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Recursos Contra Gabarito Ofical de São Francisco do Piauí 
 

1) Português Nível Superior (Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Fisioterapeuta, Educador Físico, Nutricionista, 
Prof. de Geografia, História, Inglês e Psicológo). 
 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

04 

Candidato(a) solicita 
a correção da 

alternativa “D” para a 
letra “A” 

Deferido: Verificamos que houve erro na digitação do gabarito oficial, sendo a correta a letra “A”. 

 

2) LDB – Fundamentos da Educação (Professor do 1º ao 5º ano, Prof. de Ingles, História, Geografia e 
Educador Físico). 
 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

37 

Candidato(a) alega 
que a questão não 
possui alternativa 

correta. 

Deferido com Anulação: Verificamos que houve erro na questão, a mesma deve ser NULA. 

 

3) Psicológo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

19 

Candidato(a) alega 
que a questão não 
possui alternativa 

correta. 

Deferido com Anulação: Verificamos que houve erro na questão, a mesma deve ser NULA. 

29 

Candidato(a) alega 
que a questão não 
possui alternativa 

correta. 

Deferido com Anulação: Verificamos que houve erro na questão, a mesma deve ser NULA. 
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4) Professor de História 
 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

26 

Candidato(a) solicita 
correção do gabarito 
da letra “B” para letra 

“A” 

Deferido: Verificamos que houve erro de digitação do gabarito oficial, sendo a alternativa correta a letra 
“A”. 

 

5) Professor do 1º ao 5º Ano 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

16 

Candidato(a) solicita 
correção do gabarito 
da letra “D” para letra 

“C” 

Indeferido: Fonte de pesquisa: 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/transportebrasil.htm 

 
Questão: 
O século XIX datou as primeiras rodovias brasileiras, mas a ampliação da malha rodoviária e a criação 
do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem (DNER). Essas Iniciativas ocorreram no governo 
de: 

 

a) Washington Luis 

b) Julio Preste 

c) João Goulart 

d) Getulio Vargas. 

De acordo com a fonte pesquisada a questão se mantém como alternativa correta à letra “D”. 
Observe que: As primeiras rodovias brasileiras datam do século XIX, mas a ampliação da malha 
rodoviária ocorreu no governo Vargas, com a criação do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER). 
Respostas ao recurso:  a pergunta não se refere ao século XIX,este século especifica, ou seja,refere-se   
às primeiras rodovias brasileiras, juntamente com a ampliação da malha e a criação do DNER em 1937 
ocorreram no governo de Getulio. Observe que apenas ta explicando o surgimento das primeiras 
rodovias que foi no século XIX, ou seja, elas iniciaram seu surgimento nesse século. 
PORTANTO: 

 

http://www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/transportebrasil.htm
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6) Fisioterapeuta 
 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

11 

Candidato(a) solicita 
mudança da 

alternativa “B” para 
letra “A” 

 

Indeferido:  Segundo o candidato o item “III. Uma contração muscular rápida tem maior capacidade de 

gerar força” está correto, mas a relação força e velocidade é inversamente proporcional, ou seja, 

quanto maior a velocidade, menor a força.  

Kisner e Colby, Exercícios Terapêuticos, 2005. 

 

19 
Candidato(a) 

Candidato alega não 
ter alternativa correta. 

Deferido com Anulação: Questão Nula. 

21 

Candidato(a) alega 
que a questão não 
possui alternativa 

correta. 

 
Indeferido: Segundo AGNE, 2007;KITCHEN, 2003; STARKEY, 2001, um dos efeitos do calor é o 
aumento da condução nervosa sensorial, sendo este um dos efeitos terapêuticos do INFRAVEMELHO. 
(http://pt.scribd.com/doc/55567219/ELEMENTOS-TEXTUAIS-1) 

                    Mecanismos de Ação 
 

  Analgesia decorrente da termoterapia é explicada pela liberação de neutrotransmissores e 
endorfinas no sistema nervoso, ativando o sistema  supressor da dor.                                                 

 O calor superficial aumenta o limiar de excitabilidade das terminações nervosas, diminuindo os 
estímulos nociceptivos no SNC. Promove, ainda, relaxamento muscular reflexo ao aquecimento 
cutâneo. 

 

24 

Candidato(a) alega 
que a questão não 
possui alternativa 

correta. 

Deferido com Anulação: Questão Nula. 

25 

Candidato(a) solicita 
mudança da 

alternativa “A” para 
letra “C” 

 
Indeferido: Apesar do erro, pois o edema deveria ser no tornozelo, a questão pede qual o recurso 
contraindicado no paciente, no caso, uma criança, e dos recursos apresentados, apenas o ultrassom é 
contraindicado em pacientes em fase de crescimento. 
 

http://pt.scribd.com/doc/55567219/ELEMENTOS-TEXTUAIS-1


CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

27 

Candidato(a) solicita 
correção do gabarito 
da letra “B” para letra 

“A” 

Deferido: Houve erro de digitação do gabarito oficial, sendo a alternativa correta a letra “A” 

 


