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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE CHAVAL-CE 

1) Recursos de Português Nível Superior () 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

02 e 14 01 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“C” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa 
(Ed. Saraiva, 2007, p. 429), a conjunção explicativa serve como explicação para o que 
se afirma na outra oração. No caso da oração da questão 1, a conjunção “e” pode 
ser substituída sem alteração do sentido da frase por outra conjunção explicativa, 
como: 
“Faça o que eu mando, pois não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando que não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando porque não se arrependerá.” 

20 01 Candidato(a) Alega que a questão deve ser anulada. 

INDEFERIDA: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa 
(Ed. Saraiva, 2007, p. 429), a conjunção explicativa serve como explicação para o que 
se afirma na outra oração. No caso da oração da questão 1, a conjunção “e” pode 
ser substituída sem alteração do sentido da frase por outra conjunção explicativa, 
como: 
“Faça o que eu mando, pois não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando que não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando porque não se arrependerá.” 

17 01 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“D” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa 
(Ed. Saraiva, 2007, p. 429), a conjunção explicativa serve como explicação para o que 
se afirma na outra oração. No caso da oração da questão 1, a conjunção “e” pode 
ser substituída sem alteração do sentido da frase por outra conjunção explicativa, 
como: 
“Faça o que eu mando, pois não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando que não se arrependerá.” 
“Faça o que eu mando porque não se arrependerá.” 
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13 e 18 07 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“B” e não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa 
(Ed. Saraiva, 2007, p. 602), se o sujeito for representado por palavras como tudo [...] 
e o predicativo estiver no plural, o verbo ser irá, DE PREFERÊNCIA, para o plural, 
concordando com o predicativo. 
Não é raro, contudo, o verbo aparecer no singular, nesse caso, concordando com o 
sujeito. 

04 02 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“D” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: A questão deverá ser mantida, pois, segundo Roberto Melo Mesquita, 
na Gramática da Língua Portuguesa (Ed. Saraiva, 2007, p. 525), “às vezes, a simples 
presença de vírgulas separando as orações subordinadas adjetivas pode alterar o 
sentido global do período: 
“Seus alunos, que são estudiosos, serão aprovados.” – or. sub. adj. explicativa 
“Seus alunos que são estudiosos serão aprovados.” – or. sub. adj. restritiva 

01 05 Candidato(a) Alega que a questão deve ser anulada. 

INDEFERIDA: Segundo Roberto Melo Mesquita, na Gramática da Língua Portuguesa 
(Ed. Saraiva, 2007, p. 300-301), os verbos possuem uma categoria verbal que indica 
aspecto, que está intimamente ligada ao sentido expresso pelo verbo e pode ser 
indicada de várias formas. No caso, o aspecto de aumentativo é apresentado 
normalmente por meio de prefixos, dando uma ideia de aumento ou exagero, como 
nos verbos esbravejar (de bravejar), retorcer (de torcer) e esperdiçar (de perder). Os 
outros verbos têm aspecto incoativo (amanhecer, amadurecer, nascer, iniciar), 
interativo ou frequentativo (pestanejar), diminutivo (adocicar – de adoçar) e 
imitativo ou onomatopaico (corvejar – de corvo; serpentear – de serpente; pavonear 
– de pavão).   
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2) Recursos de SUAS (Psicólogo e Assistente Social). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

21 e 16 14 Candidato(a) Alega que a questão deve ser anulada. DEFERIDO: A reclamação procede, questão NULA por erro de digitação da questão 

11 14 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“A” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 
DEFERIDO PARCIALMENTE: Questão ANULADA.  

 

3) Recursos de SUS (Médico PSF, Médico Pediatra, Odontólogo, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Médico Veterinário ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

32 16 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“B” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, alternativa correta a ser marcada continua 
sendo a letra A. De acordo com Cadernos do Aluno. Série F. Comunicação e 
Educação em Saúde 2ª Edição, Revista: Profissionalização de Auxiliares de 
Enfermagem. Ministério da Saúde. Pág. 37. Descreve que o princípio da 
universalidade garante o acesso de todo cidadão aos bens e serviços produzidos na 
rede de atenção à saúde, independente de vínculo empregatício ou de contribuição 
previdenciária, sem preconceitos ou privilégios. O candidato alega que seria o 
princípio da equidade (alternativa B), que está descrito da seguinte forma:  o 
princípio da equidade dispõe sobre a igualdade no direito a assistência à saúde, 
definida com base nas situações de risco, condições de vida e estado de saúde da 
população. 
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4) Recursos de LDB ( Prof.Ciencias da Natureza, Ciencias Humanas, Linguagem e Códigos e Educação Fundamental I). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

06 14 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“A” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: De acordo com o artigo 6º da LDB é dever dos pais ou responsáveis 
efetuar a matrícula dos menores no Ensino Fundamental, a partir dos sete anos de 
idade. 
Recurso INDEFERIDO, uma vez que a questão foi elaborada com base na LDB apenas 
e não na Lei 11.114 de 2005. 
A resposta correta continua sendo a letra B. 

 

5) Recursos de Médico Veterinário (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

22 40 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“A” e não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Baseado no trecho "A forma larvária de Taenia solium quando é 
ingerida pelo homem (antes queconclua o seu ciclo natural) através de água ou 
alimentos contaminados, resultam na cisticercose. Quando os cistos estão alojados 
no organismo do homem, eles procuram se desenvolver em tecidos com alta 
concentração de oxigênio, como por exemplo, o sistema nervoso central. Ao se 
alojarem no SNC denominam-se neurocisticercose. (CIMERMAN, CIMERMAN, 
2005).", do artigo "VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE EDUCADORES DO 
SISTEMA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE IBIRAREMA"(POLIZER, M. A.R.; 
2FRANCISCO, O), a alternativa correta da questão 40 é a do gabarito oficial, LETRA C. 
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6) Recursos de Professor Ciências Humanas (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

23 40 
Candidato(a) Alega que existe duas alternativas 

corretas. 

INDEFERIDO: A resposta adequada é a alternativa “A”. A proposição da candidata 
para a alternativa “A” é inadequada, uma vez que a mesma não propõe discussão 
sobre a composição do capital da referida empresa. Definitivamente a empresa é 
brasileira. Já a alternativa “C”, entendemos que o Brasil produz sim todo o petróleo 
que precisa. 

 

7) Recursos de Agente de Endemias (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

10, 40 e 
41 

30 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“B” e não “C” como consta no Gabarito Oficial. 
DEFERIDO: Alternativa correta passa a ser letra “B” 

 

8) Recursos de Assistente Social (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

12, 15 e 
19 

24 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“A” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 
DEFEIRODO: Houve um erro de digitação, que acabou alterando a resposta dessa 

questão, pois a alternativa correta realmente é a letra A 
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9) Recursos de Fisioterapeuta (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

03 36 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“B” e não “D” como consta no Gabarito Oficial. 
INDEFERIDO: No gabarito oficial consta alternativa “C” e não “D”. 

 

10) Recursos de Professor de Ciências Natureza (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

05 24 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“A” e não “C” como consta no Gabarito Oficial. 
Deferido Parcialmente: Nula 

07 24 Candidato(a) Alega que a questão deve ser nula. Deferido: Nula 

08 31 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“C” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 
Deferido: A alternativa correta é a letra “C”. 

09 38 
Candidato(a) Alega que alternativa correta deva ser 

“C” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO PARCIALMENTE: Tendo em vista que os fatores são distintos, não se 
repetem e pouco faz diferença a ordem em que se encontram, a questão pode ser 

resolvida através de arranjo simples. Logo temos: 
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Para homens > 5!/(5-2)! = 5 x 4 = 20 

Para mulheres > 6!/(6-3)! = 6 x 5 x 4 = 120 

Fazendo-se utilização da regra da soma teremos: 120 + 20 = 140 

Portanto alternativa correta não é nem “A” como afirmava o gabarito, nem “C” 
como afirma o candidato e sim letra (D) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

11) Recursos de Odontólogo (Específica ). 

N° do 
Protocolo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

39 39 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos 
Gerais de Odontologia”. 

31 38 
Candidato (a) Alega que alternativa correta deva ser 

“C” e não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: O autor S. Cohen afirma em seu livro Caminhos da Polpa, pagina 269: 
"Na ausência de sinais e sintomas significativos, o tratamento endodôntico pode ser 
concluído em uma sessão. Paciente que apresentam polpa necrosada e 
radiotransparência perirradicular e pacientes que apresentam fístula podem receber 
o tratamento completo em uma sessão”.  
A alternativa “D” está incorreta. 

24 35 
Candidato (a) Alega que alternativa correta deva ser 

“B” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 
INDEFERIDO: Permanece a resposta do Gabarito Oficial. Justificativa - Clique Aqui. 

http://www.consep-pi.com.br/images/arquivos/protocolo24chaval.pdf
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38 32 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 

DEFERIDO PARCIALMENTE: Questão Nula. 

Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos Gerais de 
Odontologia”. 

A questão foi nula pelo recurso do Protocolo 42. 

30 31 
Candidato (a) Alega que todas as alternativas estão 

corretas. 
INDEFERIDO: Permanece a resposta do Gabarito Oficial. Justificativa - Clique Aqui. 

37 30 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos 
Gerais de Odontologia”. 

36 e 29 29 
Candidato (a) Alega que há duas alternativas como 

resposta. 

INDEFERIDO: De acordo com o autor S. Cohen em seu livro “Caminhos da Polpa”, 
capítulo 6 – Instrumental e Esterilização – página 138: “A imersão dos cones de guta 
percha em uma solução de hipoclorito de sódio a 5,25% por 1 minuto é muito eficaz 
na eliminação das formas vegetativas e esporuladas de microorganismos”. Assim, a 
alternativa “A” está correta. 
Com relação à alternativa “B”, o autor afirma na mesma página: “Foram estudados 
os efeitos das repetidas esterilizações sobre as características físicas das limas 
endodônticas. Concluiu-se que as repetidas esterilizações das limas endodônticas de 
aço inoxidável, usando qualquer um dos meios de esterilização pelo calor não 
causam a corrosão, o enfraquecimento ou o aumento na taxa de falha rotacional.  
A afirmativa “B” está incorreta e deveria ser a resposta assinalada na questão. 

28 26 
Candidato (a) Alega que alternativa correta deva ser 

“D” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 
INDEFERIDO: A única alternativa INCORRETA e, portanto a resposta para a questão é 
a opção “A”. 

http://www.consep-pi.com.br/images/arquivos/protocolo30chaval.pdf
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27 25 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, por 

haver duas alternativas como resposta. 
INDEFERIDO: A única afirmativa INCORRETA e, portanto resposta para a questão é a 
alternativa “B”. 

34 25 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos 
Gerais de Odontologia”. 

25 22 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, 

pois todas as alternativas estão corretas. 
INDEFERIDO: O autor Baratieri em seu livro Odontologia Restauradora considera 
apenas a alternativa “D” dessa questão, como incorreta. 

33 22 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos 
Gerais de Odontologia”. 

26 24 
Candidato (a) Alega que alternativa correta deva ser 

“D” e não “A” como consta no Gabarito Oficial. 
INDEFERIDO: Permanece a resposta do Gabarito Oficial. Justificativa - Clique Aqui. 

35 26 
Candidato (a) Alega que a questão não está no 

conteúdo programático. 
INDEFERIDO: Consta na primeira linha do conteúdo programático: “Conhecimentos 
Gerais de Odontologia”. 

 
 
 
 

42 
 
 

24 
Candidato (a) Alega que a alternativa “A” também 

está correta. 
INDEFERIDO: De acordo com o autor Baratieri, no livro Odontologia Restauradora, a 
“colonização” desse microorganismo somente ocorre após a erupção dos decíduos. 

32 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, por 
haver duas alternativas como resposta. Letras “B” e 

“D” 
DEFERIDO: Questão Nula. 

http://www.consep-pi.com.br/images/arquivos/protocolo26chaval.pdf


CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA. 

 

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte – Salas 309 e 310 – CEP 64000-290 

Centro Teresina – PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 

www.consep-pi.com.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

42 

37 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, por 
haver duas alternativas como resposta. Letras “D“ e 

“C” 

INDEFERIDO: De acordo com o autor S. Cohen, em seu livro Caminhos da Polpa, 
apenas a alternativa “D” está incorreta. 

38 
Candidato (a) Alega que a alternativa “D” está 

correta e a questão pede a incorreta que seria a 
alternativa “A”. 

INDEFERDIO: O autor S. Cohen afirma em seu livro Caminhos da Polpa, pagina 269: 
"Na ausência de sinais e sintomas significativos, o tratamento endodôntico pode ser 
concluído em uma sessão. Paciente que apresentam polpa necrosada e 
radiotransparência perirradicular e pacientes que apresentam fístula podem receber 
o tratamento completo em uma sessão”.  
A alternativa “D” está incorreta. 

39 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, por 
haver duas alternativas como resposta. Letras “C” e 

“B” 

INDEFERIDO: De acordo com o autor Baratieri, em seu livro Odontologia 
Restauradora, a alternativa “B” está correta.  
A afirmativa “C” está incorreta e deveria ser a resposta assinalada na questão. 

40 
Candidato (a) Alega que a questão deve ser nula, por 
haver duas alternativas como resposta. Letras “A” e 

“B” 

INDEFERIDO: A questão pede a alternativa incorreta. A única que está errada é a 
alternativa “A”. Na concussão, não há deslocamento, a mobilidade está normal e há 
sensibilidade à percussão. 

 


