
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO DE 

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA - PA 
 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargos: Professor 
Pedagogo - Séries Iniciais, Professor de Ciências/ Físicas/ Biológica, Professor de Educação 
Física, Professor de Geografia, Professor de Matemática, Professor de Artes: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

03 
INDEFERIDO: A elaboração e estrutura da questão sugere perfeitamente a 
completudedas lacunas com itens corretos, não havendo margem para dúvida do 
candidato quanto preenchê-las com itens incorretos. 

05 
INDEFERIDO: O gabarito preliminar lançado consta como resposta correta a 
alternativa A. 

07 
INDEFERIDO:Os trechos em análise são perfeitamente identificáveis no texto dentro  
do mesmo parágrafo, não havendo prejuízo ao candidato o fato do primeiro 
parágrafoestar sem recuo. 

10 
INDEFERIDO: A alternativa requisitada como correta pelo candidato não procede, 
uma vez que a palavra GERAÇÃO é formada pelo processo de aglutinação (verbo 
gerar + substantivo ação) e não por processo de sufixação. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de LDB – Cargos: Professor Pedagogo 
- Séries Iniciais, Professor de Ciências/ Físicas/ Biológica, Professor de Educação Física, 
Professor de Geografia, Professor de Matemática, Professor de Artes: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

15 
INDEFERIDO: A obrigatoriedade a que se refere a questão, é para o ensino 
fundamental que é também gratuito, e a gratuidade, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. 

18 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: ART.4º I EDUCAÇÃO BÁSICA OBRIGATÓRIA E GRATUITA 
DOS 4 AOS 17 ANOS DE IDADE. 

19 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: art. 32 da LDB atualizada, o Ensino Fundamental 
obrigatório com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais – Cargo: Professor 
Pedagogo - Séries Iniciais, Professor de Ciências/ Físicas/ Biológica, Professor de Educação 
Física, Professor de Geografia, Professor de Matemática, Professor de Artes; Motorista 
Categoria C, Operador de Máquinas Pesadas – Retroescavadeira-, Operador de Máquinas 
Pesadas – Trator-, Operador de Máquinas Pesadas – Patrol-, Gari: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 



 

23 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: Devido à falta de fontes e dados precisos acerca do 
clima a questão deve ser anulada.  

24 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: Houve uma atualização acerca do item principal da 
economia para a pecuária e a questão deve ser anulada. 

 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais – Cargo: Agente de 
Vigilância: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

21 

INDEFERIDO: falta de fontes para a justificativa da solicitação. Mas segundo o site 
do IBGE [https://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=150175] a 
fundação do município foi em 10 de maio de 1988, estando de acordo com o 
gabarito. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Professor 
Pedagogo - Séries Iniciais: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

27 

INDEFERIDO: No Item II, onde se refere aos paralelos, realmente está incorreto o 
enunciado, tanto que não foi marcado como correto, pois paralelos são círculos 
imaginários que atravessam a “terra”... e o Item IV está correto, pois o enunciado foi 
retirado na íntegra da biografia do professor Manoel Antonio Cardoso, na disciplina 
de geografia texto experimental – 1ª Edição. Portanto, a letra C da questão 27 é a 
assinalada corretamente. 

29 
INDEFERIDO: A Venezuela foi suspensa do Mercosul por tempo indeterminado em 
dezembro de 2016 - site (mundo educação). 

30 

INDEFERIDO: A alternativa assinalada como incorreta é a letra C, pois o correto seria 
o transporte aéreo. A argumentação do candidato sobre a questão não faz sentido, 
pois segundo “Wikipedia transportes brasileiros” afirma ser verdadeira o enunciado 
da letra B. 

 

6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Motorista 
Categoria C: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

34 
INDEFERIDO: o erro de digitação não prejudica a resposta da questão, uma vez que 
o número do artigo não interfere na resposta. 

 
 
 



 

7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Professor de 
Ciências/Física/ Biológica: 

 

Nº 
Questão 

Parecer 

40 

INDEFERIDO: Mantém o gabarito com alternativa correta “A”. 

As ondas transportam energia e quantidade de movimento, mas não transportam 
matéria.A alternativa D está incorreta: pois a velocidade do som depende do meio 
em que ela se propaga e não dá sua densidade. Dessa forma pode-se dizer que as 
ondas sonoras propagam com a mesma velocidade.  

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargo: Auxiliar de 
Serviços Gerais: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

06 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: A referida questão apresenta duas alternativas 
corretas, com dois casos de paroxítonas. 

 
9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português – Cargo: Professor de 
Português / Inglês: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

13 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: Devido a falta de fontes precisas acerca do clima a 
questão deve ser anulada. 

14 
DEFERIDO - QUESTÃO NULA: Houve uma atualização acerca do item principal da 
economia para a pecuária e a questão deve ser anulada. 

28 
INDEFERIDO: Há apenas uma resposta correta, alternativa A, uma vez que a 
alternativa D expõe caso de Eufemismo e não metonímia. 

 
10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Informática – Cargo: Assistente 
Administrativo: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

12 
INDEFERIDO: dos itens apresentados na questão, a confiabilidade, como apontado 
pelo candidato, não consta como exceção na evolução. Além disso, faltam provas 
que justifiquem o argumento. 

 
 
 
 



 

11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos – Cargo: Técnico de 
Enfermagem: 
 

Nº 
Questão 

Parecer 

37 

INDEFERIDO: GABARITO CONTINUA INALTERADO.  
De acordo com Caderno de Atenção Básica 32 - ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO 
RISCO, pág. 58; 59 e 60. A alta suspeita clínica de câncer de mama é um fator de risco 
que pode indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco e não indicado para 
encaminhamento à urgência/emergência obstétrica como o candidato descreve no 
recurso. 
Seguem a seguir os Fatores de risco que indicam encaminhamento à 
urgência/emergência obstétrica: 
• Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta 
prévia), independentemente  da dilatação cervical e da idade gestacional; 
• Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial > 140/90, medida após um mínimo de 5 
minutos de repouso, na posição sentada. Quando estiver associada à proteinúria, 
pode-se usar o teste rápido de proteinúria; 
Obs.: Edema não é mais considerado critério diagnóstico (grau de recomendação C). 
• Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas 
cintilantes, cefaleia típica occipital, epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio 
direito; 
• Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia); 
• Crise hipertensiva (PA > 160/110); 
• Amniorrexe prematura: perda de líquido vaginal grande quantidade, mas de forma 
persistente), podendo ser observada mediante exame especular com manobra de 
Valsalva e elevação da apresentação fetal; 
• Isoimunização Rh; 
• Anemia grave (hemoglobina < 8); 
• Trabalho de parto prematuro (contrações e modificação de colo uterino em 
gestantes com menos de 36 semanas); 
• IG a partir de 41 semanas confirmadas; 
• Hipertermia (Tax> = 37,8C), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de Ivas; 
• Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes; 
• Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular ou outra infecção que 
necessite de internação hospitalar; 
• Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes (dor no membro 
inferior localizado e/ou varicosidade aparente); 
• Investigação de prurido gestacional/icterícia; 
• Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento 
sistêmico com menos de 20 semanas; 
• Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre; 
• Restrição de crescimento intrauterino; 
• Oligoidrâmnio; 
• Casos clínicos que necessitem de avaliação hospitalar: cefaleia  intensa e súbita, 
sinais neurológicos, crise aguda de asma etc. Nos casos com menos de 20 semanas, 
as gestantes podem ser encaminhadas à emergência clínica. 



 

 


