúde, a portaria nº
2.836, de 1º de dezembro de 2011, que “Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política
Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de
Saúde Integral LGBT)” busca garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde supracitada. Diante disso, para assegurar ao usuário o acesso
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, conforme o Decreto Nº 7.508, de
28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei Nº 8.080, de 19 de setembro e 1990, foi criado o campo
NOME SOCIAL.
FONTE:
HTTP://189.28.128.100/DAB/DOCS/PORTALDAB/DOCUMENTOS/MANUAL_CDS_ESUS_1_3_0.PDF
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo o Manual sobre DST/Aids do
Ministério da Saúde, O exame especular deverá ser feito, após breve explicação sobre o instrumento à
paciente. As coletas dos materiais deverão ser feitas antes de qualquer lubrificação ou limpeza, devendo
ser evitada, portanto, a colocação de vaselina no espéculo. Coloca-se o espéculo esterilizado sempre com
uma inclinação de 75º.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL-CE
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CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo o manual sobre DST/Aids do
Ministério da Saúde, são síndromes em DST associadas à corrimento uretral: Gonorréia, Infecção por
clamídia, Tricomoníase, Micoplasma e ureoplasma. A Vaginose bacteriana é uma síndrome associada à
corrimento vaginal, visto que a vagina e a uretra são estruturas distintas e separadas na anatomia da
mulher.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo o manual DST/Aids do Ministério da Saúde, seguem as orientações de
aconselhamento:
 Considerar com o paciente a possibilidade de associação de mais de uma DST, o que é muito frequente.
Explicar sobre a importância de realizar a sorologia para sífilis e hepatites e vacinar contra hepatite B.
 Considerar a associação entre as DST e a infecção pelo HIV. Fazer o aconselhamento pré-teste e
oferecer a realização de sorologia anti-HIV.
 Concluir o tratamento mesmo se os sintomas ou sinais tiverem desaparecido.
 Após a cura, usar preservativo em todas as relações sexuais ou adotar outras formas de sexo mais
seguro.
Vale ressaltar que práticas sexuais de felação oro-anal desprotegida expõe o indivíduo a contaminação
por hepatites do tipo A e E, por isso cita-se hepatites.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_doencas_sexualmente_transmissiveis.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que segundo o Caderno de Assistência do
RN do Ministério da Saúde, A Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e a Redução da
Mortalidade Infantil sugere os seguintes critérios para identificação do RN de risco: • Baixo nível
socioeconômico. • História de morte de criança menor de 5 anos na família. • Criança explicitamente
indesejada. • Mãe adolescente (<20anos); RN com baixo peso ao nascer (<2.500g). Mãe com baixa
instrução.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v1.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recurso não assiste razão ao candidato, visto que todas as alternativas citadas condizem
com situações de aumento da PIC, porém a questão solicita a situação mais frequente, sendo assim,
considera-se o dado da Revista de Medicina Intensiva que discorre da seguinte maneira:
A relação entre o conteúdo da caixa intracraniana e o seu volume determina a pressão intracraniana (PIC),
que tem como referência a pressão atmosférica. Em condições normais, a pressão intracraniana tem
flutuações determinadas pelos ciclos respiratório e cardíaco. Várias doenças determinam o aumento da
pressão intracraniana, sendo a mais frequente o traumatismo craniencefálico.
Fonte: http://revista.fmrp.usp.br/1998/vol31n4/hipertensao_intracraniana.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

CARGO: FISIOTERAPEUTA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicitou alteração de gabarito de D para C, no entanto, o gabarito já é o que
foi solicitado pelo candidato, como todos os recursos devem ser fundamentados e não podem gerarem
dúvidas para a banca analisadora, indefere-se o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
CARGO: FISIOTERAPEUTA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Recurso assiste razão ao candidato, visto que a única característica correta do gel
acoplador de ultrassom correta se encontra na alternativa A – ser estéril, dessa forma, a questão deve
ser alterada para alternativa A como correta.
Fonte: http://ucbweb.castelobranco.br/webcaf/arquivos/12851/4899/apostila_fisioterapia_geral.pdf
PARECER FINAL: Gabarito Alterado para letra “A”
CARGO: FISIOTERAPEUTA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo a Universidade Castelo Branco, para Capsulite Adesiva e Infecções (ações
esclerolítica e antibiótica), indica-se na Fonoforese a utilização de Iodo 10%.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado
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CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão foi retira do livro JUDÔ: da reflexão à competição: o caminho suave. 1 ed. Rio
de Janeiro, 2014, páginas XV, 91, 105 e106.
A grafia está de acordo com a obra consultada e ainda a alternativa a ser assinalada no gabarito é a
incorreta. Sendo assim, o recurso está indeferido.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

CARGO: CÓD. 108 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIÊNCIAS HUMANAS) - HISTÓRIA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO
JUSTIFICATIVA: Questão apresenta mais de uma alternativa correta.
PARECER FINAL: Questão NULA

CARGO: CÓD. 109 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIÊNCIAS NATURAIS) - MATEMÁTICA
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato não apresentou nenhum embasamento no seu recurso que pudesse
justificar a anulação da questão, como todos os recursos devem vir devidamente fundamentados, a banca
opta pelo indeferimento do recurso.
PARECER FINAL: Gabarito Inalterado

Teresina/PI, 22 de fevereiro de 2017.

Crescer Consultorias
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