
 

 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

CONCURSO DE BAIXIO/CE 
 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português: PROCURADOR 
JURÍDICO; AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS; CONTROLADOR; MÉDICO - PSF; ENFERMEIRO – 
PSF; ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO: 

Nº 
Questão 

Parecer 

O2 

INDEFERIDO.  A função de predicativo do sujeito pode ser desempenhada por 
substantivo. 
(Disponível em: https://www.normaculta.com.br/predicativo-do-sujeito/. Acesso em: 9 
jun. 2019) 

05 

INDEFERIDO.  Ao retirar-se o prefixo da palavra IMPERDOÁVEL (ITEM b), tem-se o 
vocábulo PERDOÁVEL. 
Significado de Perdoável 
Adjetivo. Que se consegue perdoar; que merece receber o perdão; merecedor de 
perdão: erro perdoável. 
(Disponível em: https://www.dicio.com.br/perdoavel/. Acesso em: 9 jun. de 2019) 

07 
INDEFERIDO. O vocábulo em questão tem sentido de adversidade, perceptível pelo 
contexto da charge que sugere a expressão “TÁ” como uma redução de “Está bem”. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Informática: DIGITADOR; FISCAL 
DE TRIBUTOS; AUXILIAR DE CONTROLADORIA; CONTÍNUO (OFFICE-BOY); PROCURADOR 
JURÍDICO; AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS; CONTROLADOR; MÉDICO - PSF; ENFERMEIRO – 
PSF; ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO: 

Nº 
Questão 

Parecer 

18 DEFERIDO: A questão será alterada de C para D. 

20 

INDEFERIDO: A banca entende que quando se trata do assunto INTERNET [que 
consta no edital e apresentado pelo próprio candidato], compreende a sua 
navegação, sendo o Browser [navegador] um dos principais meios que possibilitam a 
ação.  

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português : DIGITADOR; FISCAL DE 

TRIBUTOS; AUXILIAR DE CONTROLADORIA E CONTÍNUO (OFFICE-BOY): 

Nº 
Questão 

Parecer 

10 

INDEFERIDO: A acentuação gráfica não altera a escrita da palavra, apenas marca a 
sílaba mais forte. Portanto, dúvida (incerteza) e duvida (3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo do verbo duvidar) são homógrafas (mesma escrita, sons 
diferentes). 

 
 
 
 

https://www.normaculta.com.br/predicativo-do-sujeito/
https://www.dicio.com.br/perdoavel/


 

 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais: COVEIRO: 

Nº 
Questão 

Parecer 

22 INDEFERIDO.  A banca não encontrou justificativa para anulação da questão. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: CONTROLADOR: 

Nº 
Questão 

Parecer 

27 

DEFERIDO. NULA. A alternativa “C” para a referida questão foi apresentada como 
gabarito, no entanto, existe um erro de redação que compromete o entendimento 
claro do texto. O texto correto seria “São as despesas empenhadas, mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro, podendo ser classificadas em processadas e não 
processadas;” Com isso a questão não possui alternativa correta, devendo a mesma 
ser NULA. 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: AUDITOR FISCAL DE 
TRIBUTOS: 

Nº 
Questão 

Parecer 

27 

DEFERIDO. NULA. A alternativa “C” para a referida questão foi apresentada como 
gabarito, no entanto, existe um erro de redação que compromete o entendimento 
claro do texto. O texto correto seria “São as despesas empenhadas, mas não pagas 
até o dia 31 de dezembro, podendo ser classificadas em processadas e não 
processadas;” Com isso a questão não possui alternativa correta, devendo a mesma 
ser NULA. 

32 
INDEFERIDO: Prevalece a alternativa C como sendo a correta, pois o enunciado está 
se referindo aos brasileiros naturalizados e não NATOS, Art. 12, I, B da CF/88. 

 
7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: MÉDICO – PSF: 

Nº 
Questão 

Parecer 

38 
DEFERIDO – NULA. A questão apresenta duas alternativas que podem ser 
assinaladas como resposta, as opções “A” e “D”. 

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: ENFERMEIRO PSF: 

Nº 
Questão 

Parecer 

25 

INDEFERIDO. De acordo com o MANUAL DE ENFERMAGEM - SAÚDE DA MULHER, 
Pág 27, em Nomenclatura de Exames Citopatológicos, são Alterações Celulares 
Benignas Reativas ou Reparativas: Inflamação; Metaplasia escamosa; Reparação; 
Atrofia com inflamação e Radiação. Disponível em: Manual técnico: saúde da mulher 
nas Unidades Básicas de Saúde / Secretaria da Saúde, Coordenação da Atenção 
Básica/Estratégia Saúde da Família. – 2. ed. São Paulo: SMS, 2012.  

27 
INDEFERIDO. De acordo com o Caderno de atenção básica nº 37, ESTRATÉGIAS 
PARA O CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA DIABETES MELLITUS, pág 75. 
A nefropatia diabética é classificada em fases: NORMOALBUMINÚRIA, 



 

 

microalbuminúria (ou nefropatia incipiente) e macroalbuminúria (nefropatia clínica 
ou estabelecida ou proteinúria clínica) de acordo com valores crescentes de 
excreção urinária de albumina. O termo utilizado na alternativa D está incorreto. 

35 
INDEFERIDO. A alternativa (A) da questão está descrita de forma incorreta do que 
seria o correto na integra do art. 7, o que exclui das demais corretas como pede a 
questão. Disponível em: Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. 

39 

INDEFERIDO. A hanseníase apresenta longo período de incubação, ou seja, tempo 
em que os sinais e sintomas se manifestam desde a infecção. Geralmente, é em 
média de 2 a 7 anos. Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-
z/hanseniase. 

 
 
9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROCURADOR JURÍDICO: 

Nº 
Questão 

Parecer 

21 

INDEFERIDO; Continua sendo a letra C a resposta correta, pois a questão pedia para 
assinalar a única alternativa INCORRETA, e o que o candidato alega estar certa , 
sendo a única incorreta a letra C mesmo, ) Quando falamos em bens públicos 
quanto à disponibilidade, estes podem ser: 
Indisponíveis por natureza; Patrimoniais indisponíveis; 
Patrimoniais disponíveis. (NA questão é a errada) 
Na terceira classificação, podemos dizer que os bens públicos quanto a sua 
destinação podem ser: bens de uso comum do povo; de uso especial; dominicais. O 
art. 100 do CPC, que o candidato argumenta está correta, não sendo isso solicitado. 

23 
INDEFERIDO: Prevalece a letra A como correta: São Fontes do direito administrativo: 
Lei, Doutrina, Jurisprudência e Costumes; Princípios 
gerais de direito, sendo que as decisões dos tribunais não entra nessa relação. 

28 

INDEFERIDO: A resposta continua sendo a letra C. O poder constituinte é aquele que 
influencia a constituição, podendo ser ordinário, derivado e decorrente. O poder 
ordinário é o mais fundamental, pois é o que elabora a constituição (ex.: 
assembleias constituintes). O derivado altera (derivado reformador) ou 
complementa (derivado decorrente) a constituição, sendo melhor exemplificado 
atualmente nas emendas constitucionais do Congresso (derivado reformador de 
emendas). Já o poder constituinte é o que emana da constituição para as esferas 
subordinadas da União (Estados, municípios); por isso, é próprio de sistemas 
federativos. 
 https://www.infoescola.com/direito/direito-constitucional/      

40 

INDEFERIDO; A resposta do gabarito oficial deve ser mantida, letra D, e o conteúdo 
que o candidato alega não constar no edital, está inserido em Direito Constitucional, 
mais precisamente em seu art. 214 da CF/88 A lei estabelecerá o plano nacional de 
educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 
educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 
estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 
ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

 
10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: CONTÍNUO (OFFICE BOY) 

Nº Parecer 



 

 

Questão 

22 DEFERIDO.  O Gabarito será alterado para letra C. 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: DIGITADOR 

Nº 
Questão 

Parecer 

37 DEFERIDO.  A questão será nula. 

40 
INDEFERIDO. A referida questão trata o FTP como protocolo de transferência, como 
assim como argumentam os candidatos e todas as alternativas listadas tratam de 
funções do mesmo, sendo a letra D a que indica exatamente isso. 

 
12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PSICÓLOGO 

Nº 
Questão 

Parecer 

40 DEFERIDO. A questão será nula. 

 
 

 
 


