
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO  

CONCURSO DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ  
 

1. Recurso Contra as Questões de Português: MOTORISTA, VIGIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO AGRÍCOLA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

01 
INDEFERIDO. Mantém-se o gabarito. A letra B fala em 26% dos lixões, mas, de 
acordo com o texto, o que aumentou foi a quantidade de lixo produzido. 

02 DEFERIDO. NULA. NÃO HÁ OPÇÃO DE RESPOSTA. 

05* DEFERIDO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA LETRA “B” PARA A LETRA “D” 

06 DEFERIDO. NULA 

10 DEFERIDO – NULA 

*Corrigido. 
 
2. Recurso Contra as Questões de Português: AGENTE DE LIMPEZA URBANA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

06 DEFERIDO – NULA. NÃO HÁ RESPOSTA CORRETA. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Português: ENFERMEIRO, BIOQUÍMICO, FISIOTERAPEUTA 

NASF, MÉDICO, PSICÓLOGO NASF, PSICÓLOGO, NUTRICIONISTA NASF, NUTRICIONISTA, 
ASSISTENTE SOCIAL, CONTROLADOR INTERNO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE INGLÊS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

01 DEFERIDO - NULA 

 
4. Recurso Contra as Questões de SUAS: ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 
INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra B segundo o gabarito oficial; 

Art. 207 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90: Art. 207. Nenhum 
adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou 



 

foragido, será processado sem defensor. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Informática: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO 

AGRÍCOLA E CONTROLADOR INTERNO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

 

15 

INDEFERIDO: A resposta correta, é a letra “D”, conforme gabarito oficial. 

Os dispositivos de entrada/saída são, tal como o nome o indica, os pontos de entrada 
e de saída de informação no computador. Entre eles estão o teclado, o monitor e a 
impressora, os dispositivos de armazenamento, bem como muitos outros. 

Fonte: https://informaticabasica/computador/estruturalogica.html 

 
6. Recurso Contra as Questões de LDB: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS 

INICIAIS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE INGLÊS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

 

 

18 

INDEFERIDO: A resposta correta é a letra “D” 

No Brasil, os PCNs - Parâmetros Curriculares Nacionais são diretrizes elaboradas pelo 
Governo Federal com o objetivo principal de orientar os educadores por meio da 
normatização de alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina. Esses 
parâmetros abrangem tanto a rede pública, como a rede privada de ensino, 
conforme o nível de escolaridade dos alunos. Sua meta é garantir aos educandos o 
direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. 
Fonte: https://www.cpt.com.br/pcn/pcn-parametros-curriculares-nacionais-documento-
completo-atualizado-e-interativo 

 
7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: CONTROLADOR 

INTERNO, ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGO, BIOQUÍMICO, ENFERMEIRO, 
NUTRICIONISTA, NUTRICIONISTA NASF, PSICÓLOGO NASF, FISIOTERAPEUTA NASF, 
MÉDICO, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS, PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
PROFESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE PORTUGUÊS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

20 
INDEFERIDO: A banca entende que o dado incorreto informado pelo candidato não 
causa prejuízos à referida questão. 

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS: AGENTE COMUNITÁRIO DE 

SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL, BIOQUÍMICO, 
ENFERMEIRO, NUTRICIONISTA, NUTRICIONISTA NASF, PSICÓLOGO NASF, 
FISIOTERAPEUTA NASF, MÉDICO: 

Nº 
Questão 

Parecer 



 

26 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra B, conforme o gabarito oficial; 

A vigilância epidemiológica constitui-se importante instrumento para o planejamento, 
organização e operacionalização dos serviços de saúde, bem como a normatização das 
atividades técnicas correlatas. 
Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/vigilancia-
epidemiologica/ 

 
9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÙDE. 

Nº 
Questão 

Parecer 

36 DEFERIDO: Mudança de gabarito de alternativa D para B 

 
 

39 
 

DEFERIDO. Questão NULA por haver 3 alternativas corretas. 

 
44 

 

 
INDEFERIDO: A questão pede atribuição do ACS e não atribuições comuns a todos os 
profissionais da equipe.  
DISPONÌVEL em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf 
 

50 

INDEFERIDO: Conferir o cadastramento das gestantes no SisPreNatal, assim como as 
informações preenchidas no Cartão da Gestante é atribuição específica do agente 
comunitário de saúde.  
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.
pdf  

 
10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ENFERMEIRO 

Nº 
Questão 

Parecer 

49 

INDEFERIDO: Comunidades Terapêuticas são serviços destinados a oferecer 
cuidados contínuos de saúde, de caráter residencial transitório para pacientes, com 
necessidades clínicas estáveis, decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. 
Disponível em: http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: TÉCNICO EM HIGIENE 
DENTAL 

Nº 
Questão 

Parecer 

40 

 
INDEFERIDO. O gabarito não será alterado e permanece letra A. Questão está de 
acordo com o edital.  Restaurações classe I, II, III e IV. BARATIERI, Luiz Narciso et al., 
Odontologia Restauradora Fundamentos e Técnicas. Editora: Santos. V.1 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abcad19.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-mental


 

 
 

41 

INDEFERIDO. O gabarito não será alterado e permanece letra C. Questão está de 
acordo com o edital. Restaurações classe I, II, III e IV. BARATIERI, Luiz Narciso et al., 
Odontologia Restauradora Fundamentos e Técnicas. Editora: Santos. V.1 

 

42 

INDEFERIDO. O gabarito não será alterado e permanece letra C. Questão está de 
acordo com o edital. Restaurações classe I, II, III e IV. BARATIERI, Luiz Narciso et al., 
Odontologia Restauradora Fundamentos e Técnicas. Editora: Santos. V.1 

 
 

 
12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

36 

INDEFERIDO. 
GABARITO CORRETO SEM PREJUÍZO AOS CANDIDATOS. A ALEGAÇÃO DO CADIDATO 
DIZ RESPEITO À CONCORDÂNCIA DA EXPRESSÃO “É PROIBIDO”, NO ENTANTO, TAL 
EXPRESSÃO NÃO CONSTA ENTRE AS ALTERNATIVAS DAS QUESTÕES. 



 

41 DEFERIDO. NULA A EXPRESSÃO DESTACADA É COMPLEMENTO NOMINAL.  

46 DEFERIDO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANTERIOR: A – GABARITO CORRETO: C 

47 DEFERIDO. NULA. HÁ DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS. 

 
13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: CONTROLADOR 
INTERNO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

 

 

 

39 

INDEFERIDO: A resposta da questão continua sendo a letra “D”: o OBJETO 

Os atos administrativos são compostos de cinco requisitos: a) competência; b) forma; c) 
finalidade; d) motivo; e e) objeto. 
E objeto é assim definido: 

O objeto é requisito que pode ser vinculado ou discricionário, isto é, pode estar 

previsto taxativamente em lei ou decorrer de uma margem de escolha legalmente 

admitida, considerados os critérios de conveniência e oportunidade. É o objetivo 

imediato do ato administrativo e, junto com o motivo, forma o seu mérito. 

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/requisitos-

dos-atos-administrativos 

 

48 

INDEFERIDO: A resposta correta é a letra “A”. 

Lei n.º 4.320/1964  

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos 
e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Art. 9º Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, 

compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e 

das leis vigentes em matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de 

atividades gerais ou especificas exercidas por essas entidades.   

 
14. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: TÉCNICO AGRÍCOLA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

 

37 

INDEFERIDO: A resposta correta é a letra “A”. 

Quando o solo é cultivado organicamente, o seu conteúdo de carbono aumenta, e 
assim a agricultura orgânica contribui para o aquecimento global entre outras 
contribuições positivas. 

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/solo-producao-agricola.htm 

 
15. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ENFERMEIRO. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/requisitos-dos-atos-administrativos
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/requisitos-dos-atos-administrativos


 

Nº 
Questão 

Parecer 

44 
 
DEFERIDO. Questão NULA por haver duas alternativas idênticas.  
 

 
16. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: NUTRICIONISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

36 

INDEFERIDO: 

A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 

“De acordo com o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de 
Alimentação, da ANVISA, sobre as edificações e instalações, é INCORRETO afirmar 
que:” 

Como mostrado acima, a questão pede a alternativa INCORRETA e não a CORRETA. 

A alternativa A, está INCORRETA de acordo com o Regulamento Técnico de Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação, da ANVISA, que estabelece: 

“O dimensionamento da edificação e das instalações deve ser compatível com todas 
as operações. Deve existir separação entre as diferentes atividades por meios físicos 
ou por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação cruzada.” 

Devido a isso, a alternativa a ser assinalada, é a letra A, que está INCORRETA, 
conforme pede a questão. 

Em tempo: as questões 36/47/49/50, versam sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos, definidas pela ANVISA. O Conteúdo Programático estabelecido no Edital 
de Abertura do Concurso Público, determina dentre os conteúdos a serem cobrados 
na prova: Controle Higiênico-Sanitário; fundamentos microbiológicos; contaminação, 
alteração e conservação de alimentos; e toxinfecções.  
Portanto, as questões estão dentro do estabelecido no conteúdo programático 
estabelecido no edital do presente concurso. 

42 

INDEFERIDO:  

O glúten corresponde à fração proteica dos grãos de trigo, centeio, cevada e aveia, 
composta por dois grandes grupos: o grupo das prolaminas, que são proteínas 
solúveis em solução etanóica, e o grupo das gluteninas, proteínas insolúveis em 
solução etanóica. A toxicidade do glúten para pacientes celíacos está 
predominantemente ligada às prolaminas. 

A doença celíaca é caracterizada pela intolerância ou hipersensibilidade à ingestão 
de prolaminas existentes no trigo, centeio, cevada e aveia. As proteínas do glúten do 
trigo são constituídas de aproximadamente 50% de prolaminas, denominadas 
gliadinas.  

Fontes: 

Chemistry of gluten proteins. Food Microbiology, 2007, disponível em: 
<https://www-



 

sciencedirect.ez27.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0740002006001535?
via%3Dihub>. Acessado em 03 dez 2019. 

Detecção de glúten em alimentos por meio de ELISA, disponível em: 
<http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073-
98552006000300005&lng=pt&nrm=iso=pt>. Acessado em 03 dez 2019. 

Doenças relacionadas ao glúten, 2017, disponível em: 
<https://site.medicina.ufmg.br/gastroped/wp-
content/uploads/sites/58/2017/12/doencas-relacionadas-ao-gluten-20-12-
2017.pdf>. Acessado em 03 dez 2019. 

43 

INDEFERIDO: 

O Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação (Resolução 
RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004), estabelece que: 

“1.2. Âmbito de Aplicação Aplica-se aos serviços de alimentação que realizam 
algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, 
armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos 
preparados ao consumo, tais como cantinas, bufês, comissárias, confeitarias, 
cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatéssens, lanchonetes, padarias, 
pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. As comissárias instaladas em 
Portos, Aeroportos, Fronteiras e Terminais Alfandegados devem, ainda, obedecer 
aos regulamentos técnicos específicos. Excluem-se deste Regulamento os lactários, 
as unidades de Terapia de Nutrição Enteral - TNE, os bancos de leite humano, as 
cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde e os estabelecimentos 
industriais abrangidos no âmbito do Regulamento Técnico sobre as Condições 
Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos.” 

47 

INDEFERIDO: 

As questões 36/47/49/50, versam sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, 
definidas pela ANVISA. O Conteúdo Programático estabelecido no Edital de Abertura 
do Concurso Público, determina dentre os conteúdos a serem cobrados na prova: 
Controle Higiênico-Sanitário; fundamentos microbiológicos; contaminação, alteração 
e conservação de alimentos; e toxinfecções. Portanto, as questões estão dentro do 
estabelecido no conteúdo programático estabelecido no edital do presente 
concurso. 

49 

INDEFERIDO: 

O recipiente que acondiciona o lixo deve ser esvaziado constantemente, sem que o 
lixo fique acumulado, a alternativa “D” apresenta a seguinte informação: “O trajeto 
de remoção do lixo deve ser por local diferente de onde entram os alimentos, para 
que ambos não entrem em contato, evitando a contaminação. Na impossibilidade, 
determine dias de movimentação diferentes”. O correto seria: movimentações em 
“horários diferentes”, e NÃO em “dias diferentes”. 

Fonte: São Paulo. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Manual prático 



 

uma alimentação saudável. 2014, pp 70-71. 

Em tempo: as questões 36/47/49/50, versam sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Alimentos, definidas pela ANVISA. O Conteúdo Programático estabelecido no Edital 
de Abertura do Concurso Público, determina dentre os conteúdos a serem cobrados 
na prova: Controle Higiênico-Sanitário; fundamentos microbiológicos; contaminação, 
alteração e conservação de alimentos; e toxinfecções.  

Portanto, as questões estão dentro do estabelecido no conteúdo programático 
estabelecido no edital do presente concurso. 

50 

INDEFERIDO: 

As questões 36/47/49/50, versam sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, 
definidas pela ANVISA. O Conteúdo Programático estabelecido no Edital de Abertura 
do Concurso Público, determina dentre os conteúdos a serem cobrados na prova: 
Controle Higiênico-Sanitário; fundamentos microbiológicos; contaminação, alteração 
e conservação de alimentos; e toxinfecções.  

Portanto, as questões estão dentro do estabelecido no conteúdo programático 
estabelecido no edital do presente concurso. 

 
17. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº 
Questão 

Parecer 

50 

DEFERIDO – Questão ANULADA 
A argumentação do candidato está correta, para que a alternativa “B” pudesse ser 
assinalada como resposta para a questão, o final do enunciado deveria apresentar o 
termo “exceto”, visto que na alternativa acima citada a expressão “orientação 
espacial” foi propositalmente substituída por “lateralidade”. 

 


