ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95
CONCURSO PÚBLICO
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 001/2019, interpostos contra as
questões da prova objetiva e ao gabarito preliminar.
Conforme subitem 8.12 do Edital de Abertura n° 001/2019, 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.
Teresina/PI, 29 de agosto de 2019
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a resposta correta é a
alternativa “B”. A banca deu como certa a letra “A”. Engana-se o candidato. No caso, a pretensão do candidato seria de
mudança de gabarito, porém nem uma nem outra pretensão pode ser deferida. Isso porque o texto não trata da
interpretação de teses científicas, uma vez que a tese é, em suma, uma proposição sobre como funciona um fenômeno de
interesse. Ela é a resposta para uma pergunta científica e por isso tem a forma de uma afirmação. A simples menção de
temas de natureza científica não o tipifica como texto na forma de tese científica.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que a resposta correta é a
alternativa “B”. A banca deu como certa a letra “C”. Engana-se o candidato. No caso, o recurso não se sustenta em razão de
que a argumentação defendida pelo candidato se resume à apenas discordância do gabarito, mas sem apresentação de
uma suporte de argumentação consistente, ou seja, o candidato discordo apenas do gabarito.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas respostas
corretas. Afirma que a alternativa “B” também é correta. A banca deu como certa a letra “D”. Engana-se o candidato. Isso
porque expressão “relação” (L.10) NÃO continuará exercendo a mesma função sintática se o verbo existir, presente no
contexto em que ela se encontra, for substituído por haver, uma vez que o verbo existir é intransitivo, pessoal e pede sujeito
que é a palavra “relação” (L.10) colocada na ordem inversa. Já o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, por isso
não tem sujeito. No caso, com o verbo haver, a palavra “relação” (L.10) vai funcionar como objeto direto, por ser este verbo
transitivo direto.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “C”. Nada a
reformar. Isso porque, na alternativa “C”, o termo “As respostas” (L.50), em “As respostas são políticas”, não há verbo
nocional, significativo que indica ação, mas o verbo ser que é um verbo indica estado do sujeito. Logo, não há um agente
exercendo uma ação sobre o termo paciente.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há resposta correta
para ela. Engana-se o candidato, pois a alternativa “A” é correta, uma vez que a oração contida nela está na voz passiva
com o verbo principal da locução verbal “é causada” no particípio. No caso o predicado da voz passiva é o correspondente
da voz ativa: “A ciência causa a secularização global”. Predicado verbal.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que as alternativas “A” e “B”
estão iguais. Engana-se o candidato. Na alternativa “A”, a palavra “porquê” está acentuada, o que não ocorre na alternativa
“B”.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, mas demonstra que não compreendeu o
enunciado da questão que é claro. O enunciado requer que o candidato identifique se a palavra funciona ou não como
predicativo, sem se ater seja do sujeito ou do objeto.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: : Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a alternativa “C”. Nada
a reformar. Isso porque, na alternativa “C”, o elemento de coesão “como” (L.28) NÃO expressa ideia de comparação, mas
sim a ideia de meio.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “D”. Não
prospera a pretensão do recorrente. Isso porque a função sintática da palavra “relação” do enunciado da questão é
sujeito do verbo existir na ordem inversa. Já a expressão “no casamento”, alternativa “D”, é adjunto adverbial de lugar
nocional. Logo, não há o que anular ou mudar a alternativa do g abarito preliminar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE DE CORREIÇÃO)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Considerando que as alternativas A e B encontram-se corretas, a questão deverá ser anulada.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE DE CORREIÇÃO)
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que a questão apresenta mais de uma
alternativa correta. Entretanto, não enviou referência bibliográfica que embasasse o seu entendimento. Face ao exposto,
recurso indeferido.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão deverá ser anulada tendo em vista que as palavras “torniquete” e “garroteamento” podem ser
utilizadas como sinônimos.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA)
QUESTÃO: 38
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que a questão apresenta mais de uma
alternativa correta. Entretanto, não enviou referência bibliográfica que embasasse o seu entendimento. Face ao exposto,
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para a alternativa D sob a alegação que todas as três
afirmativas estão corretas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, sua alegação não se sustenta já que
a matéria tema da questão “Primeiros socorros” não encontra-se disposta na legislação citada. Face ao exposto,
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (OPERADOR DE MÁQUINA)
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: : Conforme material publicado pela Sertre – Serviços e Treinamento, link abaixo, segue a posição correta
de trabalho da concha da retroescavadeira.

Fonte:
https://pt.scribd.com/doc/183740970/Treinamento-de-Retroescavadeira-PDF
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VIGIA)
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão 27 em conjunto com a alternativa indicada pelo gabarito, expõe que “O vigia é
a pessoa capacitada a zelar pela ordem nos limites do seu local de trabalho, visando à satisfação do usuário final do seu
serviço. Assinale a alternativa que complete corretamente a alternativa.”.
“VIGIA E VIGILANTE. DIFERENCIAÇÃO. A função do vigilante se destina precipuamente a resguardar a vida e o patrimônio
das pessoas, exigindo porte de arma e requisitos de treinamento específicos, nos termos da lei nº 7.102/83, com as
alterações introduzidas pela lei nº 8.863/94, exercendo função parapolicial. Não pode ser confundida com as atividades
de um simples vigia ou porteiro, as quais se destinam à proteção do patrimônio, com tarefas de fiscalização local. O
vigilante é aquele empregado contratado por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em prestação
de serviços de vigilância e transporte de valores, o que não se coaduna com a descrição das atividades exercidas pelo
autor, ou seja, de vigia desarmado, que trabalhava zelando pela segurança da reclamada de forma mais branda,
não sendo necessário o porte e o manejo de arma para se safar de situações emergenciais de violência.” (TRT-3ª Reg., 6ª
T., RO-00329-2014-185-03-00-6, Rel. Juíza Convoc. Rosemary de Oliveira Pires, DEJT 14.07.2014).
Pelo exposto, enquadrando as atividades de vigia com a descrita pelo enunciado da questão, tratando de função, que em
sua essência, detém um dos principais objetivos, de zelar pela ordem em seu local de trabalho, e prezando pela lisura do
certame, INDEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
CNPJ: 09.375.709/0001-46
Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VIGIA)
QUESTÃO: 31
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Com base no disposto pela Lei 8.027 de 1990, em seu artigo 2º, que dispõe sobre os deveres do

servidor públicos civis, considerando que a alternativa indicada pelo gabarito preliminar está em desacordo com o
solicitado pelo anunciado. Ressalto ainda que as demais alternativas “a”, “b” e “d” estão condizente ao solicitado.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VIGIA)
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: ( O RECURSO CORRESPONDE A QUESTÃO 31)
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VIGIA)
QUESTÃO: 34
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A Lei 8.112 de 90 é clara ao diferenciar e dispor separadamente os deveres e as proibições. O

enunciado da questão alvo do presente recurso solicita a alternativa que apresente conteúdo que não seja um dos
deveres dos servidores públicos.
As alternativas “A”, “C” e “D” são, expressamente, definidos como deveres, e a alternativa “B” indicada pelo gabarito,
trata-se de uma proibição.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (VIGIA)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A Lei 8.112 de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 68, § 1º diz: “O servidor que fizer jus aos adicionais de
insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.”.
Nesse sentido é a Jurisprudência abaixo:
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. O art. 193 da CLT dispõe sobre
os adicionais de periculosidade e insalubridade, sendo expressa a impossibilidade de cumulação no § 2º: O
empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Este dispositivo foi
recepcionado pela Constituição Federal, que no artigo 7º, XXIII prevê estes adicionais, mas com a clara ressalva na forma da
lei, em consonância com a limitação prevista na legislação trabalhista. (TRT-2 - RO: 00006909020125020466 SP
00006909020125020466 A28, Relator: MANOEL ARIANO, Data de Julgamento: 06/08/2015, 14ª TURMA, Data de
Publicação: 20/08/2015) (grifamos e sublinhamos).
Desse modo, o referido dispositivo legal veda a cumulação dos adicionais de periculosidade e insalubridade, podendo,
contudo, o empregado fazer a opção pelo que lhe for mais benéfico.
Seguindo este mesmo raciocínio, é a seguinte orientação do C. TST:
“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO DA ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A. RECURSO DE
REVISTA. RECURSO ORDINÁRIO DESERTO. GUIA DO DEPÓSITO RECURSAL DESPROVIDA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA.
Inadmissível recurso de revista que não afasta o óbice da deserção do recurso ordinário, porquanto as guias apresentadas
pela Reclamada, consoante expressamente consignado no acórdão regional, não contêm a autenticação bancária. Agravo de
instrumento desprovido. B) RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. 1) ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE. PAGAMENTO NÃO CUMULATIVO. OPÇÃO POR UM DOS ADICIONAIS. Ressalvado o entendimento do
Relator, o fato é que, segundo a jurisprudência desta Corte, é válida a regra do art. 193, §2º, da CLT, que dispõe
sobre a não cumulação entre os adicionais de periculosidade e de insalubridade, cabendo a opção, pelo
empregado, entre os dois adicionais. Assim, se o obreiro já percebia o adicional de insalubridade, porém entende
que a percepção do adicional de periculosidade lhe será mais vantajosa, pode requerê-lo, ou o contrário. O
recebimento daquele adicional não é óbice para o acolhimento do pedido de pagamento deste, na medida em que
a lei veda apenas a percepção cumulativa de ambos os adicionais. Todavia, nessa situação, a condenação deve
estar limitada ao pagamento de diferenças entre um e outro adicional. Para o Relator, entretanto, caberia o
pagamento das duas verbas efetivamente diferenciadas (adicional de periculosidade e o de insalubridade), à luz do art. 7º,
XXIII, da CF, e do art. 11-b da Convenção 155 da OIT, por se tratar de fatores e, principalmente, de verbas/parcelas
manifestamente diferentes, não havendo bis in idem. Recurso de revista não conhecido quanto ao tema. (...)”. (ARR - 53336.2010.5.02.0063 , Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 29/06/2016, 3ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 01/07/2016) (grifamos e sublinhamos). Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a “C”. Ocorre que a banca
não deu como certa a alternativa “A”, mas a letra “D”. Em nenhum dos casos, a pretensão do candidato pode ser deferida.
Uma simples leitura do texto deixo claro que, em momento algum, há sustentação no texto de que “O trabalho científico
busca comprovar as verdades de natureza mística associada à existência de um Deus”. A simples menção da palavra “Deus”
não dá suporte para a afirmação contida na alternativa. Outro recurso requer a mudança da alternativa “D” para a
alternativa “A”. O texto não dá sustentação para afirmação de que “A massificação do conhecimento, proporcionada pelo
avanço da ciência, tem levado o homem a aprofundar o seu autoconhecimento”, uma vez que a ciência trata de
conhecimento objetivo exteriorizado ao homem, embora tenha relação com ele.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a “B”. O gabarito
preliminar da questão deu como certa a letra “B”. Nada a retificar. O candidato está equivocado quanto à proposição de
mudança
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a “D”. O gabarito
preliminar da questão deu como certa a letra “A”. Nada a retificar. Isso porque, caso ocorra a mudança do verbo existir
pelo verbo haver, a palavra coisas deixa de ser sujeito do verbo existir para ser objeto direto do verbo haver.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 06
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a “D”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “D”. Em face da ausência de clareza e de objeto definido do recurso, resta,
pois, prejudicada sua análise.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a “C”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “C”. Resta, pois, prejudicada sua análise em razão de que não há o que alterar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, requerendo uma reavaliação do gabarito da questão, mas sem apresentar
argumentos para tal, restando, pois, mantido o gabarito preliminar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B” para a “A”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “A”. Resta, pois, prejudicada sua análise em razão de que não há o que
alterar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a “D”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “D”. Resta, pois, prejudicada sua análise em razão de que não há o que alterar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a “D”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “D”. Resta, pois, prejudicada sua análise em razão de que não há o que alterar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o argumento de que não que há alternativa
correta para a questão. Sustenta que a expressão “argumentação”, introduzido por preposição, é objeto indireto e não
predicativo do objeto, conforme consta no gabarito preliminar, letra “B”. Ocorre que, quando o verbo “chamar” possui o
sentido de “qualificar”, “apelidar”, “dar nome” constrói-se com objeto direto ( no caso o pronome relativo “que”) mais
predicativo que pode ser introduzido não por preposição ou não.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 14
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a “A”, embora a banca
tenha dado como gabarito preliminar a letra “A”. Resta, pois, prejudicada sua análise em razão de que não há o que alterar.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: : Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a “B”. Não há o que
reformar, uma vez que a expressão “da Bíblia” (L.22) tem função restritiva cujo valor semântico é a ideia de posse. Não
confundir “da Bíblia” por “na Bíblia”.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 16
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Sugerimos que os candidatos confiram o gabarito divulgado, pois a resposta correta realmente é a
alternativa “C”, Plugins.
Fonte:
http://www.apostilasobjetivaapp.com.br/exemplos/trt_20_regiao_2016/nocoes-de-informatica-caderno-1-exemplo.pdf
Gabarito divulgado:
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/07/31/1b719d883da39f0f7621639e84bbc3c8.pdf
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 17
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A resposta correta realmente é a alternativa “B”: Um programa projetado para monitorar as atividades
de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros.
Fonte:
https://cartilha.cert.br/livro/cartilha-seguranca-internet.pdf
Gabarito divulgado:
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/07/31/1b719d883da39f0f7621639e84bbc3c8.pdf
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A resposta correta realmente é a alternativa “D”, .csv. conforme gabarito divulgado .

Fonte:
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9877-microsoft-word-2016-marciohunecke.pdf
Gabarito divulgado:
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/07/31/1b719d883da39f0f7621639e84bbc3c8.pdf
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A resposta correta realmente é a alternativa “A”, ^ e < >. Conforme gabarito divulgado.

Fonte:
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016marcio-hunecke.pdf
Gabarito divulgado:
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/07/31/1b719d883da39f0f7621639e84bbc3c8.pdf
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A resposta correta realmente é a alternativa “D”, “Permite a alternância das janelas na área de trabalho.”
Como gabarito divulgado
Fonte:
https://estudioaulas.com.br/img/ArquivosCurso/materialDemo/SlideDemo-4147.pdf
Gabarito divulgado:
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/07/31/1b719d883da39f0f7621639e84bbc3c8.pdf
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE ADMINISTRATIVO)
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em análise ao recurso em face da questão número 21, destaco que alguns doutrinadores incorporam a
“implantação e acompanhamento do projeto” na fase de planejamento. Ainda que a banca optasse por seguir tal linha de
ensinamento da temática, a questão ainda estaria em conformidade com o solicitado pelo enunciado, pelo fato da
“implantação e acompanhamento” estar dentro do disposto pelo planejamento, que é etapa no desenvolvimento do
trabalho de organização de arquivos. Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE ADMINISTRATIVO)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em conformidade com o manual de redação da presidência da república, é definido o vocativo

“senhor vice-presidente da república” para o vice-presidente da república, assim, todas estão corretas.
Pelo exposto, prezando pela lisura do certame, DEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE ADMINISTRATIVO)
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão alvo do presente recurso foi elaborara em conformidade com o item “Formas de tratamento.
Abreviações.” do edital, não se referindo em nenhum momento ao citado manual de redação da presidência da república
ou as autoridades mencionadas. A questão tratou de forma simples e direta da correta abreviação das formas de
tratamento informadas. Em que pese o pronome “excelentíssimo”, no dicionário Michaelis, é aceito a sua forma abreviada
“Exmº” e para “Senhor” a abreviatura Sr. Pelo exposto acima, prezando pela lisura do certame, INDEFIRO o recurso.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE)
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão deverá ser anulada tendo em vista que apresentou três afirmativas e o enunciado e as
alternativas mencionavam apenas 2.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa A. Entretanto, sua argumentação não se
sustenta já que o enunciado da questão solicita que seja apontada a doença que não foi descrita nos itens I a III. As doenças
descritas foram I- Leishmaniose, II-Raiva e III- Febre maculosa. Sendo assim, considerando que a Toxoplasmose não foi
descrita na questão, a alternativa A torna-se o único gabarito possível. Face ao exposto
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 01
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “D”. Não há
como atender ao pleito do recorrente, uma vez que, segundo o que se extrai do texto, na alternativa “D”, o dinheiro não é
um catalisador com capacidade de expandir o comportamento de uma parte restrita de pessoas que são vulneráveis à
influência dos bens materiais, mas em âmbito geral. Por outro lado, na alternativa “A”, o tópico frasal do primeiro
parágrafo não se desenvolve a partir da referência de estudos de especialistas, mas a partir de um termo sem que haja
referência aos estudos de especialistas, conforme foi dito.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. Não há
como atender ao pleito do recorrente, uma vez que o texto dissertativo-expositivo tem como objetivo informar e
esclarecer o leitor através da exposição de um determinado assunto ou tema. Não há a necessidade de convencer o leitor,
apenas de expor conhecimentos, ideias e pontos de vista. No caso, o texto em análise, consiste na defesa de uma ideia por
meio de argumentos e explicações, à medida que é dissertativo; bem como seu objetivo central reside na formação de
opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse
sentido argumentativo.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “B”.
Impossível, pois a forma verbal “formos” se trata do verbo ser na condição de verbo de ligação. Logo, o predicado é
nominal.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 04
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “A”.
Impossível, pois “por mais” (L.2) exerce a função sintática de complemento nominal de busca. Já a expressão “da morte”
(L.6) é objeto indireto de eximir. Já, na alternativa “D”,
o
termo “ameaça” (L.26) é sujeito do verbo existir, na ordem inversa, e o vocábulo “dinheiro” (L.40) também funciona como
sujeito na frase em que está inserido.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas
corretas “A” e “C”. A banca deu como certa a alternativa “C”. Não há como prosperar a pretensão do recorrente. Isso porque,
na alternativa “A”, o vocábulo “para” (L.3) não expressa direção, mas sim finalidade.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 07
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 alternativa “A”. Diferentemente do que sustenta o recorrente, no contexto
em que está inserida a afirmação “Pelo contrário, ela pode até ser prejudicial: pessoas extremamente ricas sofrem mais de
depressão” (L.52/53), a frase posposto aos dois pontos explica em que consiste o “ser prejudicial”: “sofrem mais de
depressão”.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa
correta para ela. Equivoca-se o candidato, uma vez que, na alternativa “B”, “há” (L.51) pode substituir “existe” (L.26)
sem prejuízo de ordem gramatical, porque o verbo haver, no contexto tem sentido de existir, e a frase continuaria sem
erro de ordem gramatical, alternando apenas a função sintática do termo “ameaça” que deixaria de ser sujeito de “existir”
para ser objeto direto do verbo “haver”, o mesmo não ocorre em relação à troca de “existe” (L.26) por “há” (L.38), tendose em vista o contexto em que ambas se encontram, pois “existe” está no singular, enquanto a expressão “fatores” está no
plural, provocando incoerência quanto à concordância verbal entre sujeito e verbo. No caso, “fatores” passaria a ser sujeito
na ordem inversa de “existe” que é verbo intransitivo.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 10
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a alternativa “C”. Nada a
reformar, pois a palavra que dá origem (base primitiva) ao termo “meramente” é “mero” que é adjetivo e não advérbio. Já
palavra “desigualdade” tem como base primitiva “igual” que é adjetivo. Logo, adjetivo e adjetivo.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 11
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a alternativa “B”. A
questão pede que seja marcada a alternativa que tenha informação incorreta. O candidato não logrou êxito em demonstrar
que na alternativa “B” há erro. Por sua vez, na alternativa “C”, o primeiro “que” é conjunção integrante e o segundo “que”
é pronome relativo. Portanto, não pertence à mesma classe gramatical.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 12
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa
correta para ela. Equivoca-se o candidato, uma vez que, na alternativa “A”, a oração “a maioria das pesquisas atuais mede
a riqueza em escalas de renda” (L. 17/18) tem como sujeito um coletivo partitivo, “maioria”, restringido por um termo
especificador no plural, “das pesquisas atuais”. Neste caso, o verbo pode concordar com o coletivo partitivo no singular
ou no plural com a expressão restritiva que está no plural. A banca sugere uma consulta à gramática sobre o tema:
concordância verbal.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 13
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa
correta para ela, uma vez que, segundo ele, “não se trata de “concordância, mas de incoerência”. Esquece o candidato que
a concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo (ou pronome, ou numeral substantivo) e as palavras
que a ele se ligam ou se relacionam. No caso está clara a relação entre pronomes “você” e “te” que nada mais são do que
substitutos de “nomes”, por isso pronomes, sendo que o enunciado da questão está exatamente voltado para a incoerência:
terceira e segunda pessoa. Logo não há que se falar em impropriedade do uso do termo sintaxe (relação) de concordância.
Já na letra “C”, a expressão “agir” se trata de oração subordinada objetiva indireta reduzida de infinitivo, cuja flexão
depende da sua condição de estar desenvolvida. Não é o caso. Ademais, não se trata de paralelismo, pois a questão não diz
respeito a função sintática ou semântica. Paralelismo é a correspondência de funções gramaticais e semânticas existentes
nas orações. No caso, o objetivo da questão está em detectar a incoerência de uso das pessoas do discursos, mas não na
função sintática que elas desempenha ou no sentido que cada uma expressa.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 14
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há duas alternativas
corretas “A” e “C”. A banca deu como certa a alternativa “C”. Não há como prosperar a pretensão do recorrente. Isso porque
a expressão do enunciado “de classes” (L.12) é locução adjetiva, sendo restritiva da expressão “aqueles”. Logo a função
sintática é adjunto adnominal. No caso, o candidato deve marcar a alternativa cuja expressão desempenhe a função
sintática de adjunto adnominal. Assim, na alternativa “A”, a expressão “de quatro pessoas” (L.6), em “da morte de quatro
pessoas”, funciona como complemento nominal de “morte”. Em “B”, “de empatia” (L.22), em “um indicador importante de
empatia”, funciona como complemento nominal de “indicador”. Já em “C”, “de mentira” (L.28), em “dinheiro de mentira”,
funciona como locução adjetiva por ser restritiva de dinheiro. Portanto adjunto adnominal. Finalmente, “da riqueza”
(L.47), em “A busca da riqueza”, é complemento nominal do substantivo “busca”. Portanto, há apenas uma alternativa
correta para a questão.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que na letra “C” apresentase apenas um “se”. Entretanto, a banca deu como certa a letra “A”. Logo “C” está automaticamente descartada, como
descartada estaria ainda que se apresentasse o outro vocábulo para a análise. A anulação da questão se daria como
obrigatória se a alternativa “C” tivesse sido apontada pela banca como a alternativa correta. O que não foi.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 17
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Após revisão da questão, constatou-se que o fato da palavra “correto” estar em destaque não alterou o
sentido do enunciado pois o mesmo pede a questão que” não está correta”.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão é claro e pede para assinalar o que não é objetivo do SUS.
Portanto segundo a Lei Nº
8.080 de 19 de setembro de 1990:
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Atribuições
Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no
§ 1º do art. 2º desta lei;
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
A falta do complemento “a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei” que consta na publicação, na alternativa B,
não traz prejuízo à questão. O que torna, portanto a alternativa D INCORRETA.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu dois recursos. Um deles solicitando anulação da questão e o outro solicitando
alteração do gabarito para alternativa C. Entretanto, as alegações não se sustentam tendo em vista que a questão foi
baseada em bibliografia recente “Guia de Vigilância em Saúde”, do Ministério da Saúde (2017).
A alternativa B não pode ser considerada correta pois a primeira manifestação na fase febril, como o próprio nome já diz,
é a febre (pg.393). De acordo com a mesma referência citada (pg.393 ), “Anorexia, náuseas e vômitos podem se fazer
presentes. A diarreia está presente em um percentual significativo dos casos”.
O grifo no verbo “podem” demonstra que tais sintomas não são regras para todos, podendo ou não estarem presentes.
Face ao exposto, considerando que não existe erro na questão e que apenas a alternativa B encontra-se incorreta
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa C sob a alegação que os itens I e II encontramse corretos. Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em vista que de acordo com a Portaria 2436/2017, apenas o
item I encontra-se correto. O item II não descreveu a diretriz da Longitudinalidade e sim a diretriz da Resolutividade Face
ao acima exposto, considerando que apenas o item I encontra-se correta, o único gabarito possível para a questão é
alternativa B, estando o recurso indeferido.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu alguns recursos solicitando anulação da questão sob a alegação que a alternativa A
também encontra-se incorreta. Como sustentação dos argumentos os candidatos apresentaram referência do ano de 2011
(Protocolo de Enfermagem do Ministério da Saúde – Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na Atenção
Básica). Entretanto, a questão foi baseada em referência mais recente “Guia de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde
(2017), que em sua pg. 333, traz a seguinte diretriz:
“Tratamento Diretamente Observado
O tratamento diretamente observado (TDO) é uma estratégia recomendada para todas as pessoas com diagnóstico de
tuberculose. Define-se como TDO a ingestão diária dos medicamentos antituberculose pelo paciente sob a observação direta
de um profissional de saúde. O TDO deve ser realizado diariamente (de segunda a sexta-feira) ou excepcionalmente, três vezes
na semana. O local e o horário devem estar acordados com o paciente.”
Face ao acima exposto, considerando que a questão foi elaborada com base em referência mais recente, e que apenas a
alternativa D encontra-se incorreta
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso solicitando anulação da questão sob a alegação que a alternativa
C também encontra-se incorreta. Entretanto, a argumentação não se sustenta tendo em vista que de acordo com o Caderno
de atenção básica n. 37, “Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica”, do
Ministério da Saúde (2013), o escore de Framigham é utilizado na estratificação do risco cardiovascular (pg. 38).
“Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco cardiovascular recomenda-se a utilização do escore de
Framingham. A estratificação tem como objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana
nos próximos dez anos.”
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu apenas um recurso solicitando anulação da questão sob a alegação que a alternativa
D também encontra-se incorreta. Entretanto, a argumentação não se sustenta tendo em vista que o candidato não
apresentou argumentação contrária ao disposto na alternativa D e sim, apresentou a mesma informação contida na
alternativa. Face ao exposto
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu o mesmo recurso, apresentado por dois candidatos distintos solicitando anulação da
mesma sob a alegação que a matéria já havia sido cobrada na prova do concurso de União. Entretanto, tal argumentação
não é causa de anulação de questão tendo em vista que os conteúdos programáticos, e possivelmente as referências
utilizadas para elaboração das questões são os mesmos, mas a questão não é idêntica. Ressalta-se que todos as questões
elaboradas pela Banca da empresa Crescer são verificadas previamente à realização dos certames visando impedir
questões iguais, entretanto, pelos motivos acima apresentados, a similaridade no caso de questões do mesmo tema,
poderá ocasionalmente acontecer.
Face ao exposto
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ENFERMEIRO)
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa D também encontra-se correta.
Entretanto, sua argumentação não se sustenta pois a mortalidade pós neonatal não engloba o período até os 27 dias do
nascido vivo. Já a alternativa D engloba todo o período, e representa o conceito do indicador “Taxa de mortalidade infantil”
e não o conceito do indicador “Taxa de mortalidade pós neonatal”. Face ao exposto.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FARMACÊUTICO)
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: segundo o questionamento pode “ocorre também nessa parasitose uma infecção onde as larvas

eclodem na região perianal (externamente), penetram através da pele da região anal e migram pelo intestino grosso
chegando até o ceco, onde se transformam em vermes adultos, essa forma de Transmissão é chamada retroinfecção”
Na retroinfecção a literatura citada pelo candidato não ocorre PENETRAÇÃO As lavras penetram através da região
anal “orifício” e não por penetração da pele.

PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FARMACÊUTICO)
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo referências utilizadas, a alternativa correta é a letra B e não A

PARECER FINAL: TROCA GABARITO PARA LETRA B

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Conforme fonte:
Cardoso, ACVi. Reflexões sobre o desenvolvimento auditivo Rev. Verba Volant Volume 4 – Número 1 – janeiro-junho 2013
– ISSN 2178-4736.
Disponível em < https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/115123/ISSN21784736-2013-04-01-104116.pdf?sequence=1> acesso dia 22/08/2019
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Conforme fonte:
FONTE: Amorim, R. Avaliação da criança com alteração da linguagem. revista do hospital de crianças maria pia ano 2011,
vol XX, n.º 3.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D. Conforme fonte:
FONTE: POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO AUTOMÁTICO a 30 dBnNA. Distúrb Comun, São
Paulo, 26(2): 348-354, junho, 2014.
https://revistas.pucsp.br › dic › article › download
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Conforme fonte:
FONTE: Schirmer, Carolina R.; Fontoura, Denise R.; Nunes, Magda L. Nunes. DISTÚRBIOS DA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
E
DA
APRENDIZAGEM.
J.
Pediatr.
(Rio
J.) vol.80 no.2 suppl.0 Porto
Alegre Apr. 2004.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572004000300012> Acesso: 22/08/2019.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. Conforme fonte:
FONTE: Ortiz, Karin ZAZO. DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS ADQUIRIDOS: LINGUAGEM E COGNIÇÃO. 2ª Edição. Editora
Manole Ltda., 2010, Cap. 3.; pag. 42.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O gabarito apresenta a alternativa D como resposta, não alternativa B conforme indicado pelo candidato.
Fonte:http://www.otorrinousp.org.br/imagebank/seminarios/seminario_72.pdf Acesso: 22/08/2018.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FONOAUDIÓLOGO)
QUESTÃO: 37
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. Conforme fonte:
Cartilha da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Respostas para perguntas frequentes na área de linguagem.
Disponível em: <https://www.sbfa.org.br/portal2017/themes/2017/faqs/faq_linguagem.pdf> acesso dia 22/08/19
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Considerando que a questão apresenta duas alternativas corretas deverá ser anulada.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa A também encontra-se correta.
Entretanto, a argumentação apresentada não torna a alternativa A incorreta, já que a mesma não apresentou a
caracterização do impetigo bolhoso e sim o do não bolhoso. Para demonstrar a diferença de características entre os dois
tipos de impetigos, apresentamos abaixo a características de ambos:
“No impetigo não bolhoso, observam-se pápulas eritematosas, as quais evoluem para vesículas e pústulas, que se rompem
facilmente, deixando crostas melicéricas. Áreas expostas como face e extremidades são mais afetadas. Já o impetigo
bolhoso, relacionado principalmente ao Staphylococcus aureus, caracteriza-se por bolhas flácidas, mais duradouras, que
ao se romperem deixam restos na sua periferia.”
Face ao exposto, recurso indeferido.
Referência: Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 23
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão deverá ser anulada em virtude de falta do enunciado solicitando qual deveria ser o

comando da mesma (incorreta ou correta).
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão recebeu recurso solicitando anulação sob a alegação que as alternativas B e C encontram-se
incorretas.
A alternativa C encontra-se correta pois trata que na suspeita (e não diagnóstico confirmado), o tratamento inicial é
sempre empírico. No caso de diagnóstico confirmado, mas sem o conhecimento do agente etiológico causador da
pneumomia é que “em geral” utiliza-se antibiótico empírico. Face ao exposto, recurso indeferido.
Foram utilizadas duas referências bibliográficas na elaboração da questão:
Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J. bras. pneumol. vol.44 no.5 São Paulo
set./out. 2018.
Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa B encontra-se correta.
Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que o que se encontra equivocado na alternativa B é a
segunda afirmativa pois não é recomendado a suspensão ou modificação da dieta habitual no tratamento da diarreia sem
desidratação (Plano A). O restante da alternativa realmente estava correto, o que exigia uma maior atenção do candidato
na análise da afirmativa toda. Face ao exposto, recurso indeferido.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito da questão sob alegação que a alternativa A encontra-se
incorreta pois “na Prostatite a próstata deve estar dolorida”. Entretanto, a argumentação do candidato não se sustenta
pois ao se interpretar a alternativa A, é orientado sobre a realização do diagnóstico da Prostatite através da anamnese e
do exame físico e informado que no exame físico para investigação da Prostatite, a próstata normal deve ter consistência
fibroelástica e não ser dolorosa a palpação.
Face ao exposto, recurso indeferido.
Referência: Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão, entretanto, não apresentou referência bibliográfica que
embasasse o seu entendimento.
As três características apresentadas na questão se referem ao Eritema infeccioso, caracterizado principalmente pela “face
esbofeteada”. Face ao exposto, recurso indeferido.
Referência: Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 21
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ao analisar o halo de inibição, deve-se considerar o que teve uma “maior distância” em relação ao
fármaco aplicado, pois dessa forma, indica que a bactéria seja sensível àquela medicação.
A alternativa C não especifica a evolução em questão, logo, não cita a doença.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME
CNPJ: 09.375.709/0001-46
Rua Senador Joaquim Pires, nº 1965 / A, Leste Ininga • Teresina • PI CEP: 64049-590
Telefone: (86) 3303-3883 Telefone: (86) 3011-4261 e-mail: crescerconcursos@outlook.com

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COIVARAS
CNPJ Nº 06.554.422/0001-95
CONCURSO PÚBLICO
CRESCER CONSULTORIAS

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 22
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O profissional da área da saúde tem o papel de, de todas as maneiras, contribuir com o quadro do
paciente de acordo com suas necessidades, dessa forma, o valor do antibiótico entra, imprescindivelmente, nas
características de um antibiótico ideal. Além disso, em hipótese alguma uma medicação com espectro ampliado deve ser
considerada como ideal, uma vez que ela abrange toda a microbiota, podendo causar danos desnecessários, logo, no que
se refere a espectro, o correto é que seja de caráter “restrito”
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com o livro de Cariologia: ciência e prática clínica, por Meyer, a única alternativa que não
encontra-se como característica da lesão citada, é a B.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 31
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A diabetes do tipo 1 está relacionada também com a alternativa B, porém a única que tem relação com
a diabetes do tipo 2, é a alternativa D.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De fato a osteoporose trabecular pode ocorrer em outras partes do corpo, porém, levando em
consideração a profissão de cirurgião dentista, a avaliação em questão é a cavidade oral, contendo também tecido ósseo.
Dessa forma, apenas uma alternativa está correta.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 34
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a dificuldade de identificação da estrutura questionada, por falta de melhor resolução da
imagem.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a dificuldade de identificação da estrutura questionada, por falta de melhor resolução
da imagem.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A alternativa B não pode ser dada como correta uma vez que o cemento não aparece na radiografia, por
estar extremamente próximo da dentina.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ODONTÓLOGO PSB)
QUESTÃO: 40
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O código de ética odontológica não cita a relação profissional/paciente, tendo como alternativa única
correta a ser assinalada, a B.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 17
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão e gabarito elaborado conforme fonte abaixo:
MEMÓRIA CACHE

Este tipo de memória (tipo RAM estática) é utilizado em um computador com a finalidade de acelerar o
desempenho de processamento; pois, pelo fato do processador ter uma velocidade muito maior do que a memória
principal RAM, haverá um tempo de espera por parte do processador, sempre que ele fizer uma solicitação à
memória RAM. Para reduzir este tempo de espera, foi criada a memória cache. Ela é um tipo de memória que possui
velocidade de acesso maior do que a RAM, portanto é uma memória de alta velocidade e seu custo é alto comparado
com as outras memórias.

Fonte:
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6k7Lq9oLkAh
XEHLkGHZl9DVwQFjACegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fead.acasadoconcurseiro.com.br%2Fmaterial%2F6684284%2F324
4-hardware-marciohunecke_1459887446.pdf&usg=AOvVaw37O_-OzyqDa5ICT_f3z2i9
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão e gabarito elaborados conforme material didático da Fundação Bradesco:
Uma Caixa de Verificação é comumente utilizada para opções que possuem dois estados, tais como ligado ou desligado e
sim ou não. Quando uma Caixa de Verificação está marcada, ela contém uma marca de verificação (representada por um
pequeno sinal de conferência). Para ativar ou desativar suas opções, deverá acionar a barra de espaço. Um exemplo de
Caixa de Verificação de dois estados poderia ser: “Sempre criar cópia de segurança?” Caixas de Verificação de três estados
também podem aparecer no Windows. Nestes casos, o terceiro estado é representado pelo sinal de conferência
aparecendo sobre um fundo cinza (desativada), o que significa que a opção não está nem marcada nem desmarcada.
Fonte:
https://www.ev.org.br/acessibilidade/files/Windows_10.pdf
https://support.office.com/pt-pt/article/adicionar-uma-caixa-de-verificação-ou-botão-de-opção-controlos-deformulário-9f201e46-8f6b-4a9d-a320-f44b28088cb0
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão anulada, pois não há alternativa correta.
O resultado para a fórmula digitada no Excel = TRUNCAR (-9,9), é -9.
Fonte:
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9875-microsoft-excel-2016-marciohunecke.pdf
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: INFORMÁTICA
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Questão e gabarito elaborados conforme fonte abaixo:
A Guia Página Inicial contempla várias ferramentas, que em tese são as mais utilizadas, dividida em 5 grupos: Fonte, Área
de Transferência, Estilo, Parágrafo, Edição

A caixa de diálogo “Parágrafo” permite personalizar o alinhamento, o recuo, o espaçamento de linhas, as posições e as
guias da parada de tabulação e as quebras de linha e de parágrafo dentro dos parágrafos selecionados.
A guia “Recuos e espaçamento” permite personalizar o alinhamento, o recuo e o espaçamento de linha dos parágrafos
selecionados.
Quebras de Linha e de Página
Esta guia permite controlar como as linhas em um parágrafo são formatadas em caixas de texto vinculadas ou
entre colunas.
Controle de linhas órfãs/viúvas – As viúvas e órfãs são linhas de texto isoladas de um parágrafo que são impressas na
parte superior ou inferior de uma caixa de texto ou coluna. Você pode escolher evitar a separação dessas linhas do restante
do parágrafo. Essa opção vem ativada por padrão.
•
Linha órfã: a primeira linha de um parágrafo que fica sozinha na folha anterior.
•
Linha viúva: a última linha de um parágrafo que fica sozinha na folha seguinte.
Manter com o próximo – Essa caixa de seleção manterá um ou mais parágrafos selecionados juntos em uma caixa de
texto ou uma coluna.
Manter linhas juntas – Essa caixa de seleção manterá as linhas de um parágrafo juntas em uma caixa de texto ou uma
coluna.
Quebrar página antes – Esta opção insere uma quebra de página no parágrafo selecionado
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Fonte:
https://s3.amazonaws.com/ead_casa/ead_casa/ead_casa/CursoSecaoItem/9877-microsoft-word2016-marcio-hunecke.pdf

PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que a alternativa A versa sobre
o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS – Proteção Social Especial de Média Complexidade),
sendo o serviço desenvolvido pelo mesmo o PAEFI (Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos) que segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais “é um serviço de apoio, orientação e
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos”.
Já a alternativa B que tem como opção o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS – Proteção Social
Básica), o serviço desenvolvido de acordo com a Tipificação é o PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família), que “consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na
melhoria de sua qualidade de vida”.
Diante do exposto, observa-se que trata-se de serviços com nomenclaturas semelhantes (CRAS e CREAS – PAIF e
PAEFI), porém com finalidades diferenciadas. Dessa forma, o parecer ao recurso é INDEFERIDO.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ASSISTENTE SOCIAL)
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer que o Conselho Tutelar é um
órgão inovador na sociedade brasileira, com a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente
e o potencial de contribuir para mudanças profundas no atendimento à infância e adolescência. Para utilização plena do
potencial transformador do Conselho Tutelar, é imprescindível que o conselheiro, o candidato a conselheiro e todos os
cidadãos conheçam bem sua organização.
É um órgão público municipal, que tem sua origem na lei, integrando-se ao conjunto das instituições nacionais
(estaduais e municipais) e subordinando-se ao ordenamento jurídico brasileiro. Criado por lei municipal e efetivamente
implantado, passa a integrar de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e
ininterrupta. Sua ação não deve sofrer solução de continuidade, sob qualquer pretexto. Uma vez criado e implantado, não
desaparece; apenas renovam-se os seus membros.
Em matéria técnica de sua competência, delibera e age aplicando as medidas práticas pertinentes, sem
interferência externa. Exerce suas funções com independência, inclusive para relatar e corrigir distorções existentes na
própria administração municipal relativas ao atendimento a crianças e adolescentes. Suas decisões só podem ser revistas
pelo juiz da Infância e da Juventude, a partir de requerimento daquele que se sentir prejudicado.
Ser autônomo e independente não significa ser solto no mundo, desgarrado de tudo e de todos. Autonomia não
pode significar uma ação arrogante, sem bom senso e sem limites. Os conselheiros tutelares devem desenvolver
habilidades de relacionamento com as pessoas, organizações e comunidades, devendo agir com rigor no cumprimento de
suas atribuições e com equilíbrio e, ainda, buscar articular esforços e ações.
O Conselho Tutelar não integra o Poder Judiciário, exerce funções de caráter administrativo, vinculado, portanto,
ao Poder Executivo Municipal. Não podendo exercer o papel e as funções do Poder Judiciário na apreciação e julgamento
dos conflitos de interesse.
PARECER FINAL: TROCAR GABARITO PARA LETRA A.

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O músculo piriforme pode sim, ser descrito gramaticalmente como periforme, como mostrado abaixo.
Mesmo incomum, não é errado.

O músculo poplíteo de forma nenhuma participa da articulação do quadril de forma direta, sendo incorreto, de todas as
formas, deixar de considera-lo como resposta certa.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Mudança de gabarito. Alternativa certa, letra B. Período refratário.
PARECER FINAL: TROCAR GABARITO PARA LETRA B

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 30
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A artéria cerebral posterior é identificada por mais de um autor, como artéria que abastece o lobo
occipital de sangue. Nesse lobo, há uma área, conhecida como 17 (Brodman), que processa, primariamente, os estímulos
visuais. Tornando a alternativa letra B a única e perfeitamente correta .

PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 32
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Devido a imprecisão argumentativa, por parte do candidato, indefiro o recurso apresentado.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O eixo de movimento é o segmento imaginário ao redor de onde o movimento acontece. Diferente de
plano de movimento, que é o segmento imaginário onde, definitivamente, o movimento acontece. O plano da flexão de
ombro, realmente é antero-posterior, chamado sagital, tecnicamente.
O nome latero-lateral refere-se as variáveis que passam ou existem de um lado para o outro, da esquerda para a direita,
ou vice-versa. O mesmo raciocínio aplica-se ao termo latero-medial. Latero-lateral e latero-medial representam um
mesmo raciocínio, fundamental para a resolução da questão, sendo a ausência desse, a única razão para erro da questão.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 36
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: : A questão pede uma atitude “fundamental” da parte do fisioterapeuta. Mobilização de tecidos moles
pode sim, ser uma opção de conduta, mas, especialmente no caso de pacientes fibromiálgicos, com alterações do sistema
nervoso importantes, a atuação direcionada para esse sistema é urgente e deve ser feita antes das demais possibilidades
de condutas. Dessensibilizar o centro, é fundamental.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: : Se o pensamento exposto no argumento do candidato for levado em conta, quaisquer e todos achados
radiográficos podem ser frutos de má incidência. Tornando todas as alternativas e achados radiográficos potencialmente
errôneos.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (FISIOTERAPEUTA)
QUESTÃO: 40
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A GOTA é a única exceção a regra termoterápica, aplicada a lesões do organismo. Pelo caráter metabólico
da doença, o frio piora a cristalização articular e aumenta a dor. O calor, durante as crises de GOTA (agudo), alivia o quadro
álgico.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NUTRICIONISTA)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com a candidata, a palavra “demanda” NÃO especifica/explicita se é a SUCÇÃO propriamente
dita o principal fator regulador da quantidade de leite materno secretado. Ainda faz alegações que mulheres com
desnutrição grave podem ter o seu leite afetado na sua qualidade e quantidade. Desse modo, o estado nutricional materno
teria influência na quantidade de leite produzido, conforme letra “A” da questão 25.
No entanto, demanda significa ação de procurar alguma coisa e com clareza remete ao processo de sucção do bebê na
questão; além disso, a própria referência citada pela candidata utiliza o termo “O volume de leite produzido na lactação já
estabelecida varia de acordo com a demanda da criança”.
Quanto a alegação do estado nutricional influenciar na qualidade e quantidade do leite produzido, a questão solicitou o
principal fator.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.Departamento de AtençãoBásica. Saúde da criança:
NutriçãoInfantil - AleitamentoMaterno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica, nº 23. Brasília:
Editora do Ministério da Saúde, 2009. 112 p (p49).
ROSS, Catharine A. Nutrição Moderna de Shils na Saúde e na Doença. 11 ed. Barueri: Manole, 2016..p702.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (NUTRICIONISTA)
QUESTÃO: 33
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A candidata solicitou anulação da questão alegando que as recomendações de proteínas para o

indivíduo com Doença de Crohn podem chegar até 2g/kg/dia considerando o estado nutricional do indivíduo o que
tornaria a alternativa A também correta.
No entanto, é preciso considerar que a fase aguda é caracterizada pela subnutrição com perda ponderal, deficiência
proteico calórica e também deficiências específicas em vitaminas, minerais e oligoelementos, além de provocar
alterações não específicas no metabolismo do substrato que são semelhantes às observadas em situações de fome e/ou
inflamação e, a fase de remissão apresenta um estado nutricional aparentemente normal, associado a uma ausência
de sintomas inflamatórios e à cicatrização da mucosa, logo, as orientações dietéticas devem ser feitas de acordo com
a fase da doença e a alternativa A apresenta fase aguda e de remissão.
No geral recomenda-se 1,3 a 1,5 g/Kg/dia para manter o balanço nitrogenado positivo¹, sendo que a European Society
for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)² nas suas orientações recomenda um aporte proteico de 1,2-1,5
g/Kg/dia nos adultos e de 1 g/Kg/dia na fase de remissão.
1. MAHAN, K.L.; Escott-Stump, S. Krause: Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 13. ed. São Paulo: Roca, 2013..
2. Forbes A, Escher J, Hébuterne X, Kłęk S, Krznaric Z, Schneider S, et al. ESPEN
Guideline: Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr. 2017.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo, com Oliveira, “A Psicoterapia Breve é uma intervenção terapêutica com tempo e objetivos
limitados. Os objetivos são estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação de um
foco, considerando-se que esses objetivos sejam passíveis de serem atingidos num espaço de tempo limitado (que pode
ser ou não preestabelecido), através de determinadas estratégias clínicas. Assim, as Psicoterapia Breve estão, em termos
técnicos, alicerçadas num tripé: foco, estratégias e objetivos.” Portanto, a alternativa D está incorreta.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 27
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Essa questão refere-se ao atendimento ambulatorial em saúde mental que consta na Legislação em
Saúde Mental do Ministério da Saúde, conforme o enunciado descreve.
De acordo com a referência bibliográfica utilizada, a Portaria/SNAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992 estabelece as
NORMAS PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL. Sobre esse tema consta na referida portaria:
“Portaria/SNAS nº 224, de 29 de janeiro de 1992. O Secretário Nacional de Assistência à Saúde e presidente do INAMPS,
no uso das atribuições do Decreto nº 99.244, de 10 de maio de 1990 e tendo em vista o disposto no artigo XVIII da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990, e o disposto no parágrafo 4º da Portaria 189/91, acatando exposição de motivos
(17/12/91), da Coordenação de Saúde Mental do Departamento de Programas de Saúde da Secretaria Nacional de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, estabelece as seguintes diretrizes e normas: 1. DIRETRIZES: – organização de
serviços baseada nos princípios de universalidade, hierarquização, regionalização e integralidade das ações; – diversidade
de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de complexidade assistencial; – garantia da continuidade da atenção
nos vários níveis; – multiprofissionalidade na prestação de serviços; – ênfase na participação social desde a formulação
das políticas de saúde mental até o controle de sua execução; – definição dos órgãos gestores locais como responsáveis
pela complementação da presente portaria normativa e pelo controle e avaliação dos serviços prestados. 2. NORMAS
PARA O ATENDIMENTO AMBULATORIAL (SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS) 1. Unidade básica,
centro de saúde e ambulatório. 1.1. O atendimento em saúde mental prestado em nível ambulatorial compreende um
conjunto diversificado de atividades desenvolvidas nas unidades básicas/centro de saúde e/ou ambulatórios
especializados, ligados ou não a policlínicas, unidades mistas ou hospitais. 1.2. Os critérios de hierarquização e
regionalização da rede, bem como a definição da população-referência de cada unidade assistencial serão estabelecidas
pelo órgão gestor local. 1.3. A atenção aos pacientes nestas unidades de saúde deverá incluir as seguintes atividades
desenvolvidas por equipes multiprofissionais: – atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre outros); 57 –
atendimento grupal (grupo operativo, terapêutico, atividades socioterápicas, grupos de orientação, atividades de sala de
espera, atividades educativas em saúde); – visitas domiciliares por profissional de nível médio ou superior; – atividades
comunitárias, especialmente na área de referência do serviço de saúde. 1.4. Recursos Humanos Das atividades acima
mencionadas, as seguintes poderão ser executadas por profissionais de nível médio: – atendimento em grupo (orientação,
sala de espera); – visita domiciliar; – atividades comunitárias. A equipe técnica de saúde mental para atuação nas unidades
básicas/ centros de saúde deverá ser definida segundo critérios do órgão gestor local, podendo contar com equipe
composta por profissionais especializados (médico psiquiatra, psicólogo e assistente social) ou com equipe integrada por
outros profissionais (médico generalista, enfermeiro, auxiliares, agentes de saúde). No ambulatório especializado, a
equipe multiprofissional deverá ser composta por diferentes categorias de profissionais especializados (médico
psiquiatra, médico clínico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e
pessoal auxiliar), cuja composição e atribuições serão definidas pelo órgão gestor local. 2. Núcleos/centros de atenção
psicossocial (NAPS/CAPS): 2.1. Os NAPS/CAPS são unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma
população adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados intermediários entre o regime
ambulatorial e a internação hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas, por equipe multiprofissional. 2.2. Os NAPS/CAPS
podem constituir-se também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à saúde mental,
considerando sua característica de unidade de saúde local e regionalizada. Atendem também a pacientes referenciados de
outros serviços de saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egressos de internação hospitalar. Deverão estar
integrados a uma rede descentralizada e hierarquizada de cuidados em saúde mental. 2.3. São unidades assistenciais que
podem funcionar 24 horas por dia, durante os sete dias da semana ou durante os cinco dias úteis, das 58 8 às 18 horas,
segundo definições do órgão gestor local. Devem contar com leitos para repouso eventual. 2.4. A assistência ao paciente
no NAPS/CAPS inclui as seguintes atividades: – atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, de orientação,
entre outros); – atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, atendimento em oficina terapêutica, atividades
socioterápicas, dentre outras); – visitas domiciliares; – atendimento à família; – atividades comunitárias enfocando a
integração do doente mental na comunidade e sua inserção social; – os pacientes que freqüentam o serviço por 4 horas
(um turno) terão direito a duas refeições; os que freqüentam por um período de 8 horas (dois turnos) terão direito a três
refeições. 2.5. Recursos Humanos A equipe técnica mínima para atuação no NAPS/CAPS, para o atendimento a 30
pacientes por turno de 4 horas, deve ser composta por: – 1 médico psiquiatra; – 1 enfermeiro; – 4 outros profissionais de
nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos
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trabalhos); – profissionais de níveis médio e elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 2.6. Para fins de
financiamento pelo SIA/SUS, o sistema remunerará o atendimento de até 15 pacientes em regime de 2 turnos (8 horas
por dia) e mais 15 pacientes por turno de 4 horas, em cada unidade assistencial.”
Dessa forma, existe uma alternativa correta para a questão e essa é a A.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 29
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: O artigo 4º está incluído no tópico “Responsabilidades dos Psicólogo”, este tópico vai do artigo 1º ao 20º
, conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo.
E o artigo 21º faz parte do tópico “Das Disposições Gerais” do Código de Ética Profissional do Psicólogo. Dessa forma, a
alternativa C é a única correta.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 31
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com o art 1º, § 1° da Lei 8142/1990 “A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro

anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,
por esta ou pelo Conselho de Saúde.”.
Dessa forma, a alternativa B está incorreta e a única resposta correta para essa questão é a alternativa C.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 35
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com a NOAS SUAS/2002, “17. A Atenção de Média Complexidade (MC) - compreende um
conjunto de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares que visam atender os principais problemas de saúde da
população, cuja prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, que não justifique a sua oferta em todos os municípios do país. 18.
Excetuando as ações mínimas da média complexidade (M1), que devem ser garantidas no âmbito dos módulos
assistenciais, as demais ações assistenciais de média complexidade, tanto ambulatoriais como hospitalares, podem ser
garantidas no âmbito microrregional, regional ou mesmo estadual, de acordo com o tipo de serviço, a disponibilidade
tecnológica, as características do estado e a definição no Plano Diretor de Regionalização do estado.”
Portanto, a alternativa A está incorreta. E a única resposta correta para essa questão é a alternativa C.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 37
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: De acordo com a referência bibliográfica utilizada na elaboração da questão, “A fim de garantir a
elaboração e operacionalização de um PTS, BOCCARDO et al. (2011) propõem a adoção de alguns eixos norteadores: a
centralidade na pessoa, a parceria entre equipe e usuário, a articulação dos recursos do território nas ações executadas, a
ênfase no contexto da pessoa, a construção compartilhada e a definição de metas com duração previamente acordada.”.
E a alternativa C afirma, “A fim de garantir a elaboração e operacionalização de um PTS, propõem-se a adoção de alguns
eixos norteadores: a centralidade na pessoa, a parceria entre equipe e usuário, a articulação dos recursos do território
nas ações executadas, a ênfase no contexto da pessoa, a construção compartilhada, a definição de metas com duração
previamente acordada e a construção do diálogo com a família e a comunidade.”. Portanto, está incorreta.
A única resposta correta para essa questão é a alternativa B, conforme a referência bibliográfica “O PTS incorpora a noção
interdisciplinar que recolhe a contribuição de várias especialidades e de distintas profissões.”.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 38
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo o artigo 2º § 1º da Portaria 154 de janeiro de 2008, “Os NASF não se constituem em porta de
entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no
trabalho conjunto com as equipes Saúde da Família.”. E não com as equipes de atenção básica como está nessa segunda
afirmativa.
Dessa forma, a única alternativa correta para essa questão é a C.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo a referência bibliográfica utilizada para elaborar a questão:
“3.2 Tipos de unidades e equipamentos de Saúde
São considerados unidades ou equipamentos de saúde no âmbito da Atenção Básica:
a) Unidade Básica de Saúde
Recomenda-se os seguintes ambientes: consultório médico e de enfermagem, consultório com sanitário, sala de
procedimentos, sala de vacinas, área para assistência farmacêutica, sala de inalação coletiva, sala de procedimentos, sala
de coleta/exames, sala de curativos, sala de expurgo, sala de esterilização, sala de observação e sala de atividades coletivas
para os profissionais da Atenção Básica. Se forem compostas por profissionais de saúde bucal, será necessário consultório
odontológico com equipo odontológico completo; a. área de recepção, local para arquivos e registros, sala
multiprofissional de acolhimento à demanda espontânea , sala de administração e gerência, banheiro público e para
funcionários, entre outros ambientes conforme a necessidade.
b) Unidade Básica de Saúde Fluvial
Recomenda-se os seguintes ambientes: a. consultório médico; consultório de enfermagem; área para assistência
farmacêutica, laboratório, sala de vacina; sala de procedimentos; e, se forem compostas por profissionais de saúde bucal,
será necessário consultório odontológico com equipo odontológico completo; b. área de recepção, banheiro público;
banheiro exclusivo para os funcionários; expurgo; cabines com leitos em número suficiente para toda a equipe; cozinha e
outro ambientes conforme necessidade.
c) Unidade Odontológica Móvel
Recomenda-se veículo devidamente adaptado para a finalidade de atenção à saúde bucal, equipado com: Compressor para
uso odontológico com sistema de filtragem; aparelho de raios-x para radiografias periapicais e interproximais; aventais
de chumbo; conjunto peças de mão contendo micro-motor com peça reta e contra ângulo, e alta rotação; gabinete
odontológico; cadeira odontológica, equipo odontológico e refletor odontológico; unidade auxiliar odontológica; mocho
odontológico; autoclave; amalgamador; fotopolimerizador; e refrigerador.”
Dessa forma, a alternativa D está incorreta. A única alternativa correta para essa questão é a C.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / GERAL
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PSICÓLOGO)
QUESTÃO: 39
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Segundo a referência bibliográfica utilizada para elaborar a questão: “A Atenção Básica é o conjunto de
ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de
práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em
território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”
Dessa forma, a alternativa A está incorreta. A única alternativa correta para essa questão é a C.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 02
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, sob o fundamento de que há duas alternativas
corretas “D” e “C”. A banca deu como certa a alternativa “D”. Engana-se o candidato. Isso porque, na forma como se
encontra a afirmação da alternativa “C”, trata-se da função Metalinguística que está presente no discurso que utiliza o
código para explicar o próprio código. A função metalinguística está presente nos dicionários, cujos verbetes explicam a
própria palavra. Não é o caso da construção do texto que não tem como objetivo explicar o significado das palavras, mas
a construção de uma tese com argumentos que buscam justificá-la.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 03
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, afirma que as alternativas “A” e “D” estão
corretas, enquanto a alternativa dada pela banca, “B”, é incorreta. Equivocado o candidato. Isso porque a análise dos
vocábulos exige que seja feita à luz do contexto. O vocábulo “ou” pode ser empregado tanto com valor de inclusão quanto
de exclusão. No caso concreto, no contexto em que está inserido, para fazer essa diferenciação, deve-se avaliar o valor de
exclusão, verificando se uma das alternativas ligadas pela conjunção exclui ou não exclui a possibilidade de a outra
acontecer. No caso de “ou” (L.4), uma situação claramente exclui a outra “clara e visível, ou então obscura e camuflada”,
uma situação não pode coexistir com a outra. Entretanto, a conjunção “ou” (L.9), em “de uma comunidade ou de setores
dessa comunidade”, evidencia que as duas situações podem coexistir sem a necessidade de que uma seja retirada, sendo
que a primeira não exige a substituição da segunda nem a segunda a substituição da primeira. Portanto, neste caso, está
claro que não se trata de uma exclusão, mas, no contexto em que se insere, tem valor semântico de inclusão. Por outro
lado, “existem” (L.13) pode ser substituída pela forma verbal “há” (L.30) sem prejuízo de ordem gramatical. Isso porque
o verbo haver é impessoal, não tem sujeito, não se flexiona, e o que é sujeito de existir passa a ser objeto direto de haver.
Entretanto, no contexto, em relação à troca de “há” por “existem”, resta impossível, pois o termo “flexibilidade”, objeto
direto de haver”, caso haja a troca, passaria a ser sujeito de “existir” que está no plural, restando assim a frase: “Existem
bastante flexibilidade nos currículos escolares”, resultando prejuízo de ordem gramatical, uma vez que “flexibilidade”
passa a ser sujeito na ordem inversa e está no singular enquanto o verbo existir no plural.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 05
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, afirma que as alternativas “A” e “C” estão
corretas. A banca deu como correta a alternativa “A”. Não procede a afirmação do candidato, isso porque, na alternativa
“C”, a oração “que ocorram mudanças” (L.31), não tem função restritiva, mas função completiva do verbo permitir que está
gerúndio. O vocábulo “que”, no caso, não é pronome relativo, mas conjunção integrante.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 06
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, afirma que as alternativas “A” e “C” estão
corretas. A banca deu como correta a alternativa “C”. Equivocado o candidato. Isso porque o vocábulo “bastante” (L.30),
não é modificador de “há” (L.30), na condição de advérbio,, mas é modificador nominal do vocábulo “flexibilidade”,
funcionando como adjetivo.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 08
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém se limitou a recortar e colar textos, sem
apresentar argumentos objetivos que desse sustentação a sua pretensão.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 09
RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, afirma que as alternativas “B” e “D” estão
corretas. A banca deu como correta a alternativa “B”. Assiste razão ao recorrente.
PARECER FINAL: QUESTÃO ANULADA

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 14
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito, da alternativa “A” para “B”. Nada a reformar.
Isso porque o uso dos travessões teve como objetivo introduzir a fala de enunciador diverso do articulista.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: PORTUGUÊS
QUESTÃO: 15
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo anulação da questão sob o argumento de que todas as alternativas estão
incorretas, mas não justifica a razão pela qual chegou a essa conclusão. Inviável a análise do recurso pela ausência de
argumentos que justifiquem a pretensão do recorrente. Há recurso que sustenta não ter entendido a pretensão da
questão. Ora a pretensão da questão é marcar a alternativa que tenha a afirmação correta, não outra. Acaso fosse o
contrário, isso teria sido explicitado. Assim, confirma-se como certa a alternativa “C”, uma vez que a expressão
“monopólio” (L.20) é objeto direto do verbo reservar. Portanto, neste caso, a ação verbal recai sobre ela, tornando-a
paciente da ação verbal, por ser receptora da ação do verbo.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 18
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A afirmativa V está conforme disposto na lei 9.696. Artigo 26 - § 9º-A.
§ 9º-A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 19
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A questão se refere a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, assim como citado na
introdução do enunciado da mesma.
“As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias para a Educação Básica que orientam o
planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE). Mesmo depois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), as Diretrizes continuam valendo porque os documentos são complementares: as Diretrizes dão a
estrutura; a Base o detalhamento de conteúdos e competências.”
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/o-que-sao-e-para-que-servem-as-diretrizes-curriculares-/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-novapdf&Itemid=30192
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
QUESTÃO: 20
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Ao analisarmos a questão supracitada pelo candidato, constatamos que trata-se do Plano de
Desenvolvimento Educacional (PDE) e não do Plano Nacional de Educação (PNE). Na questão o candidato deverá assinalar
a alternativa incorreta em relação ao PDE. A criação do PDE se deu na vigência do Plano Nacional de Educação (20012011). O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi um conjunto de programas que visaram melhorar a educação
no Brasil, em todas as suas etapas. Lançado em 2007, tinha um prazo de quinze anos para ser completado, mas acabou
descontinuado antes desse prazo. Apesar disso, muitos dos programas e iniciativas criados por ele se mantiveram, como
o TV Escola e o Proinfo, da educação básica, e o Sinaes, no ensino superior. O PDE constitui-se de ações, entre as quais o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb),
o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o Proinfância, o Piso do Magistério, Transporte Escolar, Luz para Todos e
Saúde nas Escolas, que se apresentam de forma desarticulada e geram discussões a respeito da possibilidade de classificar
o PDE como um plano (BAYER; MAINARDES, 2012; SAVIANI, 2007). O PDE previa várias ações que visavam identificar e
solucionar os problemas que afetam diretamente a Educação brasileira. Também incluiu ações de combate a problemas
sociais que inibem o ensino e o aprendizado com qualidade, como o Saúde nas escolas, entre outros. O plano priorizou o
desenvolvimento conjunto das ações pela articulação entre a União, estados e municípios. A alternativa (C), sugerida pelo
candidato como correta, não está relacionada ao PDE. O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), não determina
estratégias ou técnicas e sim, ações, programas com uma vigência de quinze anos, portanto o recurso é improcedente.
Bibliografia
https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/saiba-o-que-e-e-como-funciona-o-plano-de-desenvolvimento-daeducacao/
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR DE ARTES)
QUESTÃO: 25
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, o mesmo alega que “a questão possui uma falsa coerência entre
o que pede a questão e a resposta correta do gabarito” e solicita mudança do gabarito da letra C para letra A.
Ao analisarmos a questão verificamos que o candidato deverá observar as obras dos artistas identificando qual delas faz
parte do movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do
século XX, o impressionismo. Observando as obras identificamos duas, a de Claude Monet e a de
Pierre-Auguste Renoir, ambos pintores impressionistas.
O candidato sugere que “a questão diz, estritamente, que apenas 1 (uma) obra representa o movimento artístico referido
não havendo espaço para entender que são 2 (duas) obras”. Ao analisarmos o enunciado da questão não identificamos a
palavra “apenas” como sugere o candidato. O enunciado “A obra do artista” refere-se a qualquer um dos artistas
apresentados. O pintor Claude Monet e de Pierre-Auguste Renoir são representantes do impressionismo e o artista,
Vincent van Gogh é representante do expressionismo. O objetivo da questão é verificar o conhecimento do candidato
sobre as características das pinturas impressionistas e seus principais pintores, a resposta correta é a alternativa (C),
portanto o recurso é improcedente.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR DE PORTUGUÊS)
QUESTÃO: 24
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. A alternativa D está correta.
FONTES: KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. SP. Editora Contexto.2008
- SOARES, Magda. Um tema em três gêneros. Autêntica. 2007.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR DE PORTUGUÊS)
QUESTÃO: 26
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. A palavra não apresenta “apenas” o
prefixo -i.
FONTE: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. SP: Companhia EditoraNacional, 2007
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR DE PORTUGUÊS)
QUESTÃO: 28
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C. O pronome LHE (s) é considerado
objeto indireto, pois equivale, a “A você”.
FONTE: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Editora Nacional.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado
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CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROFESSOR DE PORTUGUÊS)
QUESTÃO: 38
RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO
JUSTIFICATIVA: A oração destacada em “Ficou provado que o método de ensino é importante na aprendizagem”
classifica-se como subordinada substantiva subjetiva, pois exerce a função sintática de sujeito do verbo da oração
principal. Há três estruturas básicas da oração subordinada substantiva subjetiva, são elas:
1- verbo de ligação + predicativo + oração subordinada substantiva subjetiva;
2- verbo unipessoal + oração subordinada substantiva subjetiva;
3- verbo na voz passiva + oração subordinada substantiva subjetiva.
Na frase em questão, a análise é a seguinte: Ficou provado (oração principal – verbo transitivo direto na voz passiva
analítica) + que o método de ensino é importante na aprendizagem (Or. Sub. Subst. Subjetiva).
A oração destacada na alternativa A classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta; na alternativa B, classificase como predicativa; na alternativa C como subjetiva (verbo transitivo direto na voz passiva sintética) e, por fim, na
alternativa D classifica-se como completiva nominal.
Portanto, pela justificativa apresentada, a única oração que apresenta a mesma classificação é a que se encontra na
alternativa C. Gabarito oficial mantido.
PARECER FINAL: Gabarito inalterado

Teresina/PI, 29 de agosto de 2019
Crescer Consultorias
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