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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE PACAJUS-CE  

1. Recurso Contra as Questões para o cargo de: Agente de Combate às Endemias.  

Nº Questão Parecer 

2 DEFERIDO:Gabarito modificado para letra D

 

4 DEFERIDO:Gabarito modificado para letra C

 

5 DEFERIDO:Gabarito modificado para letra A

 

6 DEFERIDO:Gabarito modificado para letra D

 

8 DEFERIDO:Gabarito modificado para letra B

 

09 

DEFERIDO: O gabarito deve ser alterado, para letra B. Apenas, na 
alternativa B, possui antônimos: REDUZIR-> v.t. Limitar, tornar menor: 
reduzir despesas, uma figura geométrica. (Sin.: minorar, diminuir, 
restringir). 
DILATAR-> v.t. Física. Aumentar o volume de um corpo pela elevação de 
sua temperatura. Estender, alargar, ampliar, propagar. 

10 

DEFERIDO: O gabarito deve ser alterado, pois a questão tem como 
gabarito correto a alternativa A . Sendo assim, recurso deferido. E 
gabarito alterado para alternativa D. 
CORREÇÕES: Requisito e não requesito . E na alternativa D, todas as 
palavras estão grafadas corretamente. 
http://www.dicio.com.br/requisito/

 

Enfestar = dobrar ao meio na sua largura.  
Infestar = existir em grande quantidade.  

33 

DEFERIDO. Mudança de gabarito para letra B. De acordo com 
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/compostage
m.pdf. Resíduos hospitalares não estão dentre materiais mais utilizados na 
compostagem. 

37 

INDEFERIDO. As argumentações indicadas no recurso não são 
consistentes e sem embasamento teórico para deferimento do recurso. De 
acordo com Brasil. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. 2010. Pág. 147. Reservatórios - Além do 
homem, diversos mamíferos domésticos e silvestres têm sido encontrados 
naturalmente infectados pelo T. cruzi. Epidemiologicamente, os mais 
importantes são aqueles que coabitam ou estão próximos do homem 
(gatos, cães, porcos, ratos). No entanto, também são relevantes os tatus, 
gambás, primatas não humanos, morcegos, entre outros animais silvestres. 
As aves, répteis e anfíbios são refratários à infecção pelo T. cruzi. 
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2. Recurso Contra as Questões de Português Nível Superior para os cargos de: 

Cirurgião Dentista, Enfermeiro do PSF, Enfermeiro Plantonista, Fisioterapeuta, 
Fonoaudiólogo, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Terapeuta 
Ocupacional; Assistente Social, Psicólogo; Educador Físico, Professor de Educação 
Básica 

 
Classe I- Educação Infantil, Professor de Educação Básica 

 
Classe I 

 
Ensino Fundamental I, Professor de Educação Básica II.  

Nº Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: Capacidade de compreender o sentimento ou reação da 
outra pessoa imaginando-se nas mesmas circunstâncias.  
Lus.: Capacidade de se identificar com outra pessoa; faculdade de 
compreender emocionalmente outra pessoa. 
De em+phatos(Gr)+ia(estado de alma) 
http://www.dicionarioinformal.com.br/empatia/

 

A empatia é, segundo Hoffman

 

(1981), a resposta afetiva vicária a outras 
pessoas, ou seja, uma resposta afetiva apropriada à situação de outra 
pessoa, e não à própria situação. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia

 

Empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma 
outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. 
Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando 
experimentar de forma objetiva e racional o que sente outro indivíduo. 
http://www.significados.com.br/empatia/

 

02 

INDEFERIDO. O problema da garota já foi resolvido pelos pais.  Caso 
trocássemos a palavra problema, por problemas,

 

quantas outras palavras 
deveriam ser modificadas para fins de concordância: 
A frase deveria ficar da seguinte forma: Os

 

problemas da garota já foram

 

resolvidos pelos pais. 
A palavra problemas, não conta, pois a questão pede quantas outras

 

(ou 
seja, não conta com a palavra problemas). Somente com as demais. os , 

foram , resolvidos . Sendo 03 palavras apenas. 
Rosenthal, Marcelo 

 

Gramática para concursos/3ª ed. 

 

RJ: Elsevier, 
2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão. 

03 

INDEFERIDO: Verbo Haver no sentido de existir ou ocorrer- não 
existe sujeito, e sim objeto direto. 
Sendo de fato a oração da questão em análise Neste País, há bons e maus 
políticos , uma oração sem sujeito. O verbo haver, dentro da língua 
portuguesa, é sinônimo de um conjunto substancial de palavras, o que 
significa que pode ser usado nas mais variadas ocasiões. O verbo haver 
pode assumir o significado de ocorrer ou existir , sendo desse modo 
impessoal, ou seja, ele permanece na terceira pessoa do singular, por não 
ter sujeito. Exemplos: 
Enquanto há vida, há esperança. 
Aqui há muitas casas sem número. 
Houve momentos de emoção durante a viagem. 
OBS: Uma das alegações feitas em um dos recursos não encontra respaldo 
em Lei, como menciona a candidata. Que existe Lei proibindo a 
alternativa N.D.A . 
http://www.infoescola.com/portugues/verbo-haver/

 

Rosenthal, Marcelo 

 

Gramática para concursos/3ª ed. 

 

RJ: Elsevier, 
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2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão. 

09 

INDEFERIDO. Sobre o verbo assistir é importante salientar: A 
Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, do admirável Domingos 
Paschoal Cegalla, com a Nova Ortografia, registra: ASSISTIR->verbo 
transitivo direto, quando significa prestar assistência, confortar, ajudar, de 
acordo com a prática moderna: O médico assiste o doente.

 
O médico já 

não o assistia . (Amadeu de Queirós). ->Verbo Transitivo indireto (com a 
preposição a ), no sentido de presenciar, estar presente a: Algumas 
famílias assistiam ao espetáculo . O Mini Aurélio (atual) registra: 
ASSITIR-> verbo transitivo direto. Auxiliar, socorrer, proteger. 
Acompanhar na qualidade de ajudante, assistente, assessor. Acompanhar 
(enfermo), etc. para prestar auxílio. Assistir o doente. 
Assim, a frase: O enfermeiro assistiu o paciente que estava ferido .  
(Assistiu quem? O paciente! Ou seja, a pergunta é respondida diretamente, 
sem intermediários, sem preposição). 
http://www.recantodasletras.com.br/gramatica/3503582 
Paschoal, Domingos Cegalla - A Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa. Ed. 46, editora companhia editora nacional , SP. 2005. 

 

3. Recurso Contra as Questões de Regionais Nível Médio para os cargos de: Agente 
Administrativo, Agente de Trânsito, Fiscal de Obras e Posturas, Guarda Municipal, 
Guarda Vidas, Auxiliar de Laboratório, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico 
em Saúde Bucal, Técnico em Radiologia, Técnico em Enfermagem.  

Nº Questão Parecer 

22 DEFERIDO: NULO 

25 
INDEFERIDO: A bandeira de Pacajus possui somente as corres referidas 
na questão. As demais cores são referentes ao brasão do Município.  

27 INDEFERIDO: Gabarito apresentado pela banca esta mantido. 

 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais Nível Superior para os 
cargos de: Cirurgião Dentista, Enfermeiro do PSF, Enfermeiro Plantonista, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Nutricionista, 
Terapeuta Ocupacional; Assistente Social, Psicólogo; Educador Físico, Professor de 
Educação Básica 

 

Classe I- Educação Infantil, Professor de Educação Básica 

 

Classe 
I 

 

Ensino Fundamental I, Professor de Educação Básica II,  

Nº Questão Parecer 

25 
INDEFERIDO: O nome dos artistas indicados estão de forma clara para 
responder a questão. 

26 INDEFERIDO: Conforme dados do IBGE o gabarito está correto. 
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29 

INDEFERIDO: O Plano cultura do Município é base para o 
direcionamento e formalização da cultura municipal, sendo este presente 
no tema cultura do Município.  

 
5. Recurso Contra as Questões de Informática para os cargos de Nível Médio: Agente 

Administrativo, Agente de Trânsito, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal de Tributos 
Municipais, Guarda Municipal, Guarda Vidas.  

Nº Questão

 

Parecer

 

12 INDEFERIDO: Os itens A, B e D, são dispositivos de exclusivos de 
entrada de dados. 

 

6. Recurso Contra as Questões de Informática para os cargos de Nível Superior: 
Bibliotecário.  

Nº Questão Parecer 

12 

INDEFERIDO: A questão deve ser mantida.A questão pede para marcar 
uma das alternativas que não corresponde a característica de uma memória 
RAM com o enunciado São características da memória RAM, exceto . 
Diante disso, foram listadas três características de uma memória RAM, nas 
alternativas A [Memória para leitura e gravação de dados], B [Memória 
volátil] e D [Onde basicamente ficam armazenados os programas básicos 
operacionais],  sendo que a alternativa C, ao informar que Os dados 
gravados não serão perdidos quando o microcomputador for desligado 
traz uma característica da memória ROM, o que torna-a a alternativa a ser 
marcada, tendo em vista que uma das características da memória RAM é 
justamente o contrário. 

 

7. Recurso Contra as Questões de Fundamentos da educação/LDB para os cargos 
de: Secretario Escolar.  

Nº Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: A referida questão foi baseado de acordo com o conteúdo 
programático presente no edital: Processo de ensino aprendizagem nas 
dimensões cognitiva, socioafetiva e Cultural. 
A questão indaga quais os componentes do processo ensino-aprendizagem 
e suas características: sendo a única resposta correta a letra D: Os 
Conteúdos

 

compreendem as matérias formando a base para a 
concretização de objetivos. A Aprendizagem

 

é a atividade do aluno de 
assimilação dos conhecimentos e habilidades. O Ensino

 

é a atividade do 
professor de organização, seleção e explicação (definido objetivos e 
métodos) visando à aprendizagem do aluno. A alternativa A faz apenas 
referencias aos tipos de aprendizagem. 

13 DEFERIDO: NULA  

14 
INDEFERIDO: A referida questão foi baseado de acordo com o conteúdo 
programático presente no edital:  Contribuições da Psicologia para o 
processo de ensino aprendizagem na Educação:  
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18 

INDEFERIDO: A referida questão foi baseado de acordo com o conteúdo 
programático presente no edital:  Concepções e Tendências Pedagógicas 
Contemporâneas: Projeto Pedagógico Tradicional, Projeto Pedagógico 
Escola Nova, Projeto Pedagógico Tecnicista, Projeto Pedagógico 
Progressista. 

19 

INDEFERIDO: A questão basea-se somente no que trata Art. 28. Na 
oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades 
da vida rural e de cada região, especialmente: 
I 

 

conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades 
e interesses dos alunos da zona rural; 
II 

 

organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar 
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III 

 

adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
33Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e 
quilombolas 
será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema 
de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria 
de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação 
da comunidade escolar. 

20 

INDEFERIDO: A questão basea-se somente no que trata Art. 26-A. Nos 
estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena. 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da 
história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas 
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 
formação 
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, 
em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 
brasileiras. 

 

8. Recurso Contra as Questões de Fundamentos da educação/LDB para os cargos 
de Professor: Educador Físico, Professor de Educação Básica 

 

Classe I- Educação 
Infantil, Professor de Educação Básica 

 

Classe I 

 

Ensino Fundamental I, Professor 
de Educação Básica II.  

Nº Questão Parecer 

11 
INDEFERIDO: O ITEM D apresenta a alternativa seguinte: Avaliação 
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos quantitativos sobre os qualitativos

 

e dos resultados ao longo do 
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período sobre os de eventuais provas finais; 

SENDO O CORRETO 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos

 
e dos 

resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

12 

INDEFERIDO: O ITEM C apresenta a alternativa seguinte: Orientação 
para o esporte; 
Sendo o correto 
III - orientação para o trabalho; 

13 INDEFERIDO: Recurso sem fundamentação  

16 

INDEFERIDO: O ITEM B apresenta a alternativa seguinte Renovada:  a 
educação escolar assume o propósito de levar o aluno a aprender e 
construir conhecimento, considerando as fases do seu desenvolvimento. Os 
conteúdos escolares passam a adequar-se aos interesses, ritmos e fases de 
raciocínio do aluno. Sua proposta metodológica tem como característica os 
experimentos e as pesquisas. O professor deixa de ser um mero expositor e 
assume o papel de elaborar situações desafiadoras da aprendizagem. A 
aprendizagem é construída através de planejamentos e testes. O professor 
passa a respeitar e a atender as necessidades individuais dos alunos. 
SENDO QUE A PERGUNTA É A SEGUINTE: As tendências 
pedagógicas progressistas

 

.... É divida em três tendências: Identifique 
entre as alternativas a INCORRETA, porem o item torna-se incorreto 
devido só fazerem parte da Pedagogia Progressista a: Libertadora, 
Libertaria, Crítico-social dos conteúdos.

 

17 DEFERIDO: NULA 

 

9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS Nível Médio para os 
cargos de: Auxiliar de Laboratório, Agente de Combate às Endemias, Técnico em 
Imobilização Ortopédica, Técnico em Saúde Bucal, Técnico em Radiologia, Técnico 
em Enfermagem.  

Nº Questão Parecer 

20 DEFERIDO: Mudança de gabarito para alternativa A

  

10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS Nível Superior para os 
cargos de: Cirurgião Dentista, Enfermeiro do PSF, Enfermeiro Plantonista, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Nutricionista, 
Terapeuta Ocupacional.  

Nº Questão Parecer 

19 

INDEFERIDO. De acordo com ABC do SUS. Doutrinas e princípios. 
Ministério da saúde. Secretaria nacional de assistência à saúde. 1990. Pág. 
5. Equidade: é assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com 
a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem 
privilégios e sem barreiras. Portanto a alternativa correta continua letra D. 
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Demais alternativas estão incorretas. 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Professor de Educação Básica II 

 
Linguagens e Códigos.  

Nº Questão Parecer 

39 

DEFERIDO 

 
Alterado de A para D

 
A resposta correta é a alternativa D , pois ao contrário do que 

consta na alternativa, o brinquedo é um objeto, porém permite a 
compreensão do funcionamento da cultura. A palavra não foi inserida 
para que a mesma ficasse incorreta e pudesse ser assinalada como resposta.

  

12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Fiscal de Tributos Municipais.   

Nº Questão Parecer 

38 

INDEFERIDO: Conforme alternativa indicada a alíquota do IPTU varia 
de um Município para outro, isso quer dizer que os Municípios tem 
autonomia para a cobrança de sua alíquota, sendo que diversos Municípios 
podem ter a mesma alíquota. 

39 

INDEFERIDO: O gabarito permanece sem modificação.  
A- A Competência para instituir ISS, é dos Municípios e do Distrito 

Federal ; 
B- O ISS não pode ser cobrado sobre serviços para o exterior ; 
C- O contribuinte é o próprio prestador do serviço ; 
D- A alíquota mínima é de 2% (dois por cento) conforme EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002;

  

13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Nutricionista.  

Nº Questão Parecer 

39 DEFERIDO: NULA 

 

14. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Educação Básica II - Ciências da Natureza.  

Nº Questão Parecer 

35 DEFERIDO: NULA 
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15. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Fonoaudiólogo.  

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: A questão esta solicitando a alternativa que não é 
considerada como causa da dificuldade de alimentação, no caso alternativa 
B. RN de 35 a 36 semanas podem não apresentar dificuldades de 
amamentação, uma vez que já há presença de coordenação  
sucção/deglutição/respiração. 

35 DEFERIDO: NULO 

36 

INDEFERIDO: Segundo Bush et al (2013) a avaliação clínica da 
deglutição pode ser realizada em dois diferentes momentos: fase aguda e 
fase crônica da doença. Na fase aguda, normalmente se avalia o paciente à 
beira do leito, cujas condições clínicas tendem a ser mais variáveis e 
graves. LOPES FILHO, O.Tratado de Fonoaudiologia. 3 ed. Barueri: SP. 
Manole, 2013.                                                                                                                

 

16. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Educação Básica II 

 

Inglês.  

Nº Questão Parecer 

34 
INDEFERIDO: Many não é intensificador, é quantificador. Ou seja, não 
é correto ser utilizado numa comparação de superioridade-intensidade.  

37 

INDEFERIDO: "If" trata-se de conditional clauses, ou seja, orações 
condicionais. Na frase, o another dá o sentido de que já foi cometido a 
mesma ação uma vez, por tanto, se for realizada a mesma ação novamente, 
ela ficará muito adoentada. 
A questão está TOTALMENTE correta e cabe ao candidato interpretar o 
tempo verbal da mesma. 

 

17. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Bibliotecário.  

Nº Questão Parecer 

38 

DEFERIDO. Resposta correta letra "C".

 

Justificativa: Símbolo: (0...) (parênteses-zero) 
Os auxiliares comuns de forma indicam a forma documentária de 
apresentação do assunto representado por um número da tabela principal 
da CDU. 
Ex: 58(035) Manuais de botânica       

54(038) Dicionários de química 
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18. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Terapeuta Ocupacional.  

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: A candidata não apresentou uma bibliografia consistente 
para justificar sua argumentação, utilizou apenas três páginas eletrônicas, 
sendo uma delas a Wikipédia. A própria Enciclopédia Livre apresenta a 
seguinte nota em sua página principal: 

(...) Portanto, por favor, esteja ciente de que nenhum conteúdo aqui 
encontrado foi necessariamente revisado por profissionais capacitados 
especificamente nas áreas de conhecimento necessárias, de modo a poder 
providenciar informações completas, precisas e credíveis sobre qualquer 
assunto na Wikipédia. (...) 

(...) no entanto, tenha clara noção de que a Wikipédia NÃO PODE 
garantir, de maneira nenhuma, a validade das informações aqui 
encontradas. Elas podem ter sido mudadas, vandalizadas ou alteradas por 
alguém cuja opinião não corresponda ao "estado do conhecimento" na área 
particular que está interessado em aprender. (...) 

Na página apresentada pela própria candidata consta a seguinte 
nota:  

Esta página ou secção foi marcada para revisão, devido a 
inconsistências e/ou dados de confiabilidade duvidosa. Se tem algum 
conhecimento sobre o tema, por favor verifique e melhore a 
consistência e o rigor deste artigo. Pode encontrar ajuda no 
WikiProjeto Saúde. 

Se existir um WikiProjeto mais adequado, por favor corrija 
esta predefinição. Este artigo está para revisão desde Fevereiro de 
2.008. 

Relato da Professora Rosangela Isabel Teixeira Coelho dos Santos, 
quanto a disfunção motora: 

 

Atetoide: Caracterizada por movimentos involuntários, Neste tipo, os 
movimentos são involuntários devido a um estimulo ineficaz e 
exagerado que o cérebro envia ao músculo não sendo capaz de manter 
um padrão. 

 

Coreico: Acomete crianças e jovens do sexo feminino com 
movimentos involuntários e descoordenados dos membros e dos 
músculos da face (Dança de S. Guido). 

 

Distônico: Incoordenação do tônus muscular 

 

Atáxico: Dificuldade de coordenação motora (Tremores ao realizar 
um movimento). 

 

Mistos: Quando apresentam pelo menos dois tipos associados de 
alteração do movimento (Exemplo: espástico e atetoide) 

 

Espástico: Ocorre uma lesão do córtex cerebral, diminuindo a força 
muscular e aumentando o tônus muscular. A tensão muscular 
encontra-se aumentada notada ao realizar algum alongamento da 
musculatura ou mesmo um estiramento. 

Fonte: SANTOS, Rosangela Isabel Teixeira Coelho dos; Manual 
de Psicopedagogia. 1. ed. Lagoinha: Clube de Autores, 2010, 73-74 p. 

A definição de mistos foi utilizada em ataxicos para criar uma 
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alternativa INCORRETA e, portanto resposta para a questão. 
A questão foi elaborada de acordo com uma bibliografia consistente e 
reconhecidamente de cunho científico. 

 
19. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Enfermeiro Plantonista, Enfermeiro Plantonista (Fim de Semana).   

Nº Questão Parecer 

33 

INDEFERIDO. De acordo com a Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986. 
Que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, e dá 
outras providências. Em seu Art. 12. Descreve que o Técnico de 
Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, e 
participação no planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe 
especialmente: a) participar da programação da assistência de 
enfermagem; b) executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do Enfermeiro, observado o disposto no parágrafo único do art. 
11 desta lei; c) participar da orientação e supervisão do trabalho de 
enfermagem em grau auxiliar; d) participar da equipe de saúde. Portanto, 
na questão exclui das corretas a alternativa B: executar ações de 
tratamento simples, pois cabe ao auxiliar de enfermagem de acordo como 
está descrito no Art. 13 da mesma Lei.  

34 

DEFERIDO. Mudança de gabarito para letra B. De acordo com 
profissionalização de auxiliares de enfermagem: cadernos do aluno: 
fundamentos de enfermagem. Série F. Comunicação e Educação em 
Saúde, ed. 2ª. Ministério da Saúde. 2003. Pág. 65. 

35 

INDEFERIDO. De acordo com profissionalização de auxiliares de 
enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de enfermagem. Série F. 
Comunicação e Educação em Saúde, ed. 2ª. Ministério da Saúde. 2003. 
Pág. 66. Hidrogel: Proporciona um ambiente úmido oclusivo favorável 
para o processo de cicatrização, evitando o ressecamento do leito da ferida 
e aliviando a dor. Indicada para uso em feridas limpas e não-infectadas, 
tem poder de desbridamento nas áreas de necrose. 

38 DEFERIDO. NULA. 

 

20. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Enfermeiro PSF.  

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO:  
De acordo com:  
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/acoes-e-

programas/conte-com-a-gente/leia-mais-conte-com-a-agente. CAPS i - é 
serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). 
Acima de 200 mil habitantes. E não como descrito na questão: CAPS i - 
serviço especializado para usuários de álcool e drogas (de 70 mil a 200 mil 
habitantes).  

http://www.consep-pi.com.br
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38 DEFERIDO. NULA. 

 
21. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Professor de Educação Básica 

 
Classe I 

 
Ensino Fundamental I.  

Nº Questão Parecer 

35 DEFERIDO: NULA 

31 a 40 
INDEFERIDO: Os conteúdos das questões referentes aos recursos estão 
de acordo com o conteúdo programático presente no edital do concurso. 

 

22. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Agente Administrativo.   

Nº Questão Parecer 

36 DEFERIDO: Gabarito correto alternativa D . 

39 DEFERIDO: NULA. 

40 INDEFERIDO: gabarito continua mantido alternativa A . 

 

23. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Professor de Educação Básica II 

 

Ciências Humanas.  

Nº Questão Parecer 

31  INDEFERIDO: Gabarito oficial é igual ao que foi sugerido pelo 
candidato. 

33 DEFERIDA: NULA 

34 
INDEFERIDO: Gabarito oficial é igual ao que foi sugerido pelo 
candidato. 

35 
INDEFERIDO: Gabarito oficial é igual ao que foi sugerido pelo 
candidato. 

37 
INDEFERIDO: Gabarito oficial é igual ao que foi sugerido pelo 
candidato. 

40 DEFERIDA: NULA 
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24. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 

Professor de Educação Básica 

 
Classe I 

 
Educação Infantil.  

Nº Questão Parecer 

36 DEFERIDO: NULA 

38 DEFERIDO: Modificação do gabarito para a alternativa D

 

40 
INDEFERIDO: A letra A presente no inicio do enunciado da questão não 
altera o sentido da pergunta e nem a dificulta a resposta. 

 

25. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o cargo de: 
Secretario Escolar.  

Nº Questão

 

Parecer

 

32 DEFERIDO: NULA 

33 DEFERIDO: NULA 

35 
INDEFERIDO: A única alternativa incorreta sobre atribuições do 
secretario escolar e a presente na alternativa D. 

 

http://www.consep-pi.com.br

