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

1) Recursos de Português (Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Aux. Administrativo, Aux. Odontologia e Guarda Municipal). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

02 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A questão solicita a indicação de palavras com o mesmo número de sílabas. 

(B)    Qual (monossílaba) / crer (monossílaba) / i-da (dissílaba) 
(C)    Cons-ti-tu-cio-nal (polissílaba) / ca-ma-ra-da (polissílaba) / fi-lo-so-fi-a (polissílaba) 
 
Portanto a resposta correta é a letra C. 

04 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Na letra C, o significados das palavras , segundo o dicionário Houaiss, são: 
  Insipiente - ignorante 
 Lasso - cansado, fatigado 
 Inserto - introduzido 
A única palavra grafada incorretamente é "SUGEIRA", portanto a resposta correta é a 
letra D. 

08 
Candidato(a) Alega que questão não pede o modo, 
apenas o tempo do verbo. 

DEFERIDO: Por conter duas respostas corretas, a questão deverá ser NULA. 

15 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: O candidato não atentou que a questão pede a resposta incorreta, que é 
justamente a letra B, portanto a questão deverá ser mantida. 
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2) Recursos de Português (Professor Educação Básica I, Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Fiscal de Vigilância Sanitária, Músico, Téc. de 

Enfermagem, Téc. Em Higiene Bucal, Téc. Em Prótese Dentária). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

01 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Os pronomes TU e ELE correspondem ao pronome VÓS. Por outro lado, o verbo 
fazer, no sentido de tempo decorrido, é impessoal, apenas na terceira pessoa do singular. 
Portanto, o gabarito da questão deverá ser mantido. 

02 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

DEFERIDA: A expressão "necessário" não varia se o sujeito não vier precedido de artigo ou 
outro determinante. Portanto, a resposta deverá ser nula. 

06 
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma 
alternativa correta. 

DEFERIDA: Por não haver resposta correta, a questão deverá ser nula. 

07 
Candidato(a) Alega que questão não pede o modo, 
apenas o tempo do verbo. 

INDEFERIDO: Apesar de não serem classificados os modos verbais e sim, apenas os tempos 
verbais, a única resposta incorreta na questão é a letra D, portanto o gabarito deverá ser 
mantido. 

08 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas: “A” e “C”. 

DEFERIDA: Por admitir duas respostas, a questão deverá ser nula. 

10 
Candidato(o) Alega que alternativa correta seja “A” 
e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A expressão "a bala" é uma locução adverbial de instrumento, não 
necessitando do artigo "a", portanto a expressão não necessita de crase. Neste caso, a 
questão deverá ser mantida. 
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12 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

INDEFERIDO: A referida questão solicita a indicação de um ADVÉRBIO, não se referindo a 
locuções adverbiais, portanto a questão deverá ser mantida. 

13 
Candidato(a) Embora marcado “B”, candidato(a) 
alega que resposta correta seja “A” e não “C” como 
consta no “Gabarito Oficial”. 

INDEFERIDO: É chamado mesoclítico o pronome que aparece no meio do verbo, como no 
caso de "Contar-me-ão". Portanto, a questão deverá ser mantida. 

3) Recursos de Português (Todos de Nível Superior). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

01 
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no 
“Conteúdo Programático” 

DEFERIDO: Função da Linguagem e Estilística não constam no edital. Questão NULA 

02 
Candidato(a) Alega que questão foge do “Conteúdo 
Programático” 

DEFERIDO: Função da Linguagem e Estilística não constam no edital. Questão NULA 

03 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: O gabarito oficial, constando letra “D” como correta, deve ser mudado para letra 
“C”:‘caída – trouxa – sentido’. Letra “C” passa a ser a alternativa correta. 

07 
Candidato(a) Alega que questão foge do “Conteúdo 
Programático” 

DEFERIDO: Função da Linguagem e Estilística não constam no edital. Questão NULA 

08 
Candidato(a) Alega que questão foge do “Conteúdo 
Programático” 

DEFERIDO: Função da Linguagem e Estilística não constam no edital. Questão NULA 
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09 
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no 
“Conteúdo Programático” 

DEFERIDO: Função da Linguagem e Estilística não constam no edital. Questão NULA 

10 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas iguais e corretas. Portanto pede 
anulação da mesma. 

DEFERIDO: Há duas letras idênticas, “A” e “C” – estando, portanto, NULA a questão 10. 

11 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” 
ou “D” e não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A questão 11 não apresenta apenas uma opção correta. Estando, portanto, NULA. 

13 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B”. Além do mais não se enquadra no 
“Conteúdo Programático” 

DEFERIDO: Por tratar de questão fora do edital, a questão 13 está NULA. 

14 
Candidato(a) Alega que questão foge do “Conteúdo 
Programático” 

DEFERIDO: Por tratar de questão fora do edital, a questão 14 está NULA. 

1) Recursos de Matemática (Professor Educação Básica I) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

16 Candidato(a) Alega que questão não tem resolução INDEFERIDO: Sejam os quatro números em P.A. de razão 16:      

 

Temos que a soma dos termos é 100, então: 

 

Logo os nossos quatro números serão:  

Como , a resposta correta é a letra “d”. 



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 

 

 

 

17 Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

INDEFERIDA: Se 9747 reais é equivalente a 5700 dólares, então 569 dólares é equivalente a 

973 reais pois: 

9747  

 

2) Recursos de Informática (Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Fiscal de Vigilância Sanitária, Téc. Enfermagem, Téc. Higiene Bucal e  

Téc. Prótese Dentária) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

18 
Candidato(a) Alega que questão abordada não 
consta no “Conteúdo Programático”. Um outro 
candidato contesta o ano da publicação. 

INDEFERIDO: 1938 foi o ano de publicação da tese de Claude Shannon, que posteriormente 
foi considerado o pai da Teoria da Informação. Mesmo assim, a data não afetaria a resposta 
correta. 

19 

Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial, diz ainda 
que todas as alternativas mostradas armazenam 
dados. 

INDEFERIDO: Na questão a alternativa correta é a letra C, já que a Motherboard não 
armazena dados e sim a Bios. Além disso, as impressoras, como consta em um dos anexos do 
candidato de protocolo 126, possuem uma memória. Estas utilizam tecnologia SDRAM 
DIMM. 

22 
Candidato(a) Alega que questão abordada não se 
enquadra no “Conteúdo Programático”. 

INDEFERIDO: Dentro de qualquer material, seja de escola de informática ou escola de ensino 
superior, dentro do assunto de Introdução a Processamento de Dados [que consta no edital], 
são estudados os aplicativos, programas e Sistemas Operacionais, bem como as suas 
diferenças. 

24 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Das alternativas da referida questão, a letra D apresenta a extensão .DOCX, que 
não é do Excel e sim do Word, o que eliminaria as demais alternativas. 
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3) Recursos de Conhecimentos do SUS (Odontólogos, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médicos, Nutricionista e Terapeuta Ocupacional) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

21 
Candidato(a) Alega que alternativas causam duvidas 
e induzem o candidato ao erro. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra B. De acordo com a Lei nº 11.350/06, o texto descreve da seguinte forma: Art. 7º. O 
Agente de Combate às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício 
da atividade: I - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial 
e continuada; e II - haver concluído o ensino fundamental. A questão pede a alternativa 
INCORRETA e a alternativa B, que se encontra ERRADA, está descrito: O Agente de Combate 
às Endemias deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: I - haver 
concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação sequencial e intensificada; e 
II - haver concluído o ensino médio. 

23 
Candidato(a) Alega que questão não se enquadra no 
“Conteúdo Programático” 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra A. A reclamação não tem fundamento e não diz respeito à questão. De acordo com a LEI 
Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, Capítulo IV - Da Competência e das Atribuições. À 
direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete apenas: Planejar, organizar, 
controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 
saúde. As demais alternativas estão erradas. 

4) Recursos de Conhecimentos do SUAS( Assistente Social e Psicólogo) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

23 
Candidato(a) Alega que enunciado da questão gera 
duplicidade de respostas, portanto pede anulação 
da mesma. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra C. De acordo com a POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Brasília, Setembro, 
2004, pag. 32. Está descrito da seguinte forma: No Sistema Descentralizado e Participativo da 
Assistência Social, que toma corpo através da proposta de um Sistema Único, a instância de 
financiamento é representada pelos Fundos de Assistência Social nas três esferas de governo. 
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No âmbito federal, o Fundo Nacional, criado pela LOAS e regulamentado pelo Decreto nº 
1605/95, tem o seguinte objetivo: “proporcionar recursos e meios para financiar o benefício 
de prestação continuada e apoiar serviços, programas e projetos de assistência social” (art. 
1º, do decreto nº 1605/95). Com base nessa definição, o financiamento dos benefícios se dá 
de forma direta aos seus destinatários, e o financiamento da rede socioassistencial se dá 
mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo. 

5) Recursos de Informática (Agente Comunitário de Saúde, Agente de Endemias, Aux. Administrativo, Aux. Odontologia e Guarda Municipal) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

24 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

INDEFERIDO: Na referida questão, são listados quatro aplicativos e um sistema operacional, 
no caso o Windows Vista [alternativa D]. Portanto, a referida questão não apresenta erro na 
sua resposta. 

6) Recursos de Conhecimentos Específicos ( Agente Comunitário de Saúde ) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

34 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas: “A” e “C”. 

DEFERIDO: A reclamação procede, questão NULA por conter 2 alternativas corretas, letras A 
e C. 

36 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra D. Na questão está descrito: De acordo com as Principais Doenças Ligadas à 
Precariedade do Ambiente Doméstico, assinale a alternativa INCORRETA. Mas o candidato 
alega que a herpes pode ser transmitida pelo contato de utensílios domésticos. Mas a 
questão não pede isso. E sim diz respeito às doenças Ligadas à Precariedade do Ambiente 
Doméstico. PRECÁRIO de acordo com o dicionário Aurélio significa: Difícil; Escasso; 
Insuficiente; Pouco durável; etc. De acordo com o manual de saneamento, do Ministério da 
Saúde, pag 5. As Principais Doenças Ligadas à Precariedade do Ambiente Doméstico são: 
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Diarreia; doenças tropicais; verminoses; infecções respiratórias; doenças respiratórias 
crônicas e câncer do aparelho respiratório. 

7) Recursos de Conhecimentos Específicos (Agente de Trânsito) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

31 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

DEFERIDO: Como na referida questão não ficou claro o tipo de veículo [carro ou motocicleta], 
possibilita um duplo entendimento da mesma, bem como uma duplicidade nas respostas. 
Diante disso a questão deverá ser anulada.  

36 
Candidato(a) Alega que imagem gera duplicidade de 
respostas. 

INDEFERIDO: Na figura apresentada, o guarda sinaliza parada e o candidato alega que caberia 
uma dupla interpretação, já que não é possível ver a palma da mão do agente na figura. No 
entanto, se a referida questão fizesse referência a Ordem de Seguir, como sugere o 
candidato, o agente faria sinal com a mão, além de ter a palma virada, como mostra a figura 

em anexo.  

 

 

48 
Candidato(a) Alega que questão ultrapassa o 
número de questões designadas para Informática 
pelo Edital. 

INDEFERIDO: Estava previsto no conteúdo específico para o cargo o conteúdo de informática. 
Portanto, as questões deverão ser mantidas. 
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49 
Candidato(a) Alega que questão ultrapassa o 
número de questões designadas para Informática 
pelo Edital. 

INDEFERIDO: Estava previsto no conteúdo específico para o cargo o conteúdo de informática. 
Portanto, as questões deverão ser mantidas. 

50 
Candidato(a) Alega que questão ultrapassa o 
número de questões designadas para Informática 
pelo Edital. 

INDEFERIDO: Estava previsto no conteúdo específico para o cargo o conteúdo de informática. 
Portanto, as questões deverão ser mantidas. 

8) Recursos de Conhecimentos Específicos (Guarda Municipal) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

28 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

DEFERIDO: Entende-se que Vibração pode ser definida como um risco ocupacional incluso 
nos riscos Físicos, reconhecendo o equívoco no enunciado. Diante disso, a questão deverá ser 
“Nula”. 

42 
Candidato Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: O candidato alega que, com a marcação da alternativa B, seria correto o 
profissional obstruir os locais onde ficam localizados os extintores, o que dificultaria o seu 
uso em caso de emergência. No entanto, como indica a alternativa D, não é recomendado 
retirar os lacres e selos de segurança do extintor, já que neles constam a data de validade e 
indicam já foram utilizados. 

9) Recursos de Conhecimentos Específicos (Professor de Português) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

33 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: No tópico (1): “És bela – eu moço; tens amor – eu medo!” é clara a presença da 
figura denominada ‘zeugma’. Na primeira parte da frase, é citado o verbo “és”; na segunda 
parte, ele é apenas subentendido. No tópico (4) “Mas o tempo é firme. O boi é só. No campo 
imenso a torre de petróleo.”, não há ‘zeugma’, há a ‘elipse’ do verbo ‘está’: No campo 
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imenso, [está] a torre de petróleo.”. Permanece, portando, INALTERADO O GABARITO 
OFICIAL. 

35 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDA: Os itens I, II, III, IV estão com a concordância adequada. E não há opção correta 
para respondê-la dentre as letras. 
 

42 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A questão apresenta, sim, um exemplo de apóstrofe e prosopopeia, 
respectivamente. No trecho: “Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal!”, 
há um ‘chamamento’, uma ‘invocação’ poética (própria da apóstrofe). E em ‘lágrimas de 
Portugal’ há uma caracterização humana de um país (Portugal) – própria da ‘prosopopeia’. 
Permanecendo INALTERADO O GABARITO OFICIAL. 

10) Recursos de Conhecimentos Específicos (Professor de História) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

29 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDA: Por conter duas respostas corretas, a questão deverá ser nula. 

37 
Candidato(a) Alega que questão possui duas 
alternativas corretas: “A” e “B”. 

INDEFERIDA: O candidato achou que era uma espécie de "interligação arquitetônica", mas o 
texto se refere ao fluxo produtivo do açúcar, em que havia um ritmo de ligação sócio-
produtiva entre as áreas envolvidas. 
 É uma expressão semelhante à "interdependência", em que uma esfera precisa da outra 
para funcionar, mesmo com sua autonomia funcional. 
 
Portanto, a questão deverá ser mantida. 
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49 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

INDEFERIDO: Não havia apenas uma grafia referente aos grupos não-tupis habitantes da 
chamada "costa leste-oeste", que abarcava os litorais dos atuais Estados do Ceará, Piauí, 
Maranhão e, provavelmente, Pará. As nomenclaturas presentes nas mais diversas fontes 
documentais são: tramambes, tramembes, trambambes, tremembés etc (esta última é 
utilizada até os dias de hoje pela etnia atual). Não é possível conceber a história dos índios na 
América portuguesa por uma via de mão única. As relações de conflito - como as que 
ocorreram na chamada "guerra dos bárbaros" - não excluem os momentos de trocas, 
negociações e alianças travados entre os grupos nativos e os colonizadores europeus. A 
própria "lutas físicas de resistência" dos tremembés, como qualifica o candidato, ao longo 
dos séculos XVI, XVII e XVIII foi repleta de reviravoltas, promovidas pelas 
imposições dos próprios índios na garantia de autonomia de seu território. Por isso, foi 
possível aos indígenas desenvolver espaços de negociação com os invasores portugueses, 
franceses e holandeses. Uma história que não atente para esses aspectos, e que não 
considere o largo período de autonomia tremembé em seu território, antes de serem 
aldeados no século XVIII, praticamente relega-os o papel quase animalesco de "bichos" que 
tinham apenas a capacidade resistir fisicamente por meio de lutas em oposição aos 
europeus. Além disso, a historiografia atual revê as noções atribuídas genericamente à 
"guerra dos bárbaros", já que não teria se configurado enquanto um levante articulados de 
tribos associadas, mas sim levantes nativos em reação ao movimento expansionista 
português. 
 
Cf. BORGES, Jóina Freitas. Os senhores das dunas e os adventícios d'além mar: primeiros 
contatos, tentativas de colonização e autonomia tremembé na costa leste-oeste (séculos XVI 
e XVII). Tese (doutorado em História). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 
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11) Recursos de Conhecimentos Específicos (Professor de Geografia) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

28 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A resposta correta é a letra C), e não a B) como esta no gabarito oficial. A 
intersecção de paralelos e meridianos nos dá a coordenada geográfica em qualquer ponto da 
superfície terrestre. Mudança de gabarito de B) para “C”. 

36 
Candidato(a) Alega que erro de digitação tenha 
tornado a questão sem respostas. 

INDEFERIDO: O erro de digitação no enunciado é evidente, porém não se torna um motivo 
para anulação de uma questão. O enunciado por si só torna-se claro e ao ler as alternativas o 
candidato teria a certeza de que a palavra especo na verdade seria espaço. 

38 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A resposta correta é a letra C), e não a B) como antes citada. Pois a divisão 
regional é feita de acordo com as caracteristicas em comum do local delimitado. A letra B) 
referia-se ao conceito de Território. Mudança de gabarito de B) para “C”. 

12) Recursos de Conhecimentos Específicos ( Professor de Inglês) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

46 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A oração aparsenta dois tempos verbais, o primeiro passado simples e o segundo 
com o modal would. No entanto, a question tag se corresponde melhor com o primeiro 
tempo verbal, no passado simples. Portanto DIDIN'T YOU seria a question tag correta para 
YOU KNEW. 

49 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: Trata-se de um problema na configuração da página, pois o quadrinho 
ultrapassa um pouco a margem do enunciado. Mas de qualquer forma, o discurso 
empregado por Mafalda na tirinha em questão apresenta um caráter humanista, sendo a 
letra B a resposta correta, assim como afirma o gabarito oficial. 
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13) Recursos de Conhecimentos Específicos (Professor Educação Básica I) 

26 
Candidato(a) Alega que mal elaboração da questão 
gera ambiguidade de respostas. 

INDEFERIDO: Segundo a fonte e após confirmação da mesma informação a alternativa 
correta continua letra “A”.  

Barros, Carlos 
Ciências/O Corpo Humano, 7ª série, Carlos Barros, Wilson Paulino. Edição reformulada, 
editora. Ática, São Paulo, 2008. 
Capitulo 2-A célula: Uma visão geral, páginas 14 a 18. 

28 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

INDEFERIDO: Tecido conjuntivo 
O tecido conjuntivo promove a sustentação, a proteção e a união de alguns órgãos do corpo. 
É o tecido em maior quantidade em nosso corpo. Ele é formado por células que se encontram 
separado umas das outras. 
De acordo com a fonte de pesquisa a qual foi elaborada a questão e mediante analise da 
mesma, mantém a alternativa correta à letra: C, conforme o Gabarito Oficial. 

31 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. 

INDEFERIDO: Tecido: 
No corpo humano células semelhantes se organizam em grupos, desempenhando, em 
cooperação, uma função determinada. Esses agrupamentos celulares são chamados tecidos. 
Existem quatro tipos principais de tecidos em nosso corpo: Epitelial, Conjuntivo, Muscular e 
Nervoso. 
Entre os vários tipos de Tecido Conjuntivo estão: tecido cartilagíneo, tecido adiposo, tecido 
ósseo.  

→A pergunta se refere aos tipos de Tecido Conjuntivo. 

44 
Candidato(a) Discorda do gabarito e pede revisão do 
mesmo. 

INDEFERIDO: * De acordo com a fonte de pesquisa a qual foi elaborada a questão e mediante 
analise da mesma mantém se a alternativa correta à letra: A conforme o Gabarito Oficial.  

FONTE DE PESQUISA: Novo Método de Ensino: Fundamental e Médio. 
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46 
Candidato(a) Alega que existem duas alternativas 
corretas. Portanto pede anulação da mesma. 

DEFERIDO: De acordo com a fonte de pesquisa a qual foi elaborada a questão, constatou que 
a questão 46 possui duas alternativas incorretas, as alternativas B e C. Portanto a questão 
passa a ser NULA. 

FONTE: Concursos & vestibulares: testado e aprovado- São Paulo: DCL 2001  

Bloco 4-Quadro Geral do Brasil, ficha 4 página 434.  

 

14) Recursos de Conhecimentos Específicos (Odontólogo – Pacientes Especiais) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

37 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Mudança de Gabarito Oficial da C para letra “D”.  

 

40 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: Manter o Gabarito Oficial, pois a quantidade de vasoconstritores em um 
anestésico interfere na sua toxicidade, baixando-a em determinados casos. 

50 
Candidato(a) Alega que questão possua mais de uma 
alternativa correta(A e D), portanto pede anulação 
da mesma. 

DEFERIDA: ANULADA, pois realmente há duas respostas corretas. 

 

15) Recursos de Conhecimentos Específicos (Odontólogo Periodontia) 

28 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial 

INDEFERIDO: O Gabarito Oficial permanece inalterado. 
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16) Recursos de Conhecimentos Específicos (Odontólogo Endodontia) 

33 
Candidato(a) Alega que, por mal elaboração do 
enunciado, questão possua mais de uma alternativa 
correta. Portanto pede anulação da mesma. 

INDEFERIDO: Resposta do Gabarito continua a mesma. 

42 
Candidato(a) Alega que questão possua mais de uma 
alternativa correta (A, B e D). Portanto pede 
anulação da mesma. 

DEFERIDO: ANULADA, pois realmente ha duas respostas corretas. 

48 
Candidato(a) Alega que questão possua mais de uma 
alternativa correta(A e B), portanto pede anulação 
da mesma. 

DEFERIDO: ANULADA, pois realmente ha duas respostas corretas. 

17) Recursos de Conhecimentos Específicos (Assistente Social)  

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

27 
Candidato(a) Alega que artigo tenha sido 
adulterado, mudando totalmente a interpretação da 
Lei. Portanto pede anulação da questão. 

INDEFERIDO: Ocorreu novamente erro ortográfico o que não invalida a resposta já que as 
outras alternativas não contemplam OBRIGAÇÕES DA FAMILIA. Obs: o recurso do candidato 
contra a questão tem como resposta a mesma alternativa “C” do Gabarito Oficial. 

29 
Candidato(a) Alega que enunciado da questão gera 
duplicidade de respostas, portanto pede anulação 
da mesma. 

INDEFERIDO: A palavra PUBLICA colocada indevidamente não retira o sentido da resposta e 
ainda assim não haveria outra resposta q não fosse a letra B), pois os demais itens não 
contem as competencias da corde que são 8 como pode ver na proria lei. assim mantem- se a 
letra “B”. 

41 
Candidato(a) Alega que enunciado da questão esteja 
incompleto, portanto pede anulação da mesma. 

INDEFERIDO: Realizar estudo econômicos não faz parte das competências dos assistentes 
sociais (como se pode observar pelo inciso xi ) que é a resposta a do candidato. 
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45 
Candidato(a) Alega que questão está confusa. Pede 
anulação da mesma. 

DEFERIDO: Pode ser ANULADA. Faltou a pergunta.  

 

18) Recursos de Conhecimentos Específicos (Nutricionista) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

29 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

INDEFERIDO: A questão que o candidato reclama foi tirada exatamente do livro que ele põe 
em anexo, porém, ele se prende ao significado da palavra e não à questão em si. Aliviar é 
diferente de evitar. Nenhum tratamento dietoterápico evita que o paciente tenha dor, 
apenas alivia os sintomas. Portanto, sem fundamento a justificativa do candidato. 

49 
Candidato(a) Alega que questão possui alternativas 
iguais e corretas. Portanto pede anulação da mesma. 

INDEFERIDO: Nessa questão a candidata cai numa pegadinha. Na alternativa A) tem-se 
albumina e creatina, na C), albumina e creatinina. Que são diferentes. Portanto, também sem 
fundamento. 

19) Recursos de Conhecimentos Específicos (Enfermeiro) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

28 
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra C. De acordo com o livro: Administração aplicada à enfermagem / Sérgio Ribeiro dos 
Santos. 3.ed. – João Pessoa: Idéia, 2007. Pag. 51. A questão pede a alternativa incorreta, 
portando apenas a alternativa C está errada. Na letra C está descrito: Média de pacientes-dia: 
é a relação entre número de pacientes-dia durante determinado período e o de paciente 
saídos (alta + óbitos) durante o mesmo período. E o correto é: Média de tempo de 
permanência - é a relação entre número de pacientes-dia durante determinado período e o 
de paciência saídos (alta + óbitos) durante o mesmo período. E de acordo com o mesmo 
autor: Taxa de mortalidade global - é a relação percentual entre o total de óbitos ocorridos 
no hospital durante determinado período e o total de pacientes saídos por alta e óbitos no 
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mesmo período de tempo. Portanto a alternativa A é correta. 

34 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra A. De acordo com: Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à 
mulher/Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2001, pag. 68. Descreve da seguinte forma: A dor representa 
um importante sinal do início do trabalho de parto. O componente mais importante da dor é 
a dilatação do colo uterino, somado a outros fatores como: contração e distensão das fibras 
uterinas, distensão do canal de parto, tração de anexos e peritônio, pressão na uretra, bexiga 
e outras estruturas pélvicas, e pressão sobre as raízes do plexo lombo-sacro.  

A questão pede a alternativa que se exclui das corretas, portanto de acordo com o Ministério 
da Saúde apenas a alternativa A está errada. O correto seria: contração e distensão das fibras 
uterinas e não: Tração e pressão nas fibras uterinas, como está descrito na questão.  

 

35 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa certa a ser marcada continua sendo a 
letra A. De acordo com: Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à 
mulher/Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. – 
Brasília: Ministério da Saúde, 2001. pag. 68 e 69. Descreve da seguinte forma: A inervação 
uterina e anexial é autonômica, mediada principalmente pelo Sistema Nervoso Simpático, 
que conduz estímulos de características viscerais, com aferências no Sistema Nervoso Central 
no nível de T10, T11, T12, L1.  

A questão pede a alternativa correta, portanto de acordo com o Ministério da Saúde apenas 
a alternativa A está correta. 
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50 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: A reclamação procede, a alternativa certa a ser marcada é a letra “C”. 

20) Recursos de Conhecimentos Específicos (Médico PSF) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

27 
Candidato(a) Alega que duplicidade no sentido da 
alternativa “C” induz o candidato ao erro. 

DEFERIDO: Deve ser NULA devido erro de digitação na alternativa “C”. 

28 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: o candidato comprova por fontes que o AAS não pode ser utilizado no último 
trimestre da gravidez, uma vez que há efeitos nocivos do medicamento na gestação. Portanto 
é incorreto (exatamente o que se pede a questão) afirmar que "não há efeitos colaterais 
comprovados em relação ao seu uso durante gestação". Resposta mantida. Letra D. 

21) Recursos de Conhecimentos Específicos (Músico) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

42 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Gabarito será alterado para letra A. 

44 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “D” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: De acordo com as novas nomeclaturas, existem duas formas de interpretação da 
questão. Com isso, tanto a letra A como a D estão corretas, segundo o autor Bohumil Med, 
em Teoria da Música, 4 edição. Diante disso, a referida questão deve ser anulada. 
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46 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A referida questão pede a diferença entre valores e notas, e não somente 
valores, como o candidato argumenta no recurso. 

 
22) Agente Administrativo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

29 
Candidato(a) Alega que questão não possui 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

INDEFERIDA: O memorando é um meio de comunicação interno, entre departamentos, não 
deixa de ser uma comunicação formal, apesar de ter características mais objetivas, sucintas. 
Dentre as alternativas apresentadas é a mais enquadrada na definição correta e não a 
alternativa "D", como marcou o concursando. 
 
Resposta correta: letras "C" conforme gabarito. 

34 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “A” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A definição apresentada pelo requerente não exclui a definição considerada 
correta pelo gabarito oficial, o sentido é o mesmo, apenas não é ipsis literis conforme a 
definição da fonte apresentada. 
Observando o discernimento e o conhecimento da matéria, dentre as opções apresentadas a 
alternativa "A" é a que se pode considerar correta. Alternativa correta continua Letra “A”. 

38 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDA: Os compromissos devem ser organizados de tal forma que  possibilite o seu 
pleno acontecimento e surgindo providências a serem tomadas a respeito, as mesmas devem 
ter a sua resolutividade (atendimento começo, meio e fim). 
Faz parte das atribuições de uma agente (aquele que age) administrativo ser fomentador de 
soluções e o uso correto da agenda permite a organização disso. 
 
Resposta correta: letra B  conforme gabarito. 
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39 
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

DEFERIDO: A alternativa "D" está correta (conforme gabarito), porém a alternativa "A" 
também pode ser considerada correta. Portanto a questão deverá ser NULA. 

42 
Candidato(a) Alega que alternativa “B” não esteja 
correta. 

INDEFERIDA: Arquivo inativo são os que contém documentos de menor freqüência de 
uso, aguardam, em depósito de armazenamento temporário, sua destinação final. Os 
documentos são ainda conservados por razões administrativas, legais ou financeiras. É uma 
fase de retenção temporária que se dá por razões de precaução, diferentemente do arquivo 
permanente que é o conjunto de documentos custodiados em caráter definitivo, produzidos 
em geral há mais de 25 anos pelas instituições administrativas públicas ou privadas. 

Resposta correta: letra b, conforme gabarito. 

46 
Candidato(a) Alega que questão possui mais de uma 
alternativa correta. Portanto pede anulação da 
mesma. 

INDEFERIDO: Ao se compreender a questão, percebe-se que a única alternativa que não 
corresponde as providências necessárias é a alternativa "D" (Conforme Gabarito Oficial). 

50 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “D” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: O Gabarito Da Questão 50 De Agente Administrativo Deve Ser Alterado Para A 
Letra D. 

23) Auxiliar Administrativo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

25 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “B” 

INDEFERIDO: A questão pede para marcar a alternativa que NÃO seja um tipo de cuidado 
para quem usa frequentemente a internet. Pela sua resposta e justificativa, o candidato alega 
que não é necessário atualizar o antivirus e configurar o firewall do Windows. Entretanto, as 
senhas fáceis e que se mantem por longo tempo facilitam a ação de hackers e causam 
transtornos a usuários. 
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26 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C”. 

INDEFERIDA: A administração pública, segundo o autor, pode ser definida objetivamente 
como a atividade concreta e imediata que o estado desenvolve para assegurar os interesses 
coletivos e subjetivamente como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais 
a lei atribui o exercício da função administrativa do estado. 
 
oswaldo aranha bandeira de mello 
 
Resposta correta: letra “B” conforme gabarito. 

 

28 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A”. 

INDEFERIDA: De fato, a agenda é um instrumento valioso na administração do tempo,pois no 
permite vizualizar  o tempo que temos disponível para  novos compromissos e o que já temos 
a fazer; podendo esquematizar isso, teremos  controle e obteremos disciplina para a 
realização das nossas atividades. Resposta correta: letra "C" conforme gabarito. 

31 
Candidato(a) Alega que questão dá dupla 
interpretação. 

INDEFERIDA: Em uma organização pública, onde todo as ações devem ser voltados ao 
atendimento dos interesses públicos, à população, que necessite dos seus serviços, não é 
coerente que se interrompa ou desconsidere um atendimento ao público via telefone, para 
iniciar uma outra atividade. Resposta correta: letra C conforme gabarito. 

35 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A”. 

DEFERIDA: Segundo o  manual de redação da presidência da república, o endereçamento fica 
na parte superior, esquerda abaixo do vocativo. A data fica na parte superior, direita. A 
alternativa mais correta seria da letra "A" conforme recurso. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Oswaldo_Aranha_Bandeira_de_Mello&redirect=no


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 

 

36 
Candidato(a) Alega que erro de digitação torna 
impossível compreender a questão. 

INDEFERIDO: Após a revisão da questão, nenhum erro de digitação capaz de impossibilitar a 
compreensão foi percebido. Para quem tem o conhecimento do uso de correio eletrônico (e-
mail), sabe-se bem que normalmente há um botão específico e direto para criar uma nova 
mensagem. Alternativa correta: letra b (conforme gabarito) 

38 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: O vocativo Ilustríssimo Senhor é opcional para Vossa Excelência, seu uso apesar 
não tão usual não é incorreto. O vocativo de Vossa Reverendíssima é Reverendo Padre e não 
Reverendíssimo. Resposta correta: letra "C"  conforme gabarito. 

44 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” 
ou “D” e não “C” como consta no Gabarito Oficial. 

INDEFERIDO: A questão não é sobre os métodos de arquivamento; questiona sobre as 
funções do arquivo. A alternativa da letra "d" explana uma função primordial do arquivo, que 
é ordenar. Se a função do arquivo fosse somente separar os documentos de um ano para o 
outro, sem observar mais nenhum critério não precisaria, por exemplo: de observar a teoria 
das três idades. Resposta correta continua letra "c"  conforme gabarito. 

45 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” 

INDEFERIDA: Agenda de trabalho é para organização dos assuntos pertinentes ao trabalho. 
Não é conveniente que se misture assuntos que não são relativos aos compromissos de 
trabalho do setor ou do superior. 

Resposta correta: letra D- conforme gabarito 

 

24) Auxiliar de Odontologia 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

32 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Muda-se o gabarito oficial, da letra “B” para letra “C”. Elemento 21 corresponde 
ao incisivo central superior do lado esquerdo.  



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 

 

33 Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “C”. INDEFERIDO: Mantem-se o Gabarito Oficial. 

49 
Candidato(a) Alega que alternativa correta seja “A” e 
não “B” como consta no Gabarito Oficial. 

DEFERIDO: Muda-Se O Gabarito Oficial, Da Letra B) Para Letra “A”. 

 


