TESTE SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI
CRESCER CONSULTORIAS
RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR
DAS PROVAS OBJETIVAS

TESTE SELETIVO DA PREFEITRA DE LAGOA ALEGRE - PI
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 001/2019, interpostos contra as
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – PORTUGUÊS
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: No

texto, a autora expõe seu ponto de vista sobre o relacionamento entre
pais e filhos. Trata-se, portanto, de um texto argumentativo. A autora defende que os pais
devem conviver melhor com os filhos, valorizando o tempo que passam com eles,
mesmo que seja pouco. Segundo ela, o tempo de que os pais dispõem para a convivência
com os filhos não precisa ser longo, desde que sejam de total atenção e participação para
que os pais possam transmitir afeto e educação aos filhos.
Ao escrever o artigo, a autora tinha alguns objetivos, responder à carta enviada por uma
mãe, orientar os pais na convivência com os filhos e convencer os pais a melhorar o
relacionamento com os filhos. Esses eram os objetivos para a elaboração do texto.
No primeiro parágrafo, a autora expõe várias opiniões pessoais, a partir de cartas que lhe
são enviadas por pais e uma delas é de uma mãe preocupada com a falta de tempo para
os filhos.
Portanto, pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: As

palavras filho e cansaço são classificadas como paroxítonas, pois a
sílaba tônica é a penúltima, fi-lho e can-sa-ço.
Pela justificativa apresentada, não há mais de uma alternativa correta e por esse motivo a
questão não será anulada.
Gabarito oficial mantido.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: Em

resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer
que a referida questão será anulada, tendo em vista que houve um erro no enunciado que
comprometeu a questão, impossibilitando o candidato de respondê-la corretamente.
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PARECER FINAL: QUESTÃO NULA.

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – PORTUGUÊS
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Dígrafo

é o grupo de duas letras representando um só fonema, isto é,
apenas um som. Há dígrafos que representam consoantes (ch, nh, lh, rr, ss, gu, qu, sc, sç
e xc) e outros que representam vogais nasais (am, an, em, en, im, in, om, on, um, un). A
palavra “mudança” possui o dígrafo vocálico “an”.
Pela justificativa apresentada, a questão não será anulada.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

substantivo “óleo”, de acordo com o Dicionário Conciso Houaiss
(página 680) tem a seguinte divisão silábica: ó-leo. O minidicionário Luft (de Celso
Pedro Luft, página 488) também registra a divisão silábica em duas sílabas: ó-leo.
Os dicionários Mini Aurélio Escolar (página 531), Dicionário da Língua Portuguesa
Evanildo Bechara (página 875) e Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa
Aulete (página 990) registram as duas formas de divisão silábica: ó-leo e ó-le:o. A
observação que se encontra nas informações dos dicionários é que quando há os dois
pontos separando as vogais (no caso o “e” do “o”), é uma forma de sugerir que “é
preferível não separar sílaba aqui”.
Em relação à palavra “preocupante”, a correta divisão silábica é: pre-o-cu-pan-te.
Portanto, pela justificativa apresentada, não há razão plausível para a anulação da
questão, uma vez que apenas a alternativa D contempla erro de divisão silábica.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 06
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

texto em questão aborda a realização da Copa do Mundo no Brasil. Há
de se observar que já no início do texto, o autor coloca o pronome demonstrativo
indicando tempo atual, presente: “A Copa do Mundo no Brasil será aberta nesta quintafeira...”, “O maior, mais caro e possivelmente mais polêmico torneio na história do
esporte na história do esporte vai começar hoje [quinta-feira]...”.
No enunciado da questão, lê-se: “No texto lido, percebe-se que o autor limita-se a um
tempo...”, e a resposta só pode ser “presente ao narrar o fato”, pois o evento a que ele se
refere está acontecendo no tempo presente.
Portanto, a resposta correta é que se encontra na alternativa D.
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Pela justificativa apresentada, o gabarito permanece inalterado.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – MATEMÁTICA FUNDAMENTAL
PROVA: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: Aceite para a Anulação da Questão Nº 12 por falta de informações que dificultaram a

resolução. Está faltando uma terceira razão referente a distância percorrida em cada trajeto para que a
solução encontrada seja precisa. A não informação das distâncias e nem a confirmação de que os trajetos
são equivalentes impossibilita assim uma correta resolução.
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA.
PROVA: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

candidato contesta a questão Nº 13, mas descreve em seu recurso a
questão de Nº 19. Segue abaixo resposta ao recurso considerando a questão de Nº 19.
Segue trecho do enunciado:
“Conceição organiza as frutas de maneira que todas as cestas tenham a máxima
quantidade possível, considerando a mesma quantidade de frutas de cada tipo igualmente
distribuídas. ”
A totalidade das frutas serão organizadas levando em conta que as cestas tenham a
máxima quantidade possível de cada fruta considerando que cada cesta tenha a mesma
quantidade de frutas.
Para a resolução desta questão, utilizando M.D.C (Máximo Divisor Comum),
encontraremos o fator comum entre as frutas e então saberemos a quantidade que será
possível de cada fruta em cada cesta.
Segue resolução:
M.D.C (24, 12, 20) = 4
24 amoras / 4 = 6 amoras
12 cachos de uva / 4 = 3 cachos de uva
20 maçãs / 4 = 5 maçãs
6 + 3 + 5 = 14 frutas por cesta.
Desta forma a alternativa A é a resolução para a questão.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme

observado na justificativa da candidata a mesma somou os
termos fora do parêntese 10 + 0,4. Porém o 10 estava multiplicando todo o parêntese e a
regra para resolução de expressões é pela ordem das operações: priorizar parêntese,
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colchetes e chaves, então solucionar as multiplicações e divisões e só após resolver as
adições e subtrações.
Segue abaixo a resolução detalhada:
(0,24 + 0,2 ÷ 0,05 + 3/2 – 4,2) 10 + 0,4
(0,24 + 4 + 3/2 – 4,2) 10 + 0,4
(4,24 + 1,5 – 4,2) 10 + 0,4
(1,54)10 + 0,4
15,4 + 0,4 = 15,8 = 158/10 = 79/5
Desta forma a alternativa D é a resolução para a questão.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: MATEMÁTICA FUNDAMENTAL
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segue

trecho do enunciado:
“Conceição organiza as frutas de maneira que todas as cestas tenham a máxima
quantidade possível, considerando a mesma quantidade de frutas de cada tipo igualmente
distribuídas. ”
A totalidade das frutas serão organizadas levando em conta que as cestas tenham a
máxima quantidade possível de cada fruta considerando que cada cesta tenha a mesma
quantidade de frutas.
Para a resolução desta questão, utilizando M.D.C (Máximo Divisor Comum),
encontraremos o fator comum entre as frutas e então saberemos a quantidade que será
possível de cada fruta em cada cesta.
Segue resolução:
M.D.C (24, 12, 20) = 4
24 amoras / 4 = 6 amoras
12 cachos de uva / 4 = 3 cachos de uva
20 maçãs / 4 = 5 maçãs
6 + 3 + 5 = 14 frutas por cesta.
Desta forma a alternativa A é a resolução para a questão.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: COMUM AOS CARGOS DE PROFESSOR – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019, o percentual passa a ser de 30% ao

invés de 50%.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
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CARGO: COMUM AOS CARGOS DA SAÚDE – LEGISLÇAO DO SUS
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 16
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

candidato interpôs recurso solicitando a anulação da questão sob a
alegação de que a questão não apresenta resposta. Segundo o candidato a sequencia
correta deveria ser VVF. Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista
que a segunda afirmativa da questão é falsa, pois de acordo com o disposto na
Constituição Federal Brasileira, executar ações de vigilância ambiental não está incluída
no rol de competências do SUS:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;”
Face ao exposto, recurso indeferido.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: COMUM AOS CARGOS DE SUPERIOR GERAL – INFORMÁTICA
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme

publicações dos links abaixo, segue a justificativa para o

gabarito da questão:
Ao pesquisar por qualquer coisa no Google, você pode acessar a opção “Ferramentas de
pesquisa” para extrair o máximo do buscador. Ao clicar sobre este botão, você pode
limitar os resultados a fim de torná-los mais precisos. É possível definir a nacionalidade
dos sites que devem aparecer nas respostas, o idioma, a data da publicação ou a
precisão em relação ao que foi buscado, como se você usasse as aspas.
https://canaltech.com.br/internet/dicas-e-truques-para-melhorar-as-suas-buscas-nogoogle/
https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/10/guia-de-dicas-googleaproveite-ao-maximo-ferramenta-de-busca.html
https://support.google.com/websearch/answer/142143?hl=pt-BR
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
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CARGO: PROFESSOR EJA
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com o referencial utilizado, o termo não pode ser separado de seu contexto.

A ideia da alternativa é indicar que o ensino e a pesquisa caminham lado a lado no processo educacional
e isso implica em uma rigorosidade metódica.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa questionada pelo candidato está correta, uma vez que para que o professor

realize uma intervenção pedagógica assertiva é necessário que ele dialogue com os educandos.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: ENFERMEIRO
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que as
alternativas C e D encontram-se incorretas. Entretanto, sua argumentação não se sustenta
haja visto que a questão apresenta apenas uma alternativa incorreta (letra C).
A questão foi baseada no Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção
Integral as Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (Ministério da Saúde,
2015), que em sua pg. 41 traz as informações contidas na alternativa D:
As infecções, como a sífilis (em especial, a latente), a gonorreia e a clamídia em
mulheres, as hepatites virais B e C e a infecção pelo HIV, são frequentemente
assintomáticas. Quando não detectadas, levam a complicações mais graves, como sífilis
congênita, DIP, infertilidade, cirrose hepática e aids.
Na alternativa D optou-se estrategicamente por não mencionar a sífilis pois tal doença já
estava sendo mencionada na alternativa C, entretanto tal fato não invalida a alternativa já
que a mesma não foi taxativa e nem restritiva pois não afirmou que apenas as doenças
citadas na alternativa D seriam frequentemente assintomáticas.
Face ao exposto, considerando que apenas a alternativa C encontra-se incorreta, recurso
indeferido.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: MÉDICO
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 24
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RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO.
JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta duas alternativas corretas (A e D), deverá ser

anulada.
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA.
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso sob a alegação que a questão apresenta duas alternativas

incorretas (B e C). Entretanto, sua argumentação não se sustenta já que a argumentação apresentada
não torna a alternativa C incorreta. Face ao exposto, recurso indeferido.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: ORIENTADOR
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com a Lei Nº 8.742/1973, a afirmativa II não está entre os princípios que regem

a assistência social.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO;
JUSTIFICATIVA: A palavra “EXCETO” foi inserida de forma incorreta na questão. A alternativa B é a

resposta correta, as demais estão incompletas.
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O

empréstimo finaliza no tempo de 2 anos e meio =
2 (𝑎𝑛𝑜𝑠) × 12 (𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑚 1 𝑎𝑛𝑜) + 6 (𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑜 = 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠)
= 30 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠/𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜
7,5
𝑗 = 1.200 ×
× 30
100
𝑗 = 12 ∙ 7,5 ∙ 30
𝑗 = 𝑅$2.700 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑅$1.200,00 + 𝑅$2.700
𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 =
30 (𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠)
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𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎çã𝑜 = 𝑅$130,00
O valor de uma das prestações será igual a R$ 130,00
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Conforme

publicação abaixo, (ver o link), segue a justificativa para o

gabarito da questão:
Concreto armado é um tipo de estrutura que utiliza armações feitas com barras de aço. Essas ferragens
são utilizadas devido à baixa resistência aos esforços de tração do concreto, que tem alta resistência à
compressão. Em uma estrutura de concreto armado, o uso de aço em vigas e pilares torna-se
indispensável e o dimensionamento precisa ser bem calculado seguindo as normas vigentes dos órgãos
reguladores. O projeto de uma estrutura em concreto armado é realizado por engenheiros especializados
em cálculo estrutural. Também conhecidos como calculistas, eles vão dimensionar a bitola do aço a ser
utilizado e os elementos que compõem a estrutura, como vigas, pilares, lajes, blocos, sapatas, etc, assim
como determinar a resistência do concreto e o espaçamento entre as barras de aço.

Assim como todo tipo de estrutura, o concreto armado tem suas vantagens e
desvantagens. Para que um projeto seja bem sucedido, a avaliação e comparação de
alguns fat
“A remuneração da contratada, nesse regime, é feita em função das unidades
de serviço efetivamente executadas, com os preços previamente definidos na
planilha orçamentária da obra. Assim, o acompanhamento do
empreendimento torna-se mais difícil e detalhado, já que se faz necessária
a fiscalização sistemática dos serviços executados. Nesse caso, o
contratado se obriga a executar cada unidade de serviço previamente
definido por um determinado preço acordado. O construtor contrata apenas
o preço unitário de cada serviço, recebendo pelas quantidades efetivamente
executadas. A precisão da medição dos quantitativos é muito mais crítica no
regime de empreitada por preço unitário do que em contratos a preços globais,
visto que as quantidades medidas no campo devem ser exatas, pois
corresponderão, de fato, às quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes
de medição do proprietário devem ser mais cuidadosas e precisas em
seus trabalhos, porque as quantidades medidas definirão o valor real do
projeto.”
...Este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União:
Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após
a execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físicoCRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
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financeiro. As medições de campo das quantidades realizadas devem ser
precisas apenas o suficiente para definir o percentual executado projeto.
Essa particularidade facilita a fiscalização da obra, já que esse critério de
medição não envolve necessariamente o levantamento preciso dos quantitativos
dos serviços executados.11 Caso utilizada uma empreitada por preço global
nesses tipos de objetos, as medições serão realizadas por etapas; e não por
quantitativos medidos
http://fernandomanica.com.br/site/wpcontent/uploads/2015/10/contratos_de_obra.pdf
ores no momento da escolha do tipo de estrutura são indispensáveis para a redução de custos e
adaptação técnica para cada projeto.

Desvantagens do concreto armado
•A

resistência à tração do concreto armado é cerca de um decimo da sua resistência
à compressão.
• Por ser muitas vezes produzido in loco, a resistência final do concreto pode ser afetada
devido a erros durante os processos de mistura e cura.
• O concreto armado utiliza-se de formas de madeira ou metálicas, encarecendo o projeto.
• Uma estrutura de concreto armado gera muitos resíduos e lixos de construção.
• Para uma construção de um edifício de vários andares, a seção dos pilares para uma
estrutura em concreto armado é maior do que a seção dos pilares em uma estrutura
metálica.
• O concreto armado tem grande peso próprio (2.500 kg/m3).
• Tempo de execução maior do que outros sistemas de construção, devido ao tempo de
cura (pode ser reduzido com uso de aditivos).
• A demolição de uma estrutura em concreto armado é de difícil execução, podendo ser
inviáveis devido ao custo.
https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-armado/
http://demilito.com.br/11-detalhes%20obras%20CA-rev.pdf
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL
PROVA: ESPECÍFICA
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A

alternativa “B”, bem como as alternativas “A” e “D”, referem-se a
“Medição e pagamento na empreitada por preço unitário”:
Na empreitada por preço unitário, tendo em vista a ausência de um projeto básico
minucioso, o ente contratante remunerará o contratado pelo quantitativo de
materiais efetivamente utilizado na obra. Não por outro motivo, a doutrina anota que
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“na empreitada por preço unitário, a regra de medição é a aferição dos serviços na exata
dimensão em que foram executados no local da obra.”14 Desse modo, a medição
quantitativa daquilo que se está executando é condição para o pagamento do contratado.
Ressalte-se que a medição deverá ser minuciosa, analisando quantitativamente todos os
itens empregados na obra à exaustão, pagando-se o valor correspondente na planilha de
preços multiplicado pela quantidade executada na obra. Esse é o entendimento do
Tribunal de Contas da União:
“A remuneração da contratada, nesse regime, é feita em função das unidades de serviço
efetivamente executadas, com os preços previamente definidos na planilha orçamentária
da obra. Assim, o acompanhamento do empreendimento torna-se mais difícil e
detalhado, já que se faz necessária a fiscalização sistemática dos serviços
executados. Nesse caso, o contratado se obriga a executar cada unidade de serviço
previamente definido por um determinado preço acordado. O construtor contrata
apenas o preço unitário de cada serviço, recebendo pelas quantidades efetivamente
executadas. A precisão da medição dos quantitativos é muito mais crítica no regime de
empreitada por preço unitário do que em contratos a preços globais, visto que as
quantidades medidas no campo devem ser exatas, pois corresponderão, de fato, às
quantidades a serem pagas. Portanto, as equipes de medição do proprietário devem ser
mais cuidadosas e precisas em seus trabalhos, porque as quantidades medidas
definirão o valor real do projeto.”
...Este também é o entendimento do Tribunal de Contas da União:
Na empreitada por preço global, a remuneração da contratada é feita após a
execução de cada etapa, previamente definida no cronograma físico-financeiro. As
medições de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o
suficiente para definir o percentual executado projeto. Essa particularidade facilita a
fiscalização da obra, já que esse critério de medição não envolve necessariamente o
levantamento preciso dos quantitativos dos serviços executados.11 Caso utilizada uma
empreitada por preço global nesses tipos de objetos, as medições serão realizadas por
etapas; e não por quantitativos medidos
http://fernandomanica.com.br/site/wp-content/uploads/2015/10/contratos_de_obra.pdf
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