RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
CONCURSO PÚBLICO DE VERA MENDES – PI
1.
Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português dos cargos: AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, MOTORISTA AMBULÂNCIA –CATEGORIA “D”,
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - CATEGORIA “D”, OPERADOR DE MOTONIVELADORA
E VIGIA.
Nº Questão

Parecer

03

DEFERIDO: NULA. Alternativas A e D estão corretas.

07

INDEFERIDO: Apenas a letra D possui duas palavras com encontro
consonantal.

09

INDEFERIDO: A única resposta correta é a letra D.

2.
Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português dos cargos: AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE,
AGENTE
DE
COMBATE
A
ENDEMIAS.
AUXILIR
ADMINISTRATIVO, DIGITADOR, ENTREVISTADOR SOCIAL, ORIENTADOR SOCIAL e
TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Nº Questão
04

Parecer
DEFERIDO. NULA. A questão não especificou o tempo verbal.

3.
Recurso contra as questões de Conhecimentos de LDB do cargo: PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO e PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL.
Nº Questão

12

16

Parecer
INDEFERIDO: Existem inúmeros problemas que podem surgir numa sala de
aula. Alguns deles são: o bullying, a pressão dos colegas, as colas nas provas,
as tensões étnicas, etc. O psicólogo educacional auxilia o aluno a lidar melhor
com estas situações. Esclarece e instrui o aluno com as mediações para superar
o problema. Para tanto, ele precisa estudar as características dos problemas
potenciais em sala de aula, a dinâmica do grupo, as características
comportamentais do aluno e os possíveis ajustes que serão necessários.
Fonte:
https://www.vittude.com/blog/psicologia-da-educacao-ensino-eaprendizado/
INDEFERIDO: a questão mencionada alegando que o conteúdo não foi
solicitado, Acredito ser um engano do candidato, pois na listagem dos
conteúdos programáticos é o segundo da lista, portanto a questão não é
passível de anulação.

4.
Recurso contra as questões de Conhecimentos de Matemática dos cargos: AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, MOTORISTA AMBULÂNCIA –CATEGORIA “D”,
MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - CATEGORIA “D”, OPERADOR DE MOTONIVELADORA
E VIGIA.
Nº Questão
14

Parecer
DEFERIDA: Alternativa correta é letra “A” e não a letra “D”.

5.
Recurso contra as questões de Conhecimentos de Informática dos cargos: AGENTE
COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE,
AGENTE
DE
COMBATE
A
ENDEMIAS.
AUXILIR
ADMINISTRATIVO, DIGITADOR, ENTREVISTADOR SOCIAL, ORIENTADOR SOCIAL e
TÉCNICO DE ENFERMAGEM.
Nº Questão
16

Parecer
INDEFERIDO: candidato alega que a resposta correta é a letra C, que contém
um tipo de Editor de Texto, porém o enunciado (São exemplos de editores de
texto, EXCETO) pede para marcar a errada, que é a letra B.

6.
Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais dos cargos:
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MOTORISTA, MOTORISTA AMBULÂNCIA –CATEGORIA
“D”, MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR - CATEGORIA “D”, OPERADOR DE
MOTONIVELADORA E VIGIA ; ASSISTENTE SOCIAL, EDUCADOR FÍSICO, ENFERMEIRO
PSF, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊURICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO PSF – ZONA
RURAL, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, ODONTÓLOGO, PROFESSOR DE
ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 5º ANO, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
PSICÓLOGO.
Nº Questão

24

28

Parecer
INDEFERIDO: Data: 24/09/2020
Vera Mendes está com 100% dos pacientes que testaram positivo curados. Com
ações voltadas à prevenção, o município de Vera Mendes vem conseguindo
evitar a disseminação da Covid-19, contribuindo com que o número de pessoas
infectadas não aumente.
Publicado: Data: 24/09/2020
Fonte:
https://cidadesnanet.com/news/municipios/veramendes/vera-mendesesta-com-100-dos-pacientes-que-testaram-positivo-curados/
DEFERIDO: QUESTÃO NULA. Questão passível de dupla interpretação.

7.
Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS.
Nº Questão
35

Parecer
INDEFERIDO: Não podemos nos relacionar com o Presidente da Empresa da
mesma forma que nos relacionamos com o Office-boy ou a Auxiliar de
Escritório. Portanto, a letra “A” continua correta.
https://blog.softwareavaliacao.com.br/relacoes-humanas-no-trabalho/

8.
Recurso contra as questões
COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
Nº Questão
31

34

38

de

Conhecimentos

Específicos

do

cargo:

AGENTE

Parecer
INDEFERIDO: Orientar ao idoso, aos familiares e/ou cuidador sobre a correta
utilização dos medicamentos é atribuição do médico e do enfermeiro.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf
INDEFERIDO: Conceito de difteria: doença transmissível aguda, toxiinfecciosa,
causada por bacilo toxigênico, que, frequentemente, se aloja nas amígdalas,
faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. A
manifestação clínica típica é a presença de placas pseudomembranosas brancoacinzentadas aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas
vizinhas.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_gu
ia_bolso.pdf
DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO DE ALTERNATIVA (B) PARA (C). O
veterinário não faz parte das equipes de Saúde da Família, Saúde da Família
com Saúde Bucal e de Agente Comunitário de Saúde.
FONTE:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2006/prt0750_26_10_2006.html

40

INDEFERIDO: É atribuição do agente comunitário contribuir em atividades de
mobilização social e participar de censos escolares, quando isso for necessário.
FONTE:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desen
volvimento.pdf PAG 255

9.
Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ASSISTENTE
SOCIAL.
Nº Questão

32

40

10.

Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ENFERMEIRO.

Nº Questão

31

35

11.

Parecer
DEFERIDO: NULA: A ALTERNATIVA (A) ENCONTRA-SE CORRETA E NÃO
INCORRETA COMO PEDE NA QUESTÃO. As ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único. As demais alternativas não fazem parte da seção da saúde
FONTE: CONSTITUIÇÃO DE 1988.
INDEFERIDO: Recurso não apresenta fundamentação.
FONTES:
https://portalhospitaisbrasil.com.br/ministerio-da-saude-atualiza-protocolopara-a-doenca-de-parkinson/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/doencas-maiscomuns-na-velhice/61570

Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: PSICÓLOGO.

Nº Questão
40

12.

Parecer
INDEFERIDO: De acordo com Iamamoto 2009, em seu livro Serviço Social na
contemporaneidade, a definição de Questão social é: expressão do processo de
produção e reprodução da vida social na sociedade burguesa, da totalidade
histórica concreta. Portanto a alternativa correta permanece a letra A. O
recurso do/a candidato/a não possui argumento lógico suficiente para anulação
da questão.
INDEFERIDO: A alternativa está bem clara e de acordo com o Estatuto do
idoso, portanto, permanece a letra A. Além disso, o que torna a alternativa
incorreta é a idade que está 60 e na lei é 65. O recurso do/a candidato/a não
possui argumento lógico suficiente para anulação da questão.

Parecer
DEFERIDO: Questão anulada. A banca reconhece erro de digitação na resposta.

Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: VIGIA.

Nº Questão

33

Parecer
INDEFERIDO: o que foi solicitado na questão são as atribuições do Engenheiro
de Segurança do Trabalho, e a questão incorreta se refere Técnico de
Segurança do Trabalho – CBO 0-39.45
Participa de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos
ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de
segurança propostas, para aperfeiçoar o sistema existente.
Portanto o gabarito permanece a letra “A”
Fonte: https://www.conceitozen.com.br/o-que-e-seguranca-do-trabalho.html

13.

Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: FISIOTERAPEUTA.

Nº Questão

33

36

40

Parecer
INDEFERIDO: A questão pergunta quais são as característica clínica da
síndrome de Guillain-Barré, ou seja, a alternativa ATROFIA MUSCULAR não
possui característica clinicas, a resposta continua sendo a letra C. Atrofia que a
Síndrome Guillain-Barré possui é uma atrofia drenal, consiste na deficiência da
produção hormonal pelas glândulas adrenais, podendo ser primária, em que há
disfunção ou destruição do córtex.
REFERÊNCIA:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/03/pcdt-sindromeguillain-barre-livro-2009.pdf
Robbins & Cotran. Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 9ª edção,
Elsevier, 2017.
INDEFERIDO: Não há contraindicação no uso do UST sobre próteses
metálicas, desde que o transdutor de UST seja mantido em movimento e a área
a ser tratada apresente integridade sensorial. O uso da ultrassom nas regiões
de implantes metálicos conclui que a presença desses não limita o uso
terapêutico do ultrassom.
REFERÊNCIA:
BAKER,K.G;ROBERTSON, V.J.;DUCK, F.A.A rewier do ultrassom terapêutico:
efeitos biofísicos. Geléia. Phys. Ther. Ass.; V.81, n.7, p.13511358,2001.
BATAVIA, M. Contra-indicações para calor superficial e ultrassom terapêutico:
as fontes concordam? Arquivos de Medicina Física e Reabilitação, v. 85, 2004.
INDEFERIDO: A massagem clássica tem como objetivo o relaxamento e não o
cuidado de algum sintoma ou doença. Ela solta a musculatura, mas não é pensada em
cima de um diagnóstico. Por tanto a alternativa A continua sendo correta.
REFERÊNCIA:
ARROYO-MORALES, Manuel et al. Massagem após o exercício - respostas imunológicas
e
marcadores endócrinos: um estudo randomizado, simples-cego, controlado por
placebo. The Journal of
Pesquisa de Força e Condicionamento, v. 23, n. 2, pág. 638-644, 2009.
AMARAL, L. V. do. Tipos de pesquisa em Educação Física. Revista digital
EFDeportes.com, Buenos Aires, ano 17, n. 167, 2012.

14. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ENGENHEIRO
CIVIL.
Nº Questão

34

15.

Parecer
INDEFERIDO. Permanece a alternativa C. A questão pede para marcar a
alternativa incorreta no que diz respeito a tubulões a céu aberto, segundo a
NBR 6122:2019: “Este tipo de fundação (tubulões a céu aberto) é empregado
acima do lençol freático, ou mesmo abaixo dele, nos casos em que o solo se
mantenha estável sem risco de desmoronamento e seja possível controlar a
água do interior do tubulão”, o que torna a alternativa C incorreta. Segundo a
mesma norma, durante a concretagem dos tubulões a céu aberto, não é
necessário o uso de vibrador. Por esta razão o concreto deve ter plasticidade
suficiente para assegurar a ocupação de todo o volume da base. Referência:
NBR 6122:2019.

Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: NUTRICIONISTA.

Nº Questão

Parecer

34

DEFERIDO: NULA

35

INDEFERIDO: O gabarito publicado está correto.
REFERÊNCIA: Dietary Reference Intakes - Definitions
INSTITUTE OF MEDICINE. Food and Nutrition Board. Dietary Reference
Intakes. National Academic Press, Washington D.C., 1999-2001.
Referência utilizada como base no próprio documento citado.

O documento oficial da Dietary Reference Intakes - Definitions segue em
anexo.

