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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITRA MUNICIPAL DE MONTE 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: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que há mais de 

uma alternativa correta. Diz que a alternativa “A” também é certa para a questão. A banca deu 

como certa a alternativa “B”. Equivocado o candidato. Na alternativa “A”, a palavra “ruim” não 

forma ditongo, mas hiato (ru-im), logo, não cumpre o exigido na questão que determina que a 

alternativa apresente ditongo e dígrafo, respectivamente. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Alega que a alternativa 

dada como certa, letra “A”, está em desacordo com a gramática, pois a oração analisada “que 

estejam relacionadas às pautas femininas” não funciona como adjunto adnominal. Equivocado 

o candidato. Isso porque a oração é introduzida por um pronome relativo, e pronome relativo 

introduz orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adjetivas, por ser adjetivas, 

desempenham a função de adjunto adnominal. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que falta o 

comando da questão. 
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. A banca deu como certa 

a alternativa “C”, porém o recorrente aduz que a alternativa correta é e a letra “B”. Equivocado o 
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candidato. Impossível a letra “B”. Isso porque a expressão “ou seja”, na letra “B” e no contexto 

em que se insere, não introduz uma retificação em relação à afirmação anterior, apenas confirma 

o que foi dito por meio de outras palavras, ratificando o que foi afirmação. Retificação não é 

retificação. Já em relação à alternativa “C”, a expressão ““São [...] que”, em “são elas que 

devem participar na proposição de políticas (L.44) tem valor expletivo, por isso pode ser retirada 

do contexto sem prejuízo de ordem gramatical. Reescrevendo: “ elas devem participar na 

proposição de políticas”. Não houve alteração de sentido nem gramatical. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. aponta problema de 

repetição. 

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, requerendo a anulação da questão. Aduz que a conjunção 

“mas” da alternativa dada como certa, letra “D” , não apresenta valor aditivo. Para extrair o 

valor semântico da conjunção em evidência, há de se levar em consideração o contexto em que 

ela está inserida. No caso, a frase “A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no 

Brasil, mas em todo o mundo” tem como antecedente da conjunção “mas” a expressão “não só” 

com valor negativo, imprimindo à conjunção “mas” valor de adição em relação ao que se afirma 

posterior. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que o período em 

análise é formado por subordinação com oração subordinada com função de objeto direto. 

Equivocado o candidato. Os argumentos trazidos por ele demonstram desconhecer a sintaxe do 

período composto. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR GERAL – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que não há 

alternativa correta, apesar de a banca ter dado como certa a letra “D’. Equivocado o candidato, 

pois a palavra “prescinde” significa “não precisar de, dispensar, rejeitar”. No caso, a afirmação 

de que  “A ideia de que o estar bem coletivo prescinde (não precisar de, dispensar, rejeitar) da 

prática de  comportamentos éticos” não encontra respaldo no texto, pois “Quando e onde não há 

evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criatividade, somatória de testemunhos e 

bons exemplos, não há bem estar”. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que não há 

alternativa correta, apesar de a banca ter dado como certa a letra “B’. Afirma que “entretanto, no 

texto não foram vistos sinais de pontuação emotiva que dá ênfase para que a alternativa correta 

seja a letra B, pois a pontuação emotiva é caracterizada pelos sinais de exclamação, 

interrogação e reticências. Desta forma solicito que seja analisada e revista a presente questão, 

assim sendo feita a anulação do gabarito em questão.”. Equivocado o recorrente. Extrai-se que 

sua irresignação está associada à má leitura do comando da questão, questão vocabular, pois, ao 

afirmar “pontuação emotiva”, diz-se de aspectos pontuais emotivos utilizados no texto. No caso, 

a pontuação emotiva se faz com o uso de verbos e/ou expressões que remetam à primeira pessoa 

do discurso. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que não há 

alternativa correta. Infelizmente, os argumentos apresentados pelo candidato estão dissonantes 

do assunto tratado na questão, além de mal formulados. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão, afirma que a alternativa 

“D” também está correta. Afirma: “A letra D apresenta a mudança sintática da palavra 

“evolução” caso houvesse a troca do verbo “há" por existir. Tal mudança não ocorreria. 

Considero essa opção a certa.”. Errada a afirmação do recorrente. No caso, expressão 

“evolução”, se o verbo haver foi substituído pela forma verbal existir mudará de função 

sintática, pois terá a função sintática de objeto direto, uma vez que o verbo haver é impessoal e 
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não tem sujeito. Com o verbo existir, expressão “evolução” terá função sintática de sujeito, já 

que o verbo existir é pessoal, pede sujeito, e intransitivo. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito para a alternativa “A”. A 

banca deu como certa a alternativa “D”. Impossível, pois função sintática da expressão “de 

pessoas” (L.2)  é adjunto adnominal na forma de locução adjetiva. Já na letra “A”, a expressão 

“do cidadão” (L.1) desempenha função sintática de complemento nominal, pois é paciente do 

nome “protetores” (L.1). 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a 

alternativa “D”. Nada a reformar, uma vez que a alternativa “C” apresenta-se como correta, em 

razão de que a conjunção “pois”, quando empregada no MEIO, isolada por vírgulas, ou no 

FINAL da oração, também isolada por vírgula, expressa conclusão de uma ideia anterior. Logo, 

afasta-se a alternativa “D”. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a 

alternativa “C”. Não há como prosperar a irresignação do candidato, uma vez que, observando o 

contexto e  levando-se em consideração o emprego do elemento de coesão textual a ser usado na 

transformação das frases I e II em um período composto,  o valor semântico do articulador 

argumentativo que deverá estabelecer a relação entre as frases I e II é de explicação, pois II 

explica I, sem indicador a ideia de soma de em relação a I. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que 

não há alternativa correta para a questão. A banca deu como certa a letra “D”. Outro recurso 

afirma que a banca deu como certa a letra “C” e pede que seja mudado para a letra “D”.  Quanto 

ao último caso, não é verdade que a banca tenha exteriorizado a alternativa “C” como certa. mas 

a alternativa “D”. No caso do pedido de anulação, não há como prosperar, pois, a construção 

poética parte do uso de elementos sugestivos e metafóricos. A comparação que segue no verso 

2: “Como um palhaço...” revela mais uma sugestão do “eu-lírico”: mostrar alegria, assim como 

o palhaço, um artista capaz de manter essa alegre postura artística mesmo nos momentos 

conflituosos e tristes da vida. Além disso, os termos opostos à alegria que caracterizam tanto o 
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palhaço: “desengonçado” (verso 2), “nervoso” (verso 3), quanto o seu riso: “riso absurdo, 

inflado de uma ironia e de uma dor violenta” (versos 3 e 4) evocam a essa capacidade do artista 

de mascarar seus sentimentos de dor para transmitir a alegria. Assim, tais antíteses enfatizam 

este contexto sugerido pelo “eu-lírico” e são empregados em todo o poema. Observa-se ainda 

que no verso 3 há elipse do termo riso: “num riso absurdo, (riso) inflado...” 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR PROFESSOR – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão. Apresenta apenas 

discordância quanto ao gabarito apresentado. A banca deu como como certa a letra “A”. Porém 

o candidato diz que não alternativa correta. O candidato defende que a conjunção “contudo” não 

pode ter valor de ressalva. Equivocado o recorrente. A ressalva consiste em uma observação 

escrita para emendar o que se escreveu erradamente, equivocadamente ou para contrariar uma 

ideia exposta anterior. É o caso da conjunção “contudo” que tem a função de contrariar algo 

afirmado anteriormente. Questão de vocabulário apenas. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão. Apresenta apenas 

discordância quanto ao gabarito apresentado. A banca deu como certa a letra “C”. Porém o 

candidato diz que  a letra “A” também está correta. Equivocado o candidato, pois somente com 

o índice de indeterminação do sujeito é que o redator se vê diante da impossibilidade de 

determinar o sujeito, no caso do uso da voz passiva sintética, o redator opta por não apresentar o 

agente da passiva (agente da ação), do contrário optaria pelo uso da voz passiva analítica. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Apresenta apenas 

discordância quanto ao gabarito apresentado. Afirma que “O verbo haver, no sentido de 

“ocorrer” ou “existir”, é impessoal, devendo assim permanecer na terceira pessoa do singular, 

não correspondendo a nenhuma das alternativas apresentadas.”. A assertiva apresentada pelo 

candidato está equivocada quando apresenta o verbo  haver como correspondente do verbo 

ocorrer. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR – CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Portaria MEC n° 931, de 21 de março de 2005, trouxe novidades para o 

Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), criado em 1990, que passou a ser 

constituído pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida comumente como Prova Brasil. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/livro_saeb_2005_2

015_completo.pdf 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por um conjunto de 

avaliações externas em larga escala que permitem ao Inep realizar um diagnóstico da 

educação básica brasileira e de alguns fatores que possam interferir no desempenho do 

estudante, fornecendo um indicativo sobre a qualidade do ensino ofertado. 

 

O candidato deve limitar-se a responder o que o comando da questão pede. 

QUESTÃO: 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é constituído por um 

conjunto de sistemas de avaliação do ensino brasileiro, desenvolvido e gerenciado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia 

do Ministério da Educação (MEC). O Saeb é realizado de dois em dois anos por 

amostragem de alunos. O referido sistema se compõe basicamente de dois processos, a 

saber: 

a) Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc) – (resposta correta) 

b) Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Avaliação Nacional da Educação de Jovens 

e Adultos (Ana). 

c) Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e Provinha Brasil. 

d) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e Índice de Oportunidades 

Educacionais (Ioe). 

 

A questão seria NULA se não houvesse alternativa que respondesse a questão OU se 

houvesse mais de uma resposta correta dentre as alternativas apresentadas, exemplo: se 

houvesse uma alternativa assim: ANA e ANEB.  

 

Pergunta-se: a alternativa A responde corretamente ao comando da questão? As 

alternativas B, C ou D respondem corretamente à questão? 

 

A questão apresenta apenas 1 (uma) alternativa que responde corretamente ao comando 

da questão. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/livro_saeb_2005_2015_completo.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2018/documentos/livro_saeb_2005_2015_completo.pdf


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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 

 

 

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE SAÚDE – LEGISLAÇÃO DO SUS 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o Estado garante como 

sendo direito do indivíduo e seu dever, políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E no artigo 199 explicita como deve 

ser a participação da Iniciativa Privada no Sistema quando esta for necessária. Assinale a 

alternativa incorreta: 

a) A participação ocorrerá mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 

preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. § 1º - item correto, conforme 

CF/88 

b) As instituições privadas poderão participar de forma suplementar (correto seria: 

complementar) do Sistema Único de Saúde. § 1º - item incorreto, conforme CF/88 

c) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções as instituições 

privadas com fins lucrativos. § 2º - item correto, conforme CF/88 

d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 

assistência à saúde no País, salvos nos casos previstos em lei. § 3º - item correto, conforme 

CF/88 

 

Constituição Federal: 

Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

§ 1º - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos. 

§ 3º É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 
saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento 
e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

O recurso do candidato não procede, uma vez que a questão cita claramente qual o artigo 

e a lei a qual questiona-se. A alternativa D está ipis literis ao que normatiza o inciso 3º da 

lei. 
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Cabe ainda lembrar que a Constituição Federal é a lei maior do nosso ordenamento 

jurídico, da qual as demais lei devem ser submetidas. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O CANDIDATO ESTÁ EQUIVOCADO AO AFIRMAR QUE A BANCA 

CONSIDEROU COMO CORRETA A ALTERNATIVA D. 

O GABARITO OFICIAL APONTA A ALTERNATIVA C COMO A RESPOSTA 

CORRETA 

Com base na Resolução 453/2012 que trata do Conselho Nacional de Saúde, assinale a 

alternativa correta: 

a) O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei, 

mantendo o que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS e consoante com as 

Recomendações da 10a e 11a Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser 

distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e movimentos representativos de 

usuários e 50% (correto seria 25%) de representação de governo e prestadores de 

serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos + 25% de entidades representativas 

dos trabalhadores da área de saúde.  

b) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, uma vez a cada seis meses 

(correto seria a cada mês) e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o 

seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados 

aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

c) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo 

(metade mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se 

exija quórum especial, ou maioria qualificada de votos – está correto conforme item 

VIII 

d) As funções, como membro do Conselho de Saúde, serão remuneradas (correto seria 

NÃO REMUNERADAS), considerando-se o seu exercício de relevância pública e, 

portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de 

justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho de Saúde 

emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, 

representações, capacitações e outras atividades específicas. 

 

Resolução 453/2012: 

I - O número de conselheiros será definido pelos Conselhos de Saúde e constituído em lei. 
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II - Mantendo o que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS e consoante com as 
Recomendações da 10a e 11a Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão ser distribuídas da 
seguinte forma: 

a)50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 

b)25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 

c)25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 
lucrativos. 

IV - o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando 
necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias; 
 
VIII - as decisões do Conselho de Saúde serão adotadas mediante quórum mínimo (metade mais um) dos 
seus integrantes, ressalvados os casos regimentais nos quais se exija quórum especial, ou maioria 
qualificada de votos; 
 
X - As funções, como membro do Conselho de Saúde, não serão remuneradas, considerando-se o seu 
exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o 
conselheiro. Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e instituições, o Conselho 
de Saúde emitirá declaração de participação de seus membros durante o período das reuniões, 
representações, capacitações e outras atividades específicas. 

 

 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – INFORMÁTICA 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO com mudança de gabarito. 

JUSTIFICATIVA: DEFERIDO (TROCAR DE LETRA D PARA LETRA B) 

A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. 

https://support.office.com/pt-br/article/tipos-de-gr%C3%A1fico-dispon%C3%ADveis-

no-office-a6187218-807e-4103-9e0a-27cdb19afb90 
PARECER FINAL: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO : LETRA “B” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Entre as alternativas apresentadas na questão á única que atende ao 

enunciado é a letra C. 

https://www.samsung.com/br/support/computing/windows-8-basic-tips-how-do-i-open-

the-control-panel/ 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há erro na questão. A única alternativa que atende ao enunciado 

é a letra C. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre os direitos individuais e coletivos insculpidos no art. 

5º da Constituição Federal de 1988. O gabarito correto da questão é a alternativa "A", 

pois somente os itens I e IV estão corretos. Em relação ao item III, este está incorreto, 

tendo em vista que está em desacordo com o enunciado no art. 5º, inciso XXVI da 

Constituição Federal de 1988. Segundo esse dispositivo constitucional, "a pequena 

propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será 

objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes DE SUA ATIVIDADE 

PRODUTIVA, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento". Dessa 
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forma, vê-se que o dispositivo constitucional condiciona que a pequena propriedade rural 

não será penhorada em razão de débitos decorrentes EXCLUSIVAMENTE de sua 

atividade produtiva, e não sobre quaisquer débitos. Como a questão estava tratando de 

forma literal do art. 5º, inciso XXVI da CF/88, este item está incorreto.  

Portanto, o recurso não merece provimento. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre a teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow. 

A alternativa “C” é o gabarito correto da questão, tendo em vista que de acordo com 

esse autor, as necessidades SOCIAIS são caracterizadas como necessidades de 

pertencimento, como ter amigos, ter um bom ambiente de trabalho, entre outras.  

Portanto, o gabarito segue inalterado. 

 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 
 
 

CARGO: DENTISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede marcar a alternativa incorreta sobre o disposto no Código 

de Ética Odontológica. A alternativa “D” é o gabarito da questão, pois de acordo com o 

art. 47 do Código de Ética Odontológica, “o profissional inscrito poderá utilizar-se de 

meios de comunicação para conceder entrevistas ou palestras públicas sobre assuntos 

odontológicos de sua atribuição, com finalidade de esclarecimento e educação no 

interesse da coletividade, sem que haja autopromoção ou sensacionalismo, preservando 

sempre o decoro da profissão, sendo VEDADO anunciar neste ato o seu endereço 

profissional, endereço eletrônico e telefone.” Portanto, o erro da alternativa D consiste 

no termo “permitido”. 

                    Destarte, o recurso não merece provimento. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma que “o dente ideal para amputação 

radicular precisa ter:” A alternativa “D” está correta e é o gabarito da questão, tendo em 

vista que é a única que apresenta uma característica que o dente ideal para amputação 

radicular precisa ter, que é o mínimo possível de defeitos ósseos verticais. As demais 

alternativas apresentadas trazem características que não se relacionam de forma 

correta ao enunciado da questão. 

                    Destarte, o gabarito segue inalterado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “Marcelo apresentou-se ao consultório 

odontológico com abertura bucal de 20 mm e foi prontamente atendido pelo dentista 

João Guilherme. Neste caso, a melhor terapia de urgência a ser realizada por João 

Guilherme é:” A questão deve ser anulada, tendo em vista que não foi especificado no 

enunciado o grau de severidade da abertura bucal, o que interferiria de forma direta na 

melhor terapia de urgência a ser aplicada. Assim, como o enunciado da questão estava 

incompleto, a correta análise da questão pelo candidato foi prejudicada. Por esse motivo, 

a questão deve ser anulada. 

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como 

correta. E de fato está em consonância com o requerido na questão, tendo em vista que 

corresponde a um dos atalhos do Microsoft Word 2007. 

Ao acionar a Tecla End no manusear do Microsoft Word 2007, o cursor vai para o fim da 

linha. Ressalta-se que as demais alternativas estão flagrantemente erradas. 
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Nesse sentido, não há razão para anulação ou mudança de gabarito da questão em 

análise. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como 

correta. E de fato está em consonância com o requerido na questão, tendo em vista que 

corresponde a COMPACTAÇÃO, técnica que permite reduzir o tamanho de arquivos, sem 

que haja perda de informação. 

Ademais, ZIP é É uma forma simples de agrupar vários arquivos. Os arquivos 

compactados possuem a extensão “.zip”. 

Por exemplo, para enviar diversos documentos por email, a tarefa é simplificada se o usuário 

criar um arquivo que agrupe todos os documentos e enviar um arquivo único. Quando o 

destinatário descompactar o arquivo “.zip”, cada documento será mostrado separadamente. 

Ressalta-se, ZIP é um formato de arquivo, e não uma técnica que permite reduzir tamanhos. 

Ademais, a alternativa “C” menciona zipamento. 

Nesse sentido, com base no exposto, não há razão para anulação ou mudança de 

gabarito da questão em análise. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “C” como correta. No 

entanto, após análise, observa-se que o enunciado da questão não explicou de forma 

pormenorizada se a hemorragia era interna ou externa. Ressalta-se que tal informação é relevante 

para responder a questão de forma correta.  
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Nesse sentido, tendo em vista a omissão no enunciado da referida questão, pelas razões 

expostas, a anulação é medida que se impõe.  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como 

correta. No entanto, após análise, observa-se que a referida alternativa está em consonância com 

a norma de 2015, e o enunciado da questão requer do candidato a informação correta de acordo 

com as Novas Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (2010) da American Heart Association 

(AHA) 

A referida norma aduz: “É sensato que os socorristas leigos e profissionais de saúde 

realizem compressões torácicas a uma frequência mínima de 100 compressões por minuto.” 

Portanto, observa-se que o teor da alternativa “A” não condiz com a informação ora destacada. 

Por outro lado, observa-se que a alternativa “B” está correta, tendo em vista que a norma 

afirma que o DEA deve ser usado tão logo o equipamento esteja disponível. 

Nesse sentido, tendo em vista as razões expostas, a mudança de gabarito da alternativa 

“A” para alternativa “B” é medida que se impõe.  

PARECER FINAL: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “B”. 

 

CARGO: FISCAL DE OBRAS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre o Habite-se, que é um documento que visa 

garantir que o imóvel foi construído de acordo com as exigências da cidade em que a 

obra foi concebida. Havia na questão três itens a serem analisados. Entretanto, após os 

itens, não havia nenhum comando na questão, afirmando se era para marcar a 

alternativa que continha os itens corretos ou incorretos. Portanto, a questão deve ser 
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ANULADA, tendo em vista que estava incompleta e prejudicou a análise correta por 

parte dos candidatos. 

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os itens I, II, III e IV estão corretos, já que o Diário ou Livro de Obra serve 

para registrar condições climáticas, garantir que padrões técnicos sejam seguidos, 

registrar a ocorrência de acidentes e verificar disponibilidades ou ausência de recursos 

(sejam humanos ou de maquinário). Portanto, a alternativa “A” é o gabarito correto da 

questão, tendo em vista que a quantidade de itens corretos é igual a 4(quatro). 

                    Destarte, o gabarito segue inalterado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “Sobre o disposto no Código Tributário 
Nacional acerca das limitações da competência tributária”. Observa-se que o comando 
da questão está incompleto, haja vista que não se afirmou se era para marcar a 
alternativa correta ou incorreta. Destarte, como a análise correta da questão pelo 
candidato foi prejudicada, esta deve ser anulada. 
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “C” é o gabarito correto da questão, tendo em vista que 

cereais, verduras, leite, hortaliças e doces são fontes de carboidratos (soma dos itens 

corretos é igual a 15). Cereais e doces são fontes predominantes (alimentos ricos) em 

carboidratos. Entretanto, verduras, hortaliças e leite são também fontes importantes de 

carboidratos, apesar de serem em menor proporção. Urge salientar que o fato de o 

alimento ser rico em proteína, vitaminas, minerais ou fibras não descaracteriza o fato de 

também ser fonte de carboidratos. Além disso, a questão se referiu somente a alimentos 

“fontes de carboidratos”. Diferentemente seria se o enunciado da questão tratasse de 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - 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 

 

alimentos com “PREDOMINÂNCIA” de carboidratos em sua composição, o que não foi 

o caso da referida questão. 

                  Destarte, o gabarito segue inalterado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “São deveres do Técnico em 

Enfermagem, SALVO”. Dessa forma, deve ser marcada a alternativa INCORRETA, pois 

o termo “salvo” significa exceto, à exceção de. A alternativa “C” está incorreta e é o 

gabarito da questão, haja vista que o técnico em enfermagem NÃO deve registrar 

informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada, sendo sua função 

prestar informações imparciais e verídicas sobre a assistência prestada. 

                  Destarte, o recurso não merece provimento. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o anexo III, item 1 da portaria do Ministério da Saúde nº 

2616, de 12 de maio de 1998, a Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares 

é a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição 

entre pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco 

de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle. 

                           Destarte, o gabarito segue inalterado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa incorreta sobre os aspectos 

relevantes para a prevenção de quedas no ambiente hospitalar. A alternativa “C” está 

incorreta e é o gabarito da questão, tendo em vista que afirma: “O paciente e seu 

acompanhante NÃO precisam estar inseridos nas estratégias de prevenção de quedas. 
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” O termo “não” torna a alternativa errada, pois o paciente e seu acompanhante precisam 

estar inseridos nas estratégias de prevenção de quedas. 

                      Destarte, o gabarito segue inalterado.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa FALSA sobre a vacina contra 

Hepatite B. A única alternativa incorreta é a letra “C”, tendo em vista que segundo o 

Manual de Vacinação da FUNASA (Ministério da Saúde), página 25, essa vacina NÃO 

deve ser aplicada na região glútea, pois a adoção desse procedimento se associa com 

menor produção de anticorpos, pelo menos em adultos.  

                      Destarte, o recurso não merece provimento.  

BIBLIOGRAFIA 

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

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 
 

Teresina/PI, 10 de maio de 2019 
Crescer Consultorias 
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