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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 o 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, 20 de setembro 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 mudança de gabarito da alternativa “A” para a alternativa “C”. 
Equivocado o recorrente. Em “C”, tem-se: “so-ci-e-da-de”, “nas-ci-do” e “di-a”. Logo, não ditongo nesta alternativa. Outro 
recorre requerendo a anulação da questão sob o argumento de que não há alternativa correta para a questão. Engana-se 
o recorrente. Isso porque, tem-se: /a/fir/mãu/. Na última sílaba, ocorre um ditongo nasal, o fonema /u/ está embutido na 
letra “m”. Há ainda: /grã/de/. Na primeira sílaba, o “n” não representa fonema algum, mas serve apenas de símbolo de 
nasalização. Assim, há duas letras “na” que representam um só fonema /ã/. Isso é dígrafo.  Por último, na palavra “ma-ri-
a”, há hiato em “ia”. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   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 “D” para “A”. Questão de natureza 
interpretativa através da qual se busca verificar a capacidade cognitiva de percepção do candidato sobre  a mensagem 
principal  veiculada no texto. No caso, o conjunto de informações diluídas no texto não permite afirmar que ele tenha como 
ideia principal (destaca)  “a possível substituição do homem por robôs, considerando os avanços da robótica.”. 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para “A”. Assiste razão ao 
requerente. 
 
 
 
 
PARECER FINAL: MUDANÇA DA ALTERNATIVA “D” PARA “A”. 
 

                   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 “C” para “A” sob o argumento de 
que a expressão da alternativa “C” “não está especificando e particularizando o substantivo). Ora, o comando da questão 
diz: “A alternativa em que a oração transcrita tem função restritiva é”. Assim, “restritiva” é igual particularizar = 
“particularizando”.  
 
 
 
 
 
 
 
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 anulação da questão, porém não apresentou argumentação que 
possibilite sua pretensão. Não há erro grosseiro que inviabilize a questão. 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Houve um erro na divulgação do gabarito. A alternativa correta é a letra “C”, conforme descrito abaixo: 
Backup é uma cópia de segurança que deve ser gravada numa mídia removível em um lugar seguro. Agora precisamos 
entender de fato como funcionam as rotinas de backup. 
Todo arquivo possui um atributo de arquivamento (bit archive) que pode estar marcado (1) ou desmarcado (0). Sempre 
que salvamos um arquivo esse atributo fica marcado (1). 
BACKUP NORMAL/TOTAL/FULL 
O backup normal copia todos os arquivos da unidade ou pasta selecionada pelo usuário e retira o atributo de arquivamento 
(marcando com 0). 
BACKUP INCREMENTAL 
É utilizado após um backup normal, copiando somente os arquivos que possuem o atributo de arquivamento e retirando 
tal atributo, portanto cópia somente os arquivos novos e alterados gerando um arquivo que será acrescido ao backup 
normal e assim sucessivamente. Logo, se um usuário cria um backup normal no dia 1 e incrementais a cada dia posterior 
se der um problema no dia 6 ele terá que recuperar o arquivo do dia 1 (normal) e os arquivos incrementais dos dias 2, 3, 
4 e 5 em sequência. 
BACKUP DIFERENCIAL 
É utilizado após um backup normal, copiando somente os arquivos que possuem o atributo de arquivamento mas NÃO 
retira tal atributo, portanto cópia somente os arquivos novos e alterados gerando um arquivo que irá acumular todas as 
atualizações desde o último backup normal ou incremental. Logo, se um usuário cria um backup normal no dia 1 e 
diferenciais a cada dia posterior se der um problema no dia 6 ele terá que recuperar o arquivo do dia 1 (normal) 
e o arquivos diferencial do dia 5, descartando os diferenciais anteriores. 
BACKUP DE CÓPIA 
O backup de cópia, como o nome diz, copia todos os arquivos da unidade ou pasta selecionada pelo usuário e não retira o 
atributo de arquivamento (marcando com 0), ou seja, pode ser utilizado sem alterar uma rotina de backup já existente. 
BACKUP DIÁRIO 
Não se importa com o atributo de arquivamento, tendo como único critério a data de criação ou modificação do arquivo. 
Fonte: 
http://o.estudaquepassa.com.br/aula/9576/Backup%20%28Becape%29.pdf 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: INFORMÁTICA 
QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Há diferenças entre Suspender e Hibernar. No Windows 10, suspender consome pouca energia, e 
hibernar não consome energia.  
Na hora de desligar o computador, o Windows normalmente oferece pelo menos três opções. Você pode desligar, 
suspender, hibernar ou ainda reiniciar o PC a partir do mesmo atalho.  
A opção “Suspender” do botão de energia do Windows coloca o PC em modo de baixo consumo de energia, não o 
desligando completamente. Essa função permite que você inicie o dispositivo mais rapidamente quando voltar a utilizá-
lo, uma vez que o sistema e os apps não foram removidos da memória RAM. Eles ficam ali esperando serem novamente 
acessados. Tudo fica do jeito que você deixou, porém em suspensão. 
A hibernação pode ser encarada como um estágio de suspensão mais profundo. Ela salva seu trabalho do ponto em que 
você parou, mas o PC fica completamente desligado. Diferente da suspensão, entretanto, seus programas abertos ficam 
armazenados em forma de arquivo temporário no HD, e não na memória RAM. Com isso, seu PC pode ficar desligado e, 
ainda assim, voltar ao mesmo ponto de antes de ser hibernado. 
Fonte: 
https://www.tecmundo.com.br/windows-10/96311-desligar-suspender-hibernar-entenda-diferencas.htm 
https://www.professordeodatoneto.com.br/dicas/diferenca_entre_suspender_hibernar_e_desligar 

 
Fonte: 
https://ead.acasadoconcurseiro.com.br/.../8618-windows-10-marcio-hunecke... 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Questão e gabarito elaborados conforme conteúdo programático anexo ao edital, item “Noções básicas 
de informática”. 
De acordo com as fontes abaixo, segue os valores equivalentes a um petabyte: 
Petabyte (PB) 
* 1 024 TB 
* 1 048 576 GB 
* 1 073 741 824 MB 
* 1 099 511 627 776 KB 
* 1 125 899 906 842 624 (250) Bytes 
* 9 007 199 254 740 992 Bits 
 
Fontes: https://www.adassoft.com/unidade-de-medida-em-informatica-byte-quilobyte-megabyte-gigabyte/ 
https://www.infowester.com/bit.php    http://omeubau.net/bits-bytes/ 
https://www.oficinadanet.com.br/hardware/24629-qual-a-diferenca-de-tamanho-entre-um-terabyte-gigabyte-e-
petabyte 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  O alegado pelo candidato de maneira nenhuma interfere ou impede de chegar a conclusão do que diz o 
artigo 24 inciso VI, da Lei 8.666/93: 
Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, a licitação 
é dispensada. 
https://dhg1h5j42swfq.cloudfront.net/2018/11/19183440/Lei-8666-atualizada-e-esquematizada2.pdf 
Dispensável: Diz-se do que pode ser dispensado. 
https://www.lexico.pt/dispensavel/ 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  O gabarito divulgado informa como correto a alternativa “C”. 
http://www.crescerconcursos.com.br/files/2019/08/27/gabarito-preliminar-1566915251.pdf 
A administração pública gerencial constitui um avanço, e até certo ponto um rompimento com a administração pública 
burocrática. Isso não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, a administração pública 
gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, 
como: • A admissão segundo rígidos critérios de mérito (concurso público); • A existência de um sistema estruturado e 
universal de remuneração (planos de carreira); • A avaliação constante de desempenho (dos funcionários e de suas 
equipes de trabalho); • O treinamento e a capacitação contínua do corpo funcional.  
A diferença fundamental está na forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para concentrar-se nos 
resultados. A rigorosa profissionalização da administração pública continua sendo um princípio fundamental. 
Fonte: 
http://www.fapanpr.edu.br/site/docente/arquivos/(Apostila%20de%20Administra%E7%E3o%20P%FAblica).pdf 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO:  AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Questão e gabarito estão de acordo com o exposto nos livros referenciados abaixo: 

 
Gramática Aplicada à Revisão de Texto. 
Zulemay Ramos 
https://books.google.com.br/books?id=P0B8DwAAQBAJ&pg=PT85&dq=decreto+%2B+CONSIDERANDO+em+letras+mai%C3
%BAsculas&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjj7_S9iLfkAhV-
ILkGHRKJD8YQ6AEILzAB#v=onepage&q=decreto%20%2B%20CONSIDERANDO%20em%20letras%20mai%C3%BAsculas&f
=false 
 
Técnicas de Escrita. 
Anderson Luiz. 
Página 94 
https://books.google.com.br/books?id=tyZ6DwAAQBAJ&pg=PA94&dq=decreto+%2B+CONSIDERANDO+em+letras+mai%C3
%BAsculas&hl=pt-BR&sa=X&ved=0ahUKEwjj7_S9iLfkAhV-
ILkGHRKJD8YQ6AEIKTAA#v=onepage&q=decreto%20%2B%20CONSIDERANDO%20em%20letras%20mai%C3%BAsculas&
f=false 
 
 
 
 
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 anulação da questão sob o argumento de que os prefixos nos 
vocábulos propostos para análise não correspondem aos significados identificados na alternativa dada como correta. 
Entretanto, a argumentação proposta pelo recorrente coincide com a alternativa do gabarito preliminar. Ou seja, em 
“desencadeando”, “des” significa desfazer a cadeia. Logo, é a negação da existência de uma cadeia. Na palavra 
“antidepressivos”, “anti” tem por finalidade desfazer a depressão, portanto é uma oposição à depressão. Opor é negar. 
Nada a reformar. De mais a mais, é questão sinonímica.    
  
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 
QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de que há mais de uma questão 
incorreta. Assiste razão ao requerente em razão do equívoco na formulação da proposta enunciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Questão anulada 
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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 mudança de gabarito da alternativa “D” para a “C”. Impossível, pois, 
em “C”,  “que” é conjunção subordinativa substantiva integrante. Já em  “o médico tem que lidar com carga horária 
excessiva”, “que” funciona como uma preposição, equivale a “tem de lidar”.  
  
 
 
 
 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Afirmação I está incorreta, porque o veículo deve ser lavado na sombra a fim de evitar o aparecimento 
de manchas. O veículo que é lavado sob o sol acarreta em manchas quando está secando. 
Fontes: 
Na hora de secar o carro, as toalhas de tecido sintético também podem danificar a pintura. Dê preferência às de microfibra 
ou algodão. Por fim, você vai precisar de duas escovas macias: uma para lavar os pneus e outra para as rodas. 
https://www.bigtires.com.br/index.php?spsr=blog/post&post_id=48 
Muitas pessoas aproveitam o dia de sol para lavar o carro, mas esquecem que o sol também é um potencial inimigo, assim 
como a chuva. Ao lavar seu carro, leve-o para um local de sombra, protegido contra o sol. As altas temperaturas que o 
carro pode chegar podem fazer com que manchas apareçam quando em contato com a água e produtos de limpeza. 
https://drlavatudo.com/blog/lavando-carro-5-dicas-importantes/ 
Uma das primeiras coisas que se deve fazer é ter um local com sombra ou cobertura para executar parte do serviço. Um 
abrigo do sol é importante para que ao ensaboar o veículo, o produto não irá secar rapidamente e assim manchar a pintura. 
https://www.noticiasautomotivas.com.br/top-10-dicas-de-limpeza-automotiva/ 
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                   CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Questão e gabarito elaborados conforme fontes abaixo. 
Álcool como desinfetante: 
O álcool 70% possui concentração ótima para o efeito bactericida, porque a desnaturação das proteínas do microrganismo 
faz-se mais eficientemente na presença da água, pois esta facilita a entrada do álcool para dentro da bactéria e também 
retarda a volatilização do álcool, permitindo maior tempo de contato. Nesta concentração, o etanol destrói bactérias 
vegetativas, porém esporos bacterianos podem ser resistentes. Fungos e vírus (envelopados, como o vírus Influenza 
H1N1) também são destruídos pelo álcool. 
https://foodsafetybrazil.org/afinal-por-que-o-alcool-70-e-mais-eficaz-como-bactericida-que-o-alcool-absoluto/ 
https://www.vix.com/pt/bdm/casa/para-que-serve-cada-produto-de-limpeza-um-guia-completo 
 
Sabão em pó: deve ser usado apenas para lavar roupa. Se aplicado em pisos, pode causar corrosão e se misturado com 
água sanitária pode formar fumaça tóxica. 
https://www.vix.com/pt/bdm/casa/para-que-serve-cada-produto-de-limpeza-um-guia-completo 
 
Sabão em pó: 
O que é? Detergente alcalino em pó. 
Onde deve ser usado? Apenas na lavagem de tecidos. 
Principais erros na limpeza: Misturar o produto com água sanitária é perigoso, já que uma fumaça tóxica pode ser formada. 
O sabão em pó é também muito usado para lavar pisos, mas a escolha é ruim, pois o material causa corrosão nos 
revestimentos. 
https://delas.ig.com.br/casa/servicos/2013-12-06/saiba-para-que-serve-cada-tipo-de-produto-de-limpeza.html 
 
Sabão em pó: Detergente alcalino em pó, deve ser utilizado apenas na lavagem de tecidos.Erro comum: misturar o produto 
com água sanitária é altamente perigoso, pois pode formar uma fumaça tóxica. Além disso, o sabão em pó é bastante 
utilizado na lavagem de pisos, o que é contraindicado, já que o material causa corrosão nos revestimentos. 
https://www.cleanic.com.br/ver?IDBlog=15 
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                   CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Questão e gabarito elaborados conforme fontes abaixo. 
Dicas Básicas de Primeiros Socorros em Caso de Queimaduras 
Queimaduras Térmicas - Esfriar a queimadura com água fria, não utilize água gelada ou gelo; Cobrir a queimadura com 
gaze esterilizada ou pano limpo. Remover anéis, cintos, sapatos e roupas antes que o corpo fique inchado. Queimaduras 
no rosto, mãos e pés devem ser consideradas graves. OBS: Caso a roupa esteja grudada na pele, não remova, somente 
retirar a parte que não grudou, evitando a piora da lesão. Aqueça a vítima. 
Fonte: 
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/dicas-basicas-de-primeiros-socorros-em-caso-de-
queimaduras/31616 
http://sbqueimaduras.org.br/queimaduras-conceito-e-causas/primeiros-socorros-e-cuidados/ 
 
Bibliografia da fonte: 
http://www.proqueimados.com.br/  
http://www.revistaemergencia.com.br/home/  
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_queimaduras.pdf 
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                   CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  “Questão elaborada conforme conteúdo programático anexo ao Edital, item: Tarefas de construção”. 
O sistema de revestimento argamassado e vedação deve ser composto de três etapas distintas de revestimento: chapisco, 
emboço e reboco, com cada função e definições específicas executadas separadamente, a fim de se obter paredes com 
superfícies lisas e planas. 
De um modo simples, o chapisco é responsável por garantir aderência às demais camadas, o emboço faz a regularização 
da superfície e evita a penetração de água e agentes agressivos, enquanto o reboco garante o aspecto final da alvenaria 
para receber o revestimento. 
O emboço é a segunda camada na etapa de revestimento, responsável pela estanqueidade e pela integridade mecânica do 
revestimento. Tem o objetivo de eliminar as irregularidades da alvenaria e do chapisco, a fim de proporcionar um aspecto 
plano e verticalidade suficientes e necessários para receber o reboco. 
O emboço é constituído por traço de 1:2:6 (cimento Portland ou branco, aglomerante, cal hidratada e areia areia natural 
ou artificial média) para revestimento externo e 1:2:8 para revestimento interno, podendo ser utilizados aditivos ou 
incorporadores de ar conforme a necessidade. 
Fonte: https://www.totalconstrucao.com.br/traco-para-reboco/ 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/dicas-basicas-de-primeiros-socorros-em-caso-de-queimaduras/31616
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/dicas-basicas-de-primeiros-socorros-em-caso-de-queimaduras/31616
http://sbqueimaduras.org.br/queimaduras-conceito-e-causas/primeiros-socorros-e-cuidados/
https://www.totalconstrucao.com.br/traco-para-reboco/


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 PAULISTANA 
CNPJ Nº06.553.796/0001-96 
TESTE SELETIVO 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 

 
 

                   CARGO:  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Alternativa A, refere-se a botas de borracha. 
Alternativa B, refere-se a botas de PVC injetado. 
Alternativa C, refere-se a botas de borracha. 
Alternativa D, refere-se a botas de couro 
Segue abaixo a justificativa para o gabarito da questão: 
As Botas de Segurança podem proteger diferentes riscos durante a execução da atividade. Entre eles, podemos classificar: 
• Botas para proteção contra impactos (quedas de objetos); 
• Botas para proteção de pés e de pernas contra umidade; 
• Botas para proteção contra respingos e contato direto com produtos químicos; 
• Botas para proteção contra choques elétricos; 
• Botas para proteção contra agentes escoriantes e cortantes; 
• Botas para proteção contra agentes térmicos. 
Botas de PVC injetado  
As Botas de Segurança de PVC injetado podem ter cano curto, médio ou longo. São ideais para os profissionais que 
precisam de proteção contra água e umidade, mais resistência a gordura, sangue animal, produtos químicos. O material 
oferece proteção total impermeável. Os solados possuem diferentes formas de aderência e desenhos, sendo indicados 
especificamente para cada tipo de trabalho. 
Botas de Couro 
Estes modelos de botas podem ser mais conhecidas como botinas de couro. Para a segurança do trabalho, são as 
consideradas mais confortáveis e o material apresenta grande durabilidade. De acordo com os fabricantes e com 
os trabalhadores, são mais indicados em canteiros secos, alvenarias e revestimentos. Podemos encontrar no 
mercado de EPIs modelos que também possuem solado com resistência à óleo/combustível. 
Botas de Borracha 
Assim como os outros modelos, podem ser de cano curto, médio e longo. A escolha deve ser feita conforme o tipo de 
proteção desejada. São Botas EPIs mais indicadas para proteção de queda de produtos e podem ser utilizadas com biqueira 
de aço ou composite, mais resistente. 
As Botas de Segurança de borracha ainda possuem modelos com proteção à penetração de objetos pontiagudos, que são 
os calçados com palmilha de aço ou que protege contra equipamentos de perfuração. Também é muito resistente e pode 
ser a melhor opção onde há animais como cobras e escorpiões. 
Fonte: 
https://www.prometalepis.com.br/blog/bota-de-seguranca-epi/ 
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                   CARGO:  MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Gabarito da questão está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigos 210 e 258: 
Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: 
• Infração - gravíssima; 
• Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir; 
• Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. 
Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias: 
        I - infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais 
e quarenta e sete centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        II - infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
       III - infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis 
centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
        IV - infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito 
centavos).          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 
Fonte: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 
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                   CARGO:  MOTORISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  Questão e gabarito elaborado conforme publicação do Departamento de Trânsito do Estado do P Paraná: 
A grande concentração de veículos, em centros urbanos, está fazendo com que a poluição atinja níveis muito acima dos 
toleráveis. 
Os atuais veículos, equipados com motores a combustão interna, são agentes poluidores do meio ambiente. Motivos:  
•  Consomem combustíveis, geralmente fósseis, derivados de petróleo, de onde obtém a energia necessária ao 
funcionamento. 
•   Consomem enormes quantidades de oxigênio do ar, indispensáveis para que haja combustão. 
•   Emitem gases nocivos ao meio ambiente, resultantes da queima. 
•   Emitem partículas sólidas, como poeira e fumaça. 
•   Produzem ruídos. 
•   As partes usadas, como pneus, freios, óleo lubrificante, filtros, peças metálicas e plásticas e o próprio veículo, no final 
de sua  vida útil, criam problemas sérios para o meio ambiente. 
•     Acidentes, envolvendo veículos que transportam produtos tóxicos ou perigosos, lançam produtos nocivos ao meio 
ambiente. 
•  O óleo lubrificante usado (óleo queimado) é muito poluente. Devemos evitar trocas caseiras improvisadas, para que ele 
não contamine o meio ambiente. Nos postos de gasolina e nas oficinas autorizadas, o óleo usado é destinado a usinas de 
reciclagem. 
Alternativas menos poluentes: 
•   O álcool polui menos que a gasolina. Esta polui menos que o diesel. 
•   Gás natural, ainda pouco usado no Brasil, polui menos que os outros combustíveis. 
•  Óleos vegetais estão sendo testados, como alternativa para melhorar o diesel. 
•   Uma forte tendência para os próximos anos, dentro da indústria automobilística, é a presença cada vez maior dos 
motores elétricos, que não emitem gases e são muito silenciosos. 
Fonte: 
http://www.educacaotransito.pr.gov.br/arquivos/File/arquivos/Comunidade/Cidadania%20e%20Transito.pdf 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA:  O candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa C também encontra-se 
incorreta, entretanto, não enviou referência bibliográfica que embasasse a sua argumentação. 
Conforme o enunciado da questão, a mesma foi baseada na Lei 8080/90 e na Portaria 2048/2009, integrantes do conteúdo 
programático de Legislação do SUS do concurso, sendo a alternativa B a única que encontra-se em desacordo com tais 
legislações. Face ao exposto, recurso indeferido. 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Os candidatos interpuseram recurso solicitando alteração do gabarito para alternativa A. Entretanto, a 
solicitação não pode ser atendida, em virtude das disposições da Lei 8080/90: 
 
1º item da questão: incorreto, conforme grifos e art. 24, da Lei 8080/90: 
(F) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. A 
participação suplementar dos serviços privados será formalizada mediante lei, observadas, a respeito, as normas de 
direito privado 
 
“Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma 
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 
 
Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas, a respeito, as normas de direito público.” 
2º item da questão: verdadeiro, conforme art. 23, III, da Lei 8080/90: 
(V ) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência 
à saúde nos serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e 
dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social. 
“Art. 23.  É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na 
assistência à saúde nos seguintes casos:  
III - serviços de saúde mantidos, sem finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, 
sem qualquer ônus para a seguridade social;” 
3º item da questão: verdadeiro, conforme art. 26, da Lei 8080/90: 
( V) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos 
pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Os serviços contratados 
submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), 
mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. 
“Art. 26. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos  
pela direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 
(...) 
§ 2° Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), mantido o equilíbrio econômico e financeiro do contrato.” 
Face ao acima exposto, considerando que conforme demonstrado pelas disposições da Lei 8080/90 o gabarito foi 
divulgado corretamente como alternativa C, recurso indeferido. 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob a alegação que de acordo com a Lei 8080/90, XXI, a 
alternativa B também poderia ser resposta da questão. Entretanto, tal argumentação não se sustenta tendo em vista que 
tratam-se de coisas totalmente distintas: 
“Alternativa B:  Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde 
Art. 15, XXI, da Lei 8080/90: XXI - fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de atendimento 
emergencial.”  Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
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: O candidato solicita anulação da questão sob alegação que a matéria abordada encontra-se disciplinada 
na portaria n° 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que não consta no conteúdo programático do edital. Entretanto, a 
questão não foi elaborada com base em tal legislação e sim no Decreto 7508/2011, item integrante do conteúdo 
programático do concurso. Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
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 candidato solicita anulação da questão sob a alegação que a alternativa C também encontra-se 
incorreta, entretanto, não enviou referência bibliográfica que embasasse a sua argumentação. 
Conforme o enunciado da questão, a mesma foi baseada na Lei 8080/90 e na Portaria 2048/2009, integrantes do conteúdo 
programático de Legislação do SUS do concurso, sendo a alternativa B a única que encontra-se em desacordo com tais 
legislações. Face ao exposto, recurso indeferido. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: COMUM A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR / SAÚDE 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 
QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso contra a questão solicitando alteração do gabarito para alternativa C ou a 
anulação da questão. Entretanto, o gabarito da questão já foi divulgado corretamente como letra C. O candidato utilizou 
como argumentação a Portaria n. 2.135/2013, contudo, tal legislação não estava incluída no conteúdo programático do 
concurso. A questão foi baseada na PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009, que aprova o regulamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS), conforme conteúdo programático de Legislação do SUS contido no edital. 
Face ao exposto, considerando que o gabarito da questão já foi divulgado corretamente como alternativa C, recurso 
indeferido. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a lei 10.216/2001 “Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a 
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 
salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”. A alternativa C não considera a salvaguarda “dos demais 
internados”, dessa forma fica explícito que o que deverá ser levado em conta é apenas a salvaguardo do internado e dos 
funcionários, excluindo os “demais internados”. Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a D. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão não refere-se a nenhum tipo de teoria específica na formulação da Terapia Breve. Todas as 
alternativas tratam de conceitos gerais da Terapia Breve que são considerados em qualquer tipo de abordagem teórica 
em que foi baseada. 
 De acordo com as referências bibliográficas utilizadas, lidas na íntegra, isso fica esclarecido. 
 Dessa forma, não a justificativa para a anulação da questão baseadas na argumentação da candidata. 
 Portanto, existe uma alternativa correta para essa questão, a C. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão devido a Lei citada para elaboração da questão, ter sido revogada.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008_rep.html 
 
 
PARECER FINAL: Anular a questão 
 

                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão devido a Lei citada para elaboração da questão, ter sido revogada.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008_rep.html 
 
 
PARECER FINAL: Anular a questão 
 

                   CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Fica anulada a questão devido a Lei citada para elaboração da questão, ter sido revogada.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008_rep.html 
 
 
PARECER FINAL: Anular a questão 
 

                   CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a literatura, os sistemas são todos citados, porém a alternativa que é composta por todos 
os sistemas na aquisição do desenvolvimento é a alternativa C. 
FONTE: Schirmer CR, Fontoura DR, Nunes ML. Disturbios da aquisição da linguagem e aprendizagem. Jornal de Pediatria- 
Vol. 80, N° 2 (Supl), 2004 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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                   CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: De acordo com a literatura utilizada para a elaboração da questão são fatores os fatores pós-natais 
relacionados à perda auditiva compreendem causas metabólicas, (hipotireoidis- Perda Auditiva na Infância; infecções 
virais (rubéola, varicelazoster, influenza, vírus da caxumba, citomegalovírus), meningite bacteriana, encefalite e otite 
média crônica. 
Fonte: Nobrega M, Marone SAM, Sih T, Lubianca Neto JF, Bragagnolo S, Simões R. Perda Auditiva na Infância. Autoria: 
Sociedade Brasileira de Pediatria; Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial; Sociedade 
Brasileira de Genética Médica. Outubro, 2012. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Igualdade não se trata de um princípio doutrinário do SUS, e sim EQUIDADE. Tendo em vista que esses 
conceitos têm significados diferentes, a resposta correta jamais seria a letra D. Vale acrescentar que, de acordo com a 
legislação do Sistema Único de Saúde diz: Universalização: a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe 
ao Estado assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, 
independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.  
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: Uma das solicitações do conteúdo programático é “Atendimento a pacientes com necessidades 
especiais”, logo, o tema abordado, retirado do livro “Pacientes Portadores de Necessidades Especiais, por Lêda Mugayar” 
encontra-se dentro do pedido. A banca acrescenta que, a questão diz que “Essas alterações podem ser ocasionadas por 
fatores etiológicos diversos.” Tendo em vista que as alterações têm origens diversas, claramente não deve ser classificada 
com unifatorial. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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Teresina/PI, 20 de setembro de 2019  

Crescer Consultorias 

 

                   CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão aborda o conteúdo programático “Atendimento a pacientes com necessidades especiais”. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
 

                   CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 
JUSTIFICATIVA: A questão aborda o conteúdo programático “Atendimento a pacientes com necessidades especiais”. 
 
 
 
PARECER FINAL: Gabarito inalterado 
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