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*RESULTADO **FINAL DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA 
OBJETIVA DO CONCURSO DE PEDRO II - PI.   

1) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE PORTUGUÊS NÍVEL 
FUNDAMENTAL PARA OS CARGOS DE: Artesã, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, 
Cozinheira, Digitador, Recepcionista, Vigia, Motorista B , Motorista D ;  

Nº da 
Questão Parecer 

02 DEFERIDO: NULA. 

05 DEFERIDO: NULA. (Falha na formatação). 

 

2) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE PORTUGUÊS DE NÍVEL MÉDIO 
PARA OS CARGOS DE: Auxiliar Administrativo, Avaliador de Imóveis, Agente de 
Fiscalização Posturas Urbanas, Condutor Visitante, Guarda de Trânsito, Vigilante, Técnico em 
administração, Técnico Agropecuário, Técnico em Comércio, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Edificação, Técnico em Informática, Técnico em laboratório, Técnico em Meio 
Ambiente, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, 
Técnico em turismo, Agentes de Saúde, Agentes de Endemias, Secretária;  

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: Não há concordância na alternativa A, pois, em se 
tratando da norma culta formal, a formação correta é A inauguração da 
ponte está prevista para o fim do ano . Em A ponte está prevista para 
ser inaugurada no fim do ano

 

FERREIRA, Mauro. Aprender e 
praticar gramática. São Paulo: Renovada, 2003. 

09 DEFERIDO: NULA. 

*10 

INDEFERIDO: Função referencial ou denotativa: transmite uma 
informação objetiva, expõe dados da realidade de modo objetivo, não 
faz comentários, nem avaliação. Geralmente, o texto apresenta-se na 
terceira pessoa do singular ou plural, pois transmite impessoalidade. A 
linguagem é denotativa, ou seja, não há possibilidades de outra 
interpretação além da que está exposta. 
Em alguns textos é mais predominante essa função, como: científicos, 
jornalísticos, técnicos, didáticos ou em correspondências comerciais. 
Função emotiva ou expressiva: o objetivo do emissor é transmitir suas 
emoções e anseios. A realidade é transmitida sob o ponto de vista do 
emissor, a mensagem é subjetiva e centrada no emitente e, portanto, 
apresenta-se na primeira pessoa. A pontuação (ponto de exclamação, 
interrogação e reticências) é uma característica da função emotiva, pois 
transmite a subjetividade da mensagem e reforça a entonação emotiva. 
Essa função é comum em poemas ou narrativas de teor dramático ou 
romântico. 
Função conativa ou apelativa: O objetivo é de influenciar, convencer o 
receptor de alguma coisa por meio de uma ordem (uso de vocativos), 
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sugestão, convite ou apelo (daí o nome da função). Os verbos costumam 
estar no imperativo (Compre! Faça!) ou conjugados na 2ª ou 3ª pessoa 
(Você não pode perder! Ele vai melhorar seu desempenho!). Esse tipo de 
função é muito comum em textos publicitários, em discursos políticos 
ou de autoridade. 
Função metalinguística: Essa função refere-se à metalinguagem, que é 
quando o emissor explica um código usando o próprio código.  
Função fática: O objetivo dessa função é estabelecer uma relação com o 
emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida 
ou para dilatar a conversa. 
Função poética: O objetivo do emissor é expressar seus sentimentos 
através de textos que podem ser enfatizados por meio das formas das 
palavras, da sonoridade, do ritmo, além de elaborar novas possibilidades 
de combinações dos signos lingüísticos. É presente em textos literários, 
publicitários e em letras de música. Fonte: 
http://www.brasilescola.com/gramatica/funcoes-linguagem.htm

  

3) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE PORTUGUÊS DE NÍVEL 
SUPERIOR PARA OS CARGOS DE: Administrador, Advogado, Agrônomo, Biólogo, 
Controlador, Contador, Engenheiro Agrimensor, Fiscal de Tributos, Fiscal Sanitário, Jornalista, 
Turismólogo, Analista de Sistemas, Engenheiro Civil, Veterinário; Biomédico, Enfermeiro, 
Enfermeiro PSF, Enfermeiro CAPS, Dentista PSF, Dentista Cirurgião, Farmacêutico, 
Farmacêutico/ Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico Anestesiologista, 
Médico Clínico, Médico Obstetra, Medico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta 
Ocupacional; Pedagogo, Polivalência, Professor de Artes, Professor de Biologia, Professor de 
Dança, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, 
Professor de Historia, Professor de Português, Professor de Informática, Professor de inglês, 
Professor de Música, Professor de Teatro, Professor Ensino Religioso, Psicopedagogo, 
Educador Físico, Professor de Matemática; Assistente Social, Psicólogo (Assistência Social), 
Educador Social;  

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: O enunciado pede ao candidato que assinale a 
alternativa que FERE a correção e as relações de sentido estabelecidas 
no texto, ou seja, a alternativa que comprometa a coerência do 
enunciado de acordo com o contexto no qual está inserido.  
O termo ajoujo não compromete o sentido do enunciado uma vez que 
permaneceria o sentido amarra colonialista. 
HOUAISS, A. I. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.  Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva, 2001. FERREIRA, Mauro. Aprender e 
praticar gramática. São Paulo: Renovada, 2003. 

02 

INDEFERIDO: O enunciado pede ao candidato que assinale a 
alternativa que FERE a correção e as relações de sentido estabelecidas 
no texto, ou seja, a alternativa que comprometa a coerência do 
enunciado de acordo com o contexto no qual está inserido. 

03 

INDEFERIDO: Ao substituir-se o termo proposto pela alternativa B, a 
saber, ESTOUVADOS, fere-se a correção e as relações de sentido 
estabelecidas no texto, como os próprios candidatos podem aferir no 
significado por eles disposto: adj. Que se comporta de maneira 
precipitada; que age sem reflexão; que realiza alguma coisa sem cautela; 
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imprudente. Que age de modo imprudente; inconsequente. Que faz 
muitas travessuras e/ou brincadeiras; travesso . No contexto em que a 
oração se insere busca-se enfatizar justamente que o que torna tais 
homens importantes na história foi a sua cautela, e não seu espírito 
revolucionário. A palavra Providencial significa Que se refere ou que 
pertence à providência; providente . Providente é característica daquilo 
que provê; que é provido; em que há prudência ou cautela; prudente , 
indo ao encontro do adjetivo Acautelado, o qual significa Cauteloso, 
prudente e de encontro com o adjetivo Estouvado, o qual significa 
Que se comporta de maneira precipitada; que age sem reflexão .      

(HOUAISS, A. I. Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa.  Rio de 
Janeiro: Editora Objetiva, 2001.  
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: 
Renovada, 2003.) 

04 

INDEFERIDO: O substantivo que se segue à expressão um e outro fica 
no singular, mas o verbo pode empregar-se no singular ou no plural. 
Bibliografia: SILVA, Sérgio Nogueira Duarte da. O Português do dia a 
dia. Rocco, Rio de Janeiro, 2003.  
(FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: 
Renovada, 2003.) 

05 

INDEFERIDO: O tema acentuação (crase) está inserido nos Conceitos 
de Gramática da Língua Portuguesa, assunto este que consta no 
Conteúdo Programático, e todas as alternativas estão de acordo com o 
solicitado na questão, inexistindo erro formal ou material. 

07 
INDEFERIDO: o termo em destaque é oração subordinada adverbial 
condicional aos fatos acontecidos, não sendo desta forma oração 
subordinada adverbial consecutiva.  

08 

INDEFERIDO: Função Referencial trata-se do uso da linguagem com a 
finalidade de transmitir informações, expor situações. Ela se caracteriza 
pela tentativa de produzir uma mensagem mais objetiva. Por isso, ela 
está muito presente em textos jornalísticos e científicos. Nesta função, 
destaca-se o emprego de pronomes e verbos de 3ª pessoa. No texto 
jornalístico, ela será predominante, pois sua intenção principal é 
informar o público sobre fatos e acontecimentos. Já na Função Fática, a 
linguagem é empregada com a intenção de, primeiramente, despertar a 
atenção do seu destinatário e depois, manter contato com ele. Ou seja, 
manter o canal aberto. Esta função se apresenta de diferentes formas: 
ruídos, falar alto, repetição, música, recursos gráficos (tais como, 
tamanho da fonte, cores etc.).  
(INFANTE, INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto 

 

curso prático de 
leitura e redação. São Paulo: Scipione, 1998.ABURRE, Maria Luiza 
M. et al. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: 
Moderna, 2010. ) 

09 
INDEFERIDO: O tema pontuação (vírgula) está inserido nos Conceitos 
de Gramática da Língua Portuguesa, assunto este que consta no 
Conteúdo Programático. 

10 DEFERIDO: NULA.  
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4) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE MATEMÁTICA PARA OS CARGOS 
DE: Artesã, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, Cozinheira, Digitador, Office Boy, 
Recepcionista, Vigia, Zeladora, Motorista B , Motorista D ;  

Nº da Questão Parecer 

11 DEFERIDO: NULA 

19 DEFERIDO: NULA. 

 

5) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE INFORMÁTICA PARA OS 
CARGOS DE: Auxiliar Administrativo, Avaliador de Imóveis, Agente de Fiscalização 
Posturas Urbanas, Condutor Visitante, Guarda de Trânsito, Vigilante, Técnico em 
administração, Técnico Agropecuário, Técnico em Comércio, Técnico em Contabilidade, 
Técnico em Edificação, Técnico em Informática, Técnico em laboratório, Técnico em Meio 
Ambiente, Técnico em Prótese Dentaria, Técnico em Radiologia, Técnico em Saúde Bucal, 
Técnico em turismo, Agentes de Saúde, Agentes de Endemias, Secretária. Administrador, 
Advogado, Agrônomo, Biólogo, Controlador, Contador, Engenheiro Agrimensor, Fiscal de 
Tributos, Fiscal Sanitário, Jornalista, Turismólogo, Analista de Sistemas, Engenheiro Civil, 
Veterinário;  

Nº da 
Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: O candidato alega que o assunto da referida questão não 
consta no Edital. Entretanto, no primeiro item do edital temos o assunto 
INTRODUÇÃO AO PROCESSAMENTO DE DADOS, que integra a 
grade curricular da maioria dos cursos de informática e trata exatamente 
da evolução dos computadores para que o estudante tenha noção da sua 
evolução tecnológica até chegar ao que é hoje. 

15 INDEFERIDO: 1 Terabyte corresponde a 1024 Gb. 

16 

INDEFERIDO: O candidato alega que no edital não consta o tema 
Software de licença Livre. Entretanto, ao estudarmos SOFTWARE, que 
consta no referido edital, é necessário tratar de software livre, que também 
é um tipo de software. 

17 

INDEFERIDO: A questão pede para que o candidato informe o 
programa utilizado para a criação do banco de dados, ou seja, ACCES. Na 
questão não possui a opção Excel, não restando então duvidas para a 
resposta. 

18 
INDEFERIDO: Os grupos de computadores ou computadores em rede 
são localizados visualizados no Meus Locais de Rede

 

19 
INDEFERIDO: A única função do Scandisk é procurar erros lógicos ou 
físicos, por isso é a alternativa correta. 
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6) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE SUS PARA OS CARGOS DE: 
Biomédico, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Enfermeiro CAPS, Dentista PSF, Dentista Cirurgião, 
Farmacêutico, Farmacêutico/ Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Médico 
Anestesiologista, Médico Clínico, Médico Obstetra, Medico Psiquiatra, Nutricionista, 
Psicólogo, Terapeuta Ocupacional;  

Nº da 
Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo 
a letra B. No item I da questão onde está escrito: A participação em 
ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras situações que 
promovam a qualidade de vida. O CORRETO seria como está descrito 
na Lei: a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor 
saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. E no item III 
onde está escrito: Promoção de ações de saúde para a educação 
individual e coletiva. O CORRETO seria como está descrito na Lei: a 
promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva. 
Portanto na questão apenas o item II está descrito como na Lei 
11.350/2006. 

12 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo 
a letra C. A questão pede da Lei em: I - a execução de ações. Que 
apenas: de saúde do trabalhador está correta. De acordo como está 
descrito na Lei 8.080, Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: a) 
de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do 
trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive 
farmacêutica. 

13 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo 
a letra A. A questão pede uma diretriz do SUS que NÃO seja 
ORGANIZATIVA, e a Universalidade é um princípio DOUTRINÁRIO 
dentre as demais alternativas na questão. De acordo com MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE. ABC DO SUS. DOUTRINAS E PRINCÍPIOS, 1990. Pág. 5 e 
6: são princípios doutrinários do SUS: Universalidade, Integralidade, 
Equidade, e são diretrizes organizativas do SUS: Descentralização; 
Regionalização; Hierarquização; Resolutividade; Participação dos 
Cidadãos; Complementariedade do setor privado. 

*14 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, da questão apenas a 
alternativa (A) consta na Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, descrito 
da seguinte forma: O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. As 
demais alternativas fazem parte da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990. 

*15 

INDEFERIDO: A reclamação não procede. Recurso infundamentado. 
O pacs foi criado em Junho de 1991 de acordo com: 
http://www.saudedafamilia.blogger.com.br/

 

e 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABDS8AI/psf-programa-sus 

16 
INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo 
a letra C. A alternativa descreve: criou-se em julho de 1985

 

o Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), mas foi criado em julho 
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de 1987. 

17 
INDEFERIDO: A reclamação não procede, alternativa CORRETA a 
ser marcada continua sendo a letra D. O candidato não fundamentou 
corretamente e não justificou o motivo da reclamação. 

 
7) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE SUAS PARA OS CARGOS DE: 
Assistente Social, Psicólogo (Assistência Social), Educador Social;  

Nº da 
Questão Parecer 

14 DEFERIDO: NULA 

18 
INDEFERIDO: de acordo com a Lei Nº 8.742 de 1993 a alternativa 
correta é a letra indicada, pois todos os itens estão corretos. A utilização 
do termo portador não torna a questão errada. 

 

8) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE LDB PARA OS CARGOS DE: 
Pedagogo, Polivalência, Professor de Artes, Professor de Biologia, Professor de Educação 
Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Geografia, Professor de Historia, Professor 
de Informática, Professor de inglês, Professor de Português, Professor de Teatro, Professor 
Ensino Religioso, Psicopedagogo, Educador Físico, Professor de Matemática;  

Nº da 
Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:  
V 

 

prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 
(F) prover meios para a recuperação dos alunos de maior rendimento; 
VII- informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o 
caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, 
bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 
(F) informar pai e mãe, conviventes  com seus filhos, e, se for o caso, os 
responsáveis legais, sobre a ausência e rendimento dos alunos, bem como 
sobre a elaboração da proposta pedagógica da escola; 
VIII 

 

notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da 
comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento 
do percentual permitido em lei. 
(F) notificar ao conselho tutelar do município, ao juiz competente da 
comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de setenta e cinco por 
cento do percentual permitido em lei. 

13 

INDEFERIDO: de acordo com o Art. 3º O ensino será ministrado com 
base nos seguintes princípios: 
O correto é: X - valorização da experiência extraescolar; e não 
Valorização do conhecimento curricular; 

15 DEFERIDO: NULA. 
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18 

INDEFERIDO: 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. 
(Com a analise e pós analise permanece a alternativa  indicada como única 
alternativa completa pois de acordo com o § 4º do Art. 26 da LDB. O 
ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das 
diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Sendo que a 
omissão da matriz europeia torna o artigo incompleto desta forma 
inverídico.) 

19 

INDEFERIDO: De acordo com o autor GUTIÉRREZ, Gustavo Luis; 
CATANI, A. M. participação e gestão escolar: conceitos e possibilidades. 
In: Ferreira N.S Carapeto (org) gestão democrática da educação: atuais 
tendências, novos desafios. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2001. 
Participação, gestão democrática, autonomia e trabalho coletivo são os 
princípios do Projeto Político-Pedagógico, onde todos estão interligados 
entre si de maneira dinâmica. Tais princípios são os arcabouços para 
efetivação processual do Projeto Político-Pedagógico. Diante desses 
aspectos que constitui em princípios básicos na elaboração do Projeto 
Político-Pedagógico, a participação surge como elemento articulador das 
políticas pedagógicas que a escola almeja. Em termos gerais participar 
consiste em ajudar a construir comunicativamente o consenso quanto a 

um plano de ação coletiva (GUTIEREZ, 2001, p. 62). Participar é 
assumir a responsabilidade em conjunto, não uma responsabilidade 
isolada. Através da participação podemos discutir, propor, elaborar ações 
que sejam ligadas ao desejo de um contingente de pessoas. 

 

9) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Vigia;  

Nº da 
Questão Parecer 

31 
INDEFERIDO: O Boletim de ocorrência trata-se de documento de 
registro e não de punição junto à autoridade de segurança. 

36 

INDEFERIDO: A questão pede que o candidato aponte a alternativa que 
apresenta um fato em que se deve omitir socorro à vitima. Como se sabe 
não se pode negar socorro à vítimas de acidentes. A omissão só se torna 
aceitável quando a cena do acidente oferecer riscos à vida de quem 
socorre ou a ação de praticar o primeiro socorro forneça risco ainda maior 
à integridade da vítima. Portanto a resposta correta ainda continua sendo a 

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


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 

 
alternativa A, pois o socorrista ter sido treinado para o tipo de salvamento 
que a ocasião exige nunca será um motivo para omissão de socorro. 

38 

INDEFERIDO: A questão somente possui uma alternativa correta, pois 
os Acidentes e incêndios podem ser previsíveis e preveníveis; não 
Proporcionam segurança a aperfeiçoamento ao profissional; não fogem do 
controle dos profissionais quando estes trabalham com segurança e 
prevenção; não devem ocorrer em ambientes de trabalho. 

 

10) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Zelador;  

Nº da 
Questão Parecer 

27 
INDEFERIDA: A limpeza de um prédio público não é um trabalho de 
conscientização política e sim, de quem trabalha no local ou la transita. 

 

11) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Motorista D ;  

Nº da 
Questão Parecer 

25 

INDEFERIDO: A questão possui somente uma alternativa incorreta. O 
condutor deve usar luz baixa quando estiver seguindo outro condutor, 
para que a luz alta não reflita nos espelhos do motorista da frente e lhe 
atrapalhe na direção. 

 

12) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Recepcionista;  

Nº da 
Questão Parecer 

29 DEFERIDO: NULA. 

 

13) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE DA PROVA DE: Digitador;  

Nº da 
Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO: O candidato alega que a questão possui duas 
alternativas corretas, sendo a alternativa indicada pelo gabarito e a letra 
D . ocorre que a alternativa indicada como certa pelo candidata não 

trata-se de periférico misto como esta indicado na questão, este somente 
seria periférico misto se acompanhada do nome multifuncional .  

 

14) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Agente de Endemias;   

Nº da 
Questão 

Parecer 

29 
INDEFERIDO: A reclamação não procede, as alternativas B, C e D 
estão incorretas. Portanto a alternativa CORRETA a ser marcada 
continua sendo a letra A. 
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15) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Auxiliar Administrativo;  

Nº da 
Questão Parecer 

32 DEFERIDO: NULA. 

 

16) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE: Condutor Visitante;  

Nº da 
Questão Parecer 

40 DEFERIDO: NULA. 

 

17) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE: Guarda de Trânsito;  

Nº da 
Questão Parecer 

31 DEFERIDO: NULA:  

32 
INDEFERIDO: Pelo enunciado da questão, como as demais 
alternativas apresentam medidas administrativas, entende-se que é 
solicitado a medida administrativa, que é uma consequência da infração. 

 

18) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE: Técnico em Informática;  

Nº da 
Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO: A barra de tarefa é onde mostra as janelas que estão em 
aberto, como justifica o texto abaixo: "A barra de tarefas contém todas 
as informações sobre os programas que estão sendo executados agora, e 
principalmente o botão Iniciar. Esse botão dá acesso aos programas 
instalados no seu computador. Os botões na barra de tarefas mostram 
quais as janelas estão abertas, mesmo que algumas estejam minimizadas 
ou ocultas sob outra janela. Você pode alternar facilmente para uma 
janela clicando no botão correspondente na barra de tarefas, caso haja a 
necessidade de alternar entre os programas que estão em execução 
utilizando o teclado deve-se utilizar as teclas ALT + TAB. Utilizando o 
botão iniciar, é possível executar quase todas as tarefas. Você pode 
iniciar programas, abrir documentos, personalizar o sistema, obter ajuda, 
procurar itens e muito mais. Alguns comandos do menu Iniciar possuem 
uma reticência (...) indicando que antes de executar aquele determinado 
comando o Windows solicitará uma intervenção por parte do usuário." 
(Fonte:http://www.brasilescola.com/informatica/barra-de-tarefas.htm

 

Acessado em 17/07/2014) 

28 

INDEFERIDO: Assim como o Wordpad, o Notepad também é um 
editor de texto que já vem instalado no Windows na sua configuração de 
instalação padrão. Porém, o Notepad é mais simples e limitado com suas 
funções do que o Wordpad. Na referida questão, são apresentadas 
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alternativas com alguns editores de texto, mas nenhum deles padrão, o 
que valida a alternativa D por ser o único editor de texto padrão do 
Windows 

 
19) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Técnico em Radiologia;  

Nº da 
Questão Parecer 

29 DEFERIDO: NULO. 

 

20) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Advogado;  

Nº da 
Questão Parecer 

27 DEFERIDO: NULA. 

29 

INDEFERIDO: De acordo com o artigo 216 da Constituição Federal, e 
o Decreto-Lei Nº 25, de 30 de Novembro de 1937, estas estabelecem a 
possibilidade de tombamento de bens culturais imaterias, sendo exemplo 
desses formas de expressão, modos de criar, fazer e viver . 

 

21) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Assistente Social  

Nº da 
Questão 

Parecer 

40 
INDEFERIDA: São direitos dos Conselheiros Tutelares o gozo de 
Férias anuais acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, e não 
gozo de férias semestrais. 

 

22) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Biomédico;  

Nº da 
Questão Parecer 

25 

INDEFERIDO: Nenhuma das questões esta sendo cobrado taxonomia 
ou nomenclatura cientifica, portanto a descrição não altera o sentido da 
resposta. Existe apenas uma resposta possível em cada questão 
analisada. 

27 

INDEFERIDO: Nenhuma das questões esta sendo cobrado taxonomia 
ou nomenclatura cientifica, portanto a descrição não altera o sentido da 
resposta. Existe apenas uma resposta possível em cada questão 
analisada. 

29 

INDEFERIDO: Nenhuma das questões esta sendo cobrado taxonomia 
ou nomenclatura cientifica, portanto a descrição não altera o sentido da 
resposta. Existe apenas uma resposta possível em cada questão 
analisada. 

37 
INDEFERIDO: Nenhuma das questões esta sendo cobrado taxonomia 
ou nomenclatura cientifica, portanto a descrição não altera o sentido da 
resposta. Existe apenas uma resposta possível em cada questão 
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analisada. 

 
23) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Enfermeiro (a), 
Enfermeiro 

 
CAPS;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

*21 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, o conteúdo da questão 
consta no edital em: O papel do Enfermeiro no gerenciamento de 
resíduos de saúde. Disponível em: Manual de gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária. 

 

Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Pag. 42. 

*23 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, o conteúdo da questão 
consta no edital em: A saúde do trabalhador no contexto da 
Enfermagem. Disponível em: Cadernos de Atenção Básica. Programa 
Saúde da Família. Caderno 5 - Saúde do Trabalhador. Brasília 

 

2002. 
Pag. 25. 

*24 
INDEFERIDO: A reclamação não procede, a farmacologia aplicada a 
enfermagem faz parte da matriz curricular para formação do Enfermeiro. 

 

28 DEFERIDO: NULA. 

*31 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a 
ser marcada continua sendo a letra D. De acordo com: Medidas de 
Prevenção de Infecção. Relacionada à Assistência à Saúde. Série: 
Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Anvisa, 
2013. Pag. 80. Dreno de Kerr: introduzido na região das vias biliares 
extra-hepáticas, utilizados para drenagem externa, descompressão, ou 
ainda, após anastomose biliar, como prótese modeladora, devendo ser 
fixado através de pontos na parede duodenal lateral ao dreno, tanto 
quanto na pele, impedindo sua saída espontânea. 

*33 

INDEFERIDO: A reclamação não procede. Recurso infundamentado 
corretamente com letra do candidato ilegível. De acordo com: 
http://www.brasil.gov.br/saude/2011/10/conheca-todas-as-etapas-de-
desenvolvimento-do-bebe . Em etapas de desenvolvimento do bebê. O 
início do período gestacional é calculado de acordo com o primeiro dia 
do último ciclo menstrual. A partir daí, as 40 semanas que compõem a 
gestação são fundamentais para a formação do bebê. Das características 
na formação e desenvolvimento do feto começando no terceiro mês de 
gestação, na questão apenas a alternativa C está correta, pois este 
período é marcado pelo desenvolvimento do esqueleto, das costelas e 
dos dedos de mãos e pés. Todos os órgãos internos se formam até o fim 
do mês, quando o feto mede 14 cm. 

*38 DEFERIDO: NULA. 
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24) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Enfermeiro 

 
PSF;  

Nº da 
Questão Parecer 

29 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a 
ser marcada continua sendo a letra C. De acordo com Resolução n.º 333, 
de 4 de novembro de 2003. Pag. 9 a 11. Aos Conselhos de Saúde 
Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que têm 
competências definidas nas leis federais, bem como, em indicações 
advindas das Conferências de Saúde, compete apenas: Elaborar o 
Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento, 
dentre os itens I ao XXIV descritos na resolução 333. 

*37 DEFERIDO: NULA. 

40 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a 
ser marcada continua sendo a letra C. De acordo com: 
12TTP://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia2.pdf . 
Pag. 66. Principais efeitos secundários que podem estar relacionados 
com o uso da pílula são: Alterações de humor; Náuseas, vômitos e mal-
estar gástrico; Cefaleia; Tonteira; Mastalgia; Sangramento 
intermenstrual; Cloasma. 

 

25) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Engenheiro Agrimensor;  

Nº da 
Questão Parecer 

27 DEFERIDA: NULA 

40 DEFERIDA: NULA 

 

26) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Dentista- PSF;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

27 

INDEFERIDO: As argumentações indicadas no recurso não são 
consistentes para deferimento do recurso. Conforme material. 
Disponível na internet via www.usp.br: 
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/94227/mod_resource/content
/1/aula_endo.pdf

 

Disponível na internet via www.abo.org.br: 
http://www.abodontopediatria.org.br/manual1/Capitulo-19-Terapia-
Pulpar-em-Dentes-Deciduos-e-Permanentes-Jovens.pdf

 

Referência: CAMPOS, Cerise de Castro et.al. Odontológica infantil 
passo a passo, vol. 1.Goiania, 2010. 
http://pahpe.odonto.ufg.br/uploads/299/original_Passo_a_passo_Clinica
_Odontologica_Infantil_completo.pdf?1364314039

 

31 
INDEFERIDA: As argumentações indicadas no recurso não são 
consistentes para deferimento do recurso. Conforme material. 
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Referencia: Dentística: Saúde e Estética, Por Ewerton Nocchi 
Conceição cap.10 (Restaurações de amalgama pag187) 2edição, artemed 
(http://books.google.com.br/books?id=AgjrH98jYloC&pg=PA187&lpg
=PA187&dq=A+parede+axial+da+caixa+proximal+deve+seguir+a+con
vexidade+da+face+proximal&source=bl&ots=t7TjkVsOfj&sig=Z6ulCo
6J7DRy5ydavn3TMOnd5Yw&hl=pt-
BR&sa=X&ei=pkm7U6r3F7LMsQSr3oLgAw&ved=0CBwQ6AEwAA
#v=onepage&q=A%20parede%20axial%20da%20caixa%20proximal%
20deve%20seguir%20a%20convexidade%20da%20face%20proximal&f
=false) 

33 DEFERIDA: NULA 

35 

INDEFERIDA: A questão somente possui um item correto conforme 
bibliografia. Referência: TORABINEJAD, Mahmoud; 
E.WALTON,Richard. Endodontia: princípios e pratica. 4.ed.Elsevier. 
cap 9. pag 148. 

39 

INDEFERIDA: O que determina a quantidade de retenção de um 
grampo: flexibilidade do braço, tipo de liga,  forma e desenho do 
grampo.  
Ja a flexibilidade sim é diretamente proporcional ao comprimento do 
braço, quanto mais comprido for o braço maior será a sua flexibilidade. 
Apostila de ppr disponível na internet via: 
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c
d=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fprofcristianosemedo.fil
es.wordpress.com%2F2010%2F05%2Fapostila-
protese_parcial_removivel1.doc&ei=xeW6U6u2HLHKsQT57oLIAg&u
sg=AFQjCNGe081u6hz0BU53BpEEzB7HHwSuUw

  

27) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Educador Físico;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

37 DEFERIDO: NULA. 

40 DEFERIDO: NULA 

 

28) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Fiscal de Tributos;  

Nº da 
Questão Parecer 

29 DEFERIDO: NULA.  

31 DEFERIDO: NULA. 
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34 

INDEFERIDO: A questão possui somente uma alternativa correta 
conforme gabarito, ou seja, alternativa B, tendo em vista que o imposto 
é de competência do Município, não tem relação com a renda obtida 
oriunda do imóvel, e sim pela transmissão do imóvel, e suas alíquotas 
são estabelecidas por lei ordinária. 

36 

INDEFERIDO: O valor venal do imóvel consiste em estimativa que o 
Poder Público realiza sobre o preço de determinado bem, de acordo com 
os parâmetros estipulados pela administração pública, não sendo 
necessariamente equivalente ao valor de mercado. 

 

29) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Fiscal Sanitário;  

Nº da 
Questão Parecer 

40 

INDEFERIDA: O objetivo da questão era verificar se o candidato tem 
os conhecimentos sobre as primeiras atividades em planejamento de 
atividades, e não de execução. Deste modo a única alternativa que 
possibilita planejamento em casos de emergência é a alternativa já 
indicada como correta, pois os itens C e D, tratam de execução de 
atividades de emergência. 

 

30) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Fisioterapeuta;  

Nº da 
Questão Parecer 

29 DEFERIDO: Modificação do gabarito para alternativa C . 

*37 

INDEFERIDO: A RESPOSTA CORRETA PARA A QUESTÃO É 
LETRA B - O CANDIDATO NÃO APRESENTOU 
FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR ALTERAÇÃO OU 
ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 
Segundo o Manual de Sobrevivência para a Fisioterapia, 2010, Editora 
Guanabara Koogan, página 355 deve ser interrompida a intervenção 
fisioterápica se a PA diastólica estiver acima de 110 mmHg. 

*39 
DEFERIDO: ALTERAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA 
LETRA B 

*40 

INDEFERIDO: Sobre a doença de Osgood-Schlatter julgue os itens: 
I. É comum em crianças que praticam esportes em razão da 
osteocondrite das epífises do tubérculo tibial. (CORRETA) 
II. É uma inflamação do tecido conjuntivo que se evidencia por 
articulações doloridas e inflamadas relacionadas com infecções virais ou 
bacterianas e predisposição genética. (ERRADA: Artrite Reumatoide 
Juvenil) 
III. É a doença mais comum e grave dentre as condições avasculares 
da infância, a idade de início é entre 4 a 8 anos e possui incidência 
quatro vezes maior em meninos. Esses pacientes apresentam necrose da 
placa epifisária com colapso do osso subcondral. (ERRADA: Legg-
Calvé-Perthes) 
Na fase aguda, o tratamento consiste em reduzir a aplicação de carga 

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


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 

 
sobre o joelho, repouso, crioterapia, compressão e elevação. Exercícios 
de agachamento isométricos também são permitidos. (CORRETA) 
ITENS CORRETOS I e IV 

 
correspondendo à alternativa C 

É possível sim o agachamento isométrico, neste o movimento é 
exatamente igual a um agachamento tradicional, no entanto, deverá ter 
uma amplitude reduzida e também não haverá movimento, apenas uma 
manutenção da posição.  
Referência: Manual de Sobrevivência para a Fisioterapia, 2010, Editora 
Guanabara Koogan, página 547 e 548 

 

31) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Polivalência;  

Nº da 
Questão Parecer 

23 

INDEFERIDO: Características predominantes Povos fenícios. Os 
produtos que os fenícios comercializavam eram em grande número. 
Certos deles os fenícios compravam de outros países e revendiam em 
outros lugares. Muitos eram produtos de fabricação própria, como 
tecidos, corantes destinados à pintura em tecidos (como a púrpura, por 
exemplo), vasos cerâmicos, armas, peças de metal, vidro transparente e 
colorido, jóias, perfumes, especiarias, entre outros. Seus artesãos foram 
os responsáveis pela habilidade em imitação e falsificação de produtos 
de outras civilizações. Também os cedros que ficavam nas montanhas 
fenícias eram produtos de exportação. Os fenícios foram, também, os 
que mais vendiam escravos na época. Foram os fundadores de uma 
variedade de feitorias (pontos onde eram armazenavam produtos. 
O Império Persa baseava-se na agropecuária, com irrigação pela água 
das montanhas, na criação de gado e na exploração de minérios. Com a 
formação do império, o comércio passou a ser uma atividade importante, 
dando origem a uma camada de ricos comerciantes. Por ele passavam 
rotas de caravanas comerciais ligando a Índia e a China ao mar 
Mediterrâneo. O comércio impulsionou a indústria de tecidos de luxo, 
jóias, mosaicos e tapetes de rara beleza. 
Hebreus foram nômades e sedentários. A princípio, os hebreus eram 
pastores nômades (não tinham habitação fixa), que se dedicavam à 
criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todos do clã. Mais 
tarde, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes das 
comunidades nômades a partir de então desenvolveram a agricultura e o 
comércio, tornando-se sedentários. Nos primeiros tempos a propriedade 
da terra era coletiva, depois foi surgindo à propriedade privada da terra e 
dos demais bens.  
Os povos Caldeus tinham como a agricultura a base da economia, 
baseavam-se na agricultura de irrigação. Cultivavam trigo, cevada, 
linho, gergelim (sésamo, de onde extraiam o azeite para alimentação e 
iluminação), arvores frutíferas, raízes e legumes. Havia a escravidão, 
porém o número de escravos era relativamente pequeno.  

24 

INDEFERIDO: A expressão que o mundo jamais presenciou ,  
utilizada na questão implica dizer que nunca havia acontecido na historia 
um fato igual como o mencionado no enunciado. Desta forma seria uma 
interpretação equivocada ao deduzir que a expressão seria de fato uma 
afirmativa.  
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27 

INDEFERIDO: A alternativa faz referencia às áreas agrícolas de maior 
expressão no Centro-Oeste e não menciona cidade , mas usa o termo 
O Mato Grosso de Goiás ao se referir a região do Mato Grosso. 

28 

INDEFERIDO: Agropecuária reúne os substantivos agricultura e 
pecuária. É portanto a área do setor primário responsável pela produção 
de bens de consumo, mediante o cultivo de plantas e da criação de 
animais. 

37 DEFERIDO: NULA. 

 

32) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Biologia.  

Nº da 
Questão Parecer 

28 DEFERIDO: NULA. 

*36 DEFERIDO: Mudança de gabarito para letra C 

39 DEFERIDO: Alternativa correta letra B . 

 

33) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Educação 
Infantil;  

Nº da 
Questão Parecer 

26 DEFERIDO: Alternativa correta letra D . 

32 

INDEFERIDO: De acordo com o Parecer CEB nº 22, de 17 de 
dezembro de 1998. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 
Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade 
e do Respeito ao Bem Comum; 
Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício 
da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; Princípios Estéticos 
da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da 
Diversidade de manifestações Artísticas e Culturais. 
Diponivelem:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&i
d=12992:diretrizes-para-a-educacao-basica. 

37 DEFERIDO: Alternativa Correta Letra D . 

39 

INDEFERIDO: após analise permanece a alternativa C

 

como 
correta. Pois embora as escolas fundarem-se em normas gerais da 
educação, elas têm objetivos diversos, pois cada instituição tem suas 
necessidades e princípios específicos. Mas consecutivamente o Projeto 
Político-Pedagógico é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar 
a escola condições de se planejar, buscar meios, e reunir pessoas e 
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recursos para a efetivação desse objetivo, dessa forma a escola pode 
valorizar a sua identidade e superar a visão burocrática, reguladora e 
disciplinadora do PPP. 

 
34) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Geografia;  

Nº da 
Questão Parecer 

23 DEFERIDO: NULA. 

25 DEFERIDO: NULA. 

27 DEFERIDO: NULA. 

28 DEFERIDO: NULA. 

35 DEFERIDO: NULA. 

40 

INDEFERIDO: A alternativa correta para a presente questão é a letra 
A . A alternativa C está parcialmente correta. Apenas a primeira 

coordenada As inversões térmicas costumam ocorrer nos meses mais 
frios está correta. Sendo que a próxima coordenada expressa equívoco 
interpretativo ao mencionando que as inversões térmicas ocorrem ...nas 
primeiras horas da noite. Este fenômeno climático pode ocorrer em 
qualquer dia e horário do ano, porém é no inverno que ele é mais 
comum. 

 

35) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de História;  

Nº da 
Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO: A ocorrência da crise política na Ucrânia, com a 
intensificação dos protestos, é o estopim de uma instabilidade política 
que marca a região há vários anos. A extinta União Soviética 

 

da qual o 
território ucraniano era integrado 

 

industrializou-se por meio de uma 
integração estrutural envolvendo todas as suas repúblicas, com o 
objetivo de garantir uma maior estabilidade territorial. Após a queda do 
Muro de Berlim, os países ex-soviéticos encontravam-se muito 
interdependentes, fato que se mantém ainda hoje em muitos aspectos.

 

Fonte: www.brasilescola.com/geografia/crise-politica-na-ucrania.htm

 

A pergunta direciona para os motivos anteriores que geraram a 
instabilidade política que marca a região há vários anos, não o estopim, 
que já está determinado na própria pergunta. 

30 

INDEFERIDO: Existe uma séria polêmica na historiografia piauiense 
em relação ao início da colonização desta região. Durante muito tempo 
acreditou-se que, diferente de outros territórios nordestinos, a 
colonização teria sido feita do interior para o litoral, devido a penetração 
da pecuária, desenvolvida longe da costa onde se cultivava a cana-de-
açúcar. Por proibição régia, no começo do século XVIII (1701), a 
criação de gado só era permitida à distância de 10 léguas a partir da 
costa marítima. A esta altura, as fazendas criatórias já se achavam 
adentradas pelo sertão nordestino, até o interior do Piauí e Maranhão. 
Eram chapadas distantes do mar, onde se localizavam os primeiros 
currais, aproveitando as várzeas dos rios e onde as populações indígenas 
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tinham seu habitat , de acordo com Jacob Gorender. Fonte:  
http://www.piauihp.com.br/historiadopiaui/6Processo_Ocupacao_Piaui.
html

 
Desta maneira a letra B está correta, pois foi pedida a versão que 

durante muito tempo acreditou-se ser a correta, não a polêmica ou a 
versão atual. 

31 DEFERIDO: NULA. 

32 DEFERIDO: NULA. 

34 

INDEFERIDO: No plano interno o golpe militar de 1964 foi efetivado 
com o objetivo de evitar a ameaça comunista. O regime militar foi 
marcado pelas restrições aos direitos e garantias individuais e 
pelo uso da violência aos opositores do regime. No plano externo 
verificamos a inserção do Brasil no contexto da Guerra Fria, através da 
aplicação da Doutrina Truman ou a política do Big Stick (grande 
porrete) que ajudava na logistica de implantação de Ditaduras na 
América Latina, afim de que o exemplo de Cuba não prosperasse no 
Atlântico Sul. 
O modelo político do regime foi caracterizado por: 
* Fortalecimento do Executivo que marginalizou o Legislativo (através 
da cassação de mandatos) e interferiu nas decisões do Judiciário (como 
por exemplo a publicação dos atos institucionais); 
* Centralização do poder, tornando o princípio federativa letra morta 
constitucional; 
* Controle da estrutura partidária, dos sindicatos e demais 
representações; 
* Censura aos meios de comunicação e intensa repressão política 

 

os 
casos de tortura eram sistemáticos. 
Já o modelo econômico do regime militar foi marcado pelo processo de 
concentração de rendas e abertura ao capital externo da economia 
brasileira.

 

Fonte: http://historiademestre.blogspot.com.br/2009/11/ditadura-militar-
de-1964-1985.html

 

Portanto a letra D é a resposta correta, pois a abertura ao capital externo 
não é protecionismo e o modelo político do regime militar não pode ser 
caracterizado por isso. 

38 DEFERIDO: Alternativa Correta Letra A . 

 

36) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Informática;  

Nº da 
Questão Parecer 

28 DEFERIDO: NULA 

33 
INDEFERIDO: As palavras MEIO e MODO, como destaca o 
candidato, têm sentido semelhante [meio- 2 Médio, intermédio -/ 
modo- 3 Forma, método , segundo o dicionário Michaelis]. Entretanto, 

http://www.consep-pi.com.br
http://www.piauihp.com.br/historiadopiaui/6Processo_Ocupacao_Piaui
http://historiademestre.blogspot.com.br/2009/11/ditadura-militar-
de-1964-1985.html


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 

 
tal diferença entre as palavras não afeta o entendimento da referida 
questão e ela deve ser mantida. 

37 DEFERIDO: Alternativa Correta Letra B . 

39 

INDEFERIDO: Estudar as formas de proteção e meios que afetam o 
desempenho e as informações do computador, que são propagados 
através da web é estudado em todos os cursos no tema Internet ou 
Navegadores, o que o edital traz e é um assunto relacionado a área de 
atuação do professor de informática: Tecnologias ethernet, fast 
ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para 
interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes 
públicas. RENPAC. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e 
roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de 
computadores. Browser: Internet Explorer, Netscape e Firefox. Direitos 
de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho.

  

37) Recursos Contra as Questões da Prova de Professor de inglês  

Nº da 
Questão Parecer 

21 
INDEFERIDO: Esta explicito no texto que o tempo que conhecemos, 
para eles não existe. Somente uma alternativa esta de acordo com o 
texto. 

25 
INDEFERIDO: As argumentações levantadas pelo candidato não 
justificam a anulação da questão. 

34 INDEFERIDO: A questão não trata de tradução e sim de regra. 

40 DEFERIDO: Alternativa Correta Letra D . 

 

38) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Português;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

27 DEFERIDO: NULA. 

35 DEFERIDO: NULA. 

38 

INDEFERIDO: 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 
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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. 

 

39) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Psicólogo;  

Nº da 
Questão Parecer 

*26 

INDEFERIDO: Mantem o gabarito oficial. Em uma entrevista, o 
entrevistador NÃO DEVE, e não tem como em uma entrevista, buscar 
TODAS as colocações vagas OU incompletas.  Bibliográfica: a mesma 
usada pelo candidato, trata-se de uma questão , onde o candidato não 
observou que pede-se EXCETO. 

27 INDEFERIDO: Alternativa correta é letra C .  

31 DEFERIDO: Alternativa correta é letra D .  

*40 

INDEFERIDO: Mantem o gabarito oficial. Jurema Alcides Cunha 
(2007) NÃO considera o  ESTABELECIMENTO DE UM PLANO DE 
AÇÃO, como um dos processos do psicodiagnóstico. Esse processo é 
dado depois que se conclui o psicodiagnóstico. 

 

40) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Engenheiro Civil;  

Nº da 
Questão Parecer 

*22 DEFERIDO: NULO 

25 

INDEFERIDO: A sequência adotada na alternativa B, para a 
construção de casas em geral foi a mais adequada para a hidratação dos 
constituintes do concreto e não é qualquer sequência que vai conseguir 
esta hidratação para ocorrer a resistência ideal. (Bibliografia: Memorial 
Descritivo de Construção de 49m² de Jacobina do Piauí-Piauí, convênio 
construção de casas na zona rural do Governo do Estado do Piauí.) 

32 DEFERIDO: Mudança de gabarito para alternativa B . 

 

41) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Professor de Religião;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

26 DEFERIDO: NULA 

28 DEFERIDO: Alteração da alternativa para B 
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30 

INDEFERIDO: A alternativa B diz que, Após a proclamação da 
República, o ensino passou a ser laico, público, gratuito e obrigatório, 
mas prevaleceu hegemonia católica, fato esse que tira a veracidade da 
alternativa. 

 
42) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Nutricionista;  

Nº da 
Questão

 
Parecer 

22 DEFERIDA: NULA. 

31 

INDEFERIDA: Visto a questão indagar de acordo com o Ministério da 
Saúde em qual ciclo é mais comum aparecer a anemia. E segundo a 
OMS e o Ministério da Saúde é mais comum em Gestantes, embora as 
crianças possam apresentar anemia, nas gestantes é mais comum do que 
em crianças. Com base no exposto não há que se falar em duas 
alternativas corretas, permanecendo-se assim a alternativa C como 
gabarito. 

40 

INDEFERIDA: Os lipídios também têm função estrutural, eles 
participam da constituição das membranas celulares. Vide link abaixo: 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/alimentos2.php

 

Pode se observar também no link:  
http://www.idealdicas.com/classificacao-da-alimentacao-e-nutricao/ 

 

Lipídios: nutrientes que constituem a reserva de energia do corpo, 
participando da formação da membrana plasmática das células (função 
reguladora). 
Os esteróides são lipídeos que atuam como reguladores de atividades 
biológicos; 
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/quimica_vida/quimica3.ph
p

 

Com base no exposto indefiro o recurso da questão 40, visto a 
alternativa A se encontrar verdadeira permanecendo somente a 
alternativa C (Gabarito Oficial) como INCORRETA.   

 

43) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Veterinário;   

Nº da 
Questão Parecer 

34 INDEFERIDO: Somente os itens I e IV estão corretos. 

 

44) RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DA PROVA DE: Contador;  

Nº da 
Questão 

Parecer 

26 DEFERIDA: NULA.  

 

**Observação: Os recursos que não foram respondidos, não estavam de acordo com os 
itens. 12.3. e 12.4., ou seja não foram analisados. 
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12.3. O prazo para interposição de recursos será de 48 (quarenta e oito) horas após a 
divulgação oficial no site da CONSEP e no átrio da Prefeitura de Pedro II de cada uma 
das seguintes etapas do Concurso: 
(...) 
f) Os recursos a que se refere o item 12.3. deverão ser protocolados junto ao Posto de 
Atendimento do Concurso, localizado na Praça Domingos Mourão,  

 
487 - Centro 

 
Pedro II 

 
PI, ou enviados para o email da CONSEP (recursosconsep@gmail.com). Não 

serão aceitos recursos via fax ou enviados pelos correios.  
12.4. Os recursos deverão atender a todas as suas formalidades. 
12.4.1. Somente serão aceitos os recursos devidamente fundamentados e justificados. 
12.4.2. Somente serão aceitos os recursos preenchidos em sua totalidade e devidamente 
assinados conforme Formulário de Recurso constante no Anexo V do presente Edital. 
12.4.3. Somente serão aceitos os recursos durante o prazo recursal. 
12.4.4. Os recursos que não atenderem aos requisitos anteriores não serão analisados.   
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