
 

TESTE SELETIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO-PI 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

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 

 

 

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 7.12 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 FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  

PARECER 1: 

Adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. Na frase da alternativa C, o 
adjetivo “belo” está deslocado de sua posição, mas refere-se ao substantivo “carro” qualificando-o. Sendo 
assim, não há erro de classificação. 

Pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida questão, permanecendo o 
gabarito oficial.  

 

PARECER 2: 

Na alternativa A, sublinhou-se apenas a palavra “casamento”, a locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais 
palavras com valor de adjetivo, por esse motivo para ser locução a preposição “de” deveria estar sublinhada 
juntamente com o substantivo “casamento”. Portanto, não existe a expressão “festa de”, mas “festa” é um 
substantivo e “de casamento” é uma locução adjetiva formada de preposição mais substantivo. Como o 
enunciado pede que se marque o termo que tem a função de adjetivo, considera-se incorreto classificar 
“casamento” como adjetivo. 

Pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da referida questão, permanecendo o 
gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

 

COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração a questão a mesma possui duas alternativas corretas, letras B e C. 

PARECER FINAL: Questão ANULADA 
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COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na marcação do gabarito. 

I - “De resto, como já se disse algumas vezes, o debate sobre a soja transgênica virou ideológico.” 

II - “Faz uns meses, por exemplo, li o artigo de um médico que se opunha vigorosamente ______ realização de 
exercícios físicos, por constituírem séria ameaça ______ saúde.” 

III – “E não é preciso ir tão longe, pois creio que todo mundo sabe da recente descriminalização do ovo, embora 
relativa, e da menos recente criminalização da antes louvada margarina, agora considerada maior vilã do que 
a ainda condenabilíssima manteiga. “ 

IV – “Mas é um grupo minúsculo e sem uniformidade de convicção, pois, segundo depreendo do que leio por 
aí, há os que entendem e são a favor e os que também entendem e são contra. E, claro, os militantes de um lado 
acham que o grupo oposto está errado e vice-versa. “ 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “A” 

COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Candidata citou questão 04 no recurso, mas o recurso trata-se da questão. 

De acordo com a norma culta, a frase da alternativa C não está correta, pois a regência do verbo SIMPATIZAR 
pede objeto indireto regido da preposição “com” e este verbo não é pronominal, não admitindo, portanto, 
pronomes oblíquos.  

A propósito, a justificativa do candidato não procede, o “se” não se classifica, na frase em questão, como índice 
de indeterminação do sujeito, mas sim como pronome pessoal oblíquo de terceira pessoa. 

Pela justificativa apresentada, permanece o gabarito oficial, letra A. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

 

 

 

COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro Material. 

PARECER FINAL: Questão ANULADA 
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CARGO: ORIENTADOR SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “A” 

 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto no Manual de Normas Técnicas – Dengue -Instruções para Pessoal de 
Combate ao Vetor: 

Página 9:“Trata-se, caracteristicamente, de enfermidade de áreas tropicais e subtropicais, onde as condições 
do ambiente favorecem o desenvolvimento dos vetores.” 

Página 9: “ Várias espécies de mosquitos do gênero Aedes podem servir como transmissores do vírus do 
dengue. No Brasil, duas delas estão hoje instaladas: Aedes aegypti e Aedes albopictus.” 

Página 10: “As infeções pelo vírus do dengue causam desde a forma clássica (sintomática ou assintomática) à 
febre hemorrágica do dengue (FHD).” 

Páginas 9 e 10: A transmissão ocorre quando a fêmea da espécie vetora se contamina ao picar um indivíduo 
infectado que se encontra na fase virêmica da doença, tornando-se, após um período de 10 a 14 dias, capaz de 
transmitir o vírus por toda sua vida através de suas picadas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/man_dengue.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na alternativa D da questão, onde se refere ao agente de saúde ao invés do agente 
de endemias. Portanto fica anulada a questão. 

PARECER FINAL: Questão ANULADA 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  O enunciado da questão solicita a afirmativa que deverá ser tratada com larvicidas: 

Não serão tratados com larvicidas, EXCETO:  

Aquários ou tanques que não contenham peixes devem ser tratados com o uso de larvicidas. As alternativas A 
B e C se referem aonde não se deve tratar com larvicidas. Já a alternativa D se refere a onde se tratar com o uso 
de larvicidas. 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Troca-se o gabarito oficial de “C” para “B” 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “B” 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Conforme disposto no Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, página 18,  
a alternativa A está correta: “Só uma pequena parcela de indivíduos infectados desenvolve sinais e sintomas 
da doença.” 

A alternativa B está incorreta “6.3.3 Vacina antileishmaniose visceral canina Existe uma vacina contra a 
leishmaniose visceral canina registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porém sem 
constatação de seu custo-benefício e efetividade para o controle de reservatório da leishmaniose visceral 
canina em programas de saúde pública.” Logo não existe vacina disponível para a prevenção da doença. 

A alternativa incorreta é a letra B.  

Portanto troca-se o gabarito oficial de “C” para “B” 

 

http://www.pbh.gov.br/smsa/bibliografia/Leishmaniose1193Completo.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “B” 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  De acordo com o Manual Controle de Vetores Procedimentos de Segurança pagina 21 temos: 

Luvas nitrílicas: As luvas de nitrili puro resistem á passagem de praguicidas, isolando as mãos desse tipo de 
produto. Devem ser utilizadas em todas as atividades que envolvam o manuseio de praguicidas químicos. 

Luvas de raspa de couro: Devem ser indicadas para trabalhos em que exista riscos de ferimentos nas mãos, em 
atividades nas quais se faz uso de ferramentas. 

Logo a afirmativa “As luvas de raspa de couro resistem á passagem de praguicidas, isolando as mãos desse tipo 
de produto.” É falsa. 

Ainda conforme o Manual Controle de Vetores Procedimentos de Segurança, página 22: 

“Calças e camisas de mangas curtas e longas: Durante os trabalhos de aplicação de inseticidas, as partículas 
geradas pelos equipamentos são pequenas, o que determina que essas gotículas caiam sobre o tecido em 
quantidades que não causem riscos de contaminação.” 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_vetores_manual1.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  Consta do programa de provas do Edital do Concurso: 

Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais (endemias e doenças reemergentes); 

Orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle de doenças endêmicas. 

 

As principais doenças endêmicas do Brasil, são: a malária; a leishmaniose; a esquistossomose; a febre amarela; 
a dengue;  o tracoma; a doença de Chagas; a Hanseníase; a tuberculose; a cólera e a gripe A. 

 

Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 

 

https://www.artigos.etc.br/principais-doencas-endemicas-do-brasil.html  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A alternativa incorreta é a letra A.  

“E por fim, outra desordem perceptiva é a apraxia. Esta é definida como incapacidade de executar um 
movimento, ou seqüência de movimentos, apesar de estarem intactos a sensibilidade, a saída motora 
automática e a compreensão da tarefa. Esta ocorre como resultado de lesão da área pré-motora ou motora 
suplementar, ambas localizadas no lobo frontal. (LUNDY-EKMAN, 2000, p.275). “ 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/47828.pdf  

PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 

 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Placa indicativa de duplo 
sentido de circulação. Placa essa que não representa um movimento obrigatório. 

 

Portanto troca-se o gabarito oficial de “A” para “C”.  

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “C” 
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CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A placa que se refere a ponte estreita é:  
A placa que se refere a alternativa D é estreitamento de pista. 
Portanto permanece inalterado o gabarito oficial. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 17 E 28 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As questões 17 e 28 exatamente iguais, no entanto, tal fato não fere o princípio de isonomia 
entre os candidatos, pois a questão em si foi elaborada de acordo com o conteúdo programático. Seria caso de 
anulação de houvesse alternativas iguais ou com respostas iguais, o que não é o caso. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

 
 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 16 E 30 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: As questões 17 e 28 exatamente iguais, no entanto, tal fato não fere o princípio de isonomia 
entre os candidatos, pois a questão em si foi elaborada de acordo com o conteúdo programático. Seria caso de 
anulação de houvesse alternativas iguais ou com respostas iguais, o que não é o caso. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado  

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Resolução da questão: 
 
1 ml contém 20 gotas, portanto, 120 ml correspondem a: 2400 gotas. 
 
2.400 gotas devem ser administradas em 60 minutos, então, o cálculo deve ser: 2.400/60, o que gera o 
resultado de 40 gotas por minuto. 
 
Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão, e que a alternativa A corresponde a única 
resposta, recurso indeferido. 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado  
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CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As considerações do candidato em questão são pertinentes, pois houve falha na elaboração 
da questão. Portanto fica anulada a questão.  

PARECER FINAL: Questão ANULADA 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na divulgação do gabarito oficial. Portanto troca-se de ‘C” para “A” 

PARECER FINAL: Gabarito alterado para letra “” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina/PI, 11 de abril de 2017. 
 

Crescer Consultorias 
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