
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 

CONCURSO PÚBLICO DE SÃO JOÃO PIAUÍ – PI  

 

1. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, dos cargos: AGENTE DE 

ENDEMIAS, FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. 

 

Nº Questão Parecer 

01 
DEFERIDO: NULA Os processos de formação de palavras são conteúdos que não 

constam no edital. 

04 INDEFERIDO: Ortografia consta no edital. 

06 

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO DA LETRA “B” PARA LETRA “C”, 

POIS SÃO PALAVRAS COM SEMELHANÇAS NA PRONÚNCIA, PORÉM 

POSSUEM SIGNIFICADOS DIFERENTES.  

Referência: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa, Volume 

Único, 11ª Edição – São Paulo: Ed. Saraiva, 2014 

08 

INDEFERIDO: O GABARITO CORRETO É A LETRA C. A RESPOSTA É 

CONJUNÇÃO COORDENATIVA EXPLICATIVA, POIS EXPRIMEM UM 

MOTIVO, UMA RAZÃO, UM EXPLICAÇÃO PARA QUE O QUE SE AFIRMA NA 

PRIMEIRA ORAÇÃO. AS PRINCIPAIS CONJUNÇÕES COORDENATIVAS SÃO: 

QUE, PORQUE, POIS (ANTES DO VERBO).  

Referência: MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa, Volume 

Único, 11ª Edição – São Paulo: Ed. Saraiva, 2014 

09 

INDEFERIDO: Nos itens 2 e 3 do referido texto, existe a sugestão de que seja feita a 

pesquisa no Google, em jornais e em outros sites. Se for checada a manipulação das 

informações, a notícia se torna uma mentira. 

10 

INDEFERIDO: A PALAVRA CONTROLE É A ÚNICA QUE RESPONDE 

CORRETAMENTE À QUESTÃO SEM ALTERAÇÃO DE SENTIDO.  São 

sinônimos de manipulação: controle, influência, domínio, dominação, alteração, 

preparo e outros vocábulos 

Referência: Dicionário Houaiss 

 

2. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, dos cargos: ADMINISTRADOR 

DE EMPRESAS, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE JURÍDICO, CONTADOR 

ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESP. EM GESTÃO DE 

SAÚDE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, ENFERMEIRO 

ESP. EM SAÚDE DA FAMÍLIA, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, FISCAL 

AMBIENTAL, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 

MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSF ESP. SAÚDE DA FAMÍLIA E MEDICINA 

COMUNITÁRIA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICOPEDAGOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

02 

INDEFERIDO: A EXPRESSÃO EM TELA CONJUNÇÃO ADVERSATIVA - 

CONTUDO) EXPRESSA QUE, O QUE ERA ESPERADO NÃO ACONTECE: A 

FAMÍLIA SENTIR-SE RESPONSÁVEL PELO CRESCIMENTO DA VIOLÊNCIA 

ESCOLAR. DESSA FORMA, HÁ O SENTIDO DE ADVERSIDADE NO 

CONTEXTO, NÃO CABENDO, DESSA FORMA, A ANULAÇÃO DA QUESTÃO, 

JÁ QUE O GABARITO OFICIAL ASSINALA COMO RESPOSTA O ITEM “A” – 

DESIGNATIVO DE ADVERSÃO. 



 

03 
INDEFERIDO: A EXPRESSÃO “PROIBIDO” É INVARIÁVEL QUANDO O 

SUJEITO NÃO É DETERMINADO POR ARTIGO OU POR CERTOS PRONOMES. 

05 

INDEFERIDO: A QUESTÃO PEDE QUE SEJA IDENTIFICADO O SUJEITO. O 

TRECHO SUBLINHADO APRESENTA SUJEITO EXPLÍCITO (CARLOS), 

PORTANTO, NÃO PROCEDE A TROCA DO GABARITO PARA A LETRA A, 

CUJA INDICAÇÃO É DE SUJEITO INEXISTENTE. NÃO CABE, TAMBÉM, 

ANULAÇÃO, UMA VEZ QUE HÁ APENAS UM SUJEITO, O QUAL APARECE 

EXPLÍCITO NO TRECHO. 

08 

INDEFERIDO: A linguagem mista é caracterizada pelo uso concomitante de 

linguagem verbal e não verbal, ou seja, uso de palavras e mais outros elementos não 

verbais que expressam sentimentos, pensamentos e comuniquem, como imagens, cores, 

movimentos, etc. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Texto não verbal. In:  Para entender o 

texto: leitura e produção. 15 ed. São Paulo: Ática, 1999, p.371-383. 

09 
INDEFERIDO: Na oração “camilo, vamos apostar corrida até a fê”, o sujeito é oculto 

(nós) e a palavra “camilo” assume função de vocativo. 

10 

INDEFERIDO: A EXPRESSÃO “VAMOS APOSTAR” CORRESPONDE A UMA 

LOCUÇÃO VERBAL: UMA SEQUÊNCIA DE DOIS OU MAIS VERBOS QUE, 

JUNTOS, EXERCEM A FUNÇÃO MORFOLÓGICA DE UM SÓ VERBO. ELAS 

SÃO FORMADAS POR UM OU MAIS VERBOS AUXILIARES E UM VERBO 

PRINCIPAL. 

 

3. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Informática, dos cargos: AGENTE DE 

ENDEMIAS, FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

Nº Questão Parecer 

18 

INDEFERIDO: A referida questão não trata de desfragmentação de discos, e sim 

somente de varredura dos discos em busca de erros lógicos ou físicos em setores, 

que é função do Scandisk. 

 

4. Recurso contra as questões de Conhecimento do SUS, para os cargos de TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, FARMACÊUTICO, ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM GESTÃO DE 

SAÚDE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, 

ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 

MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSF ESPECIALISTA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 

MEDICINA COMUNITÁRIA, MÉDICO VETERINÁRIO. 

 

Nº Questão Parecer 

20 INDEFERIDO: O conteúdo em questão está dentro do conteúdo exigido pela banca e 
perfeitamente adequado ao nível de exigência solicitado. 
Origem - A Bioética surgiu na segunda metade do século XX, devido ao grande 
desenvolvimento da Medicina e das ciências, que avançaram cada vez mais para a 
modificação da vida humana e a promoção do conforto humano, bem como para a 
utilização de cobaias vivas (humanas e não humanas). 
Portanto o gabarito está correto e permanece a letra C 
Site: https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/bioetica.htm 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/verbo-2.htm


 

5. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Informática, dos cargos: 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE JURÍDICO, 

CONTADOR ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESP. EM 

GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, 

ENFERMEIRO ESP. EM SAÚDE DA FAMÍLIA, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, 

FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 

MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSF ESP. SAÚDE DA FAMÍLIA E MEDICINA 

COMUNITÁRIA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICOPEDAGOGO, PSICÓLOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

11 DEFERIDO: NULA 

12 

INDEFERIDO: A banca entende que não é necessário especificar as informações 

alegadas pelo candidato, tendo em vista as demais alternativas dadas facilitam a chegar 

na resposta correta. Além disso, entende que das alternativas dadas, o de tamanho 

reduzido trata-se do que indica a resposta do gabarito. 

14 

INDEFERIDO: Os Sistemas de Informação em Saúde, são pessoas que reúnem, 

guardam, processam e facultam a informação a uma organização de saúde, informação 

que deve ser útil e estar acessível àqueles que dela necessitam. Um sistema de 

informação é, pois, uma combinação de procedimentos, informação, pessoas, 

tecnologias e vários outros recursos. 

O gabarito permanece a letra D 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_em_sa%C3%

BAde 

 

6. Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais, dos cargos: AGENTE DE 

ENDEMIAS, FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. 

 

Nº Questão Parecer 

21 

INDEFERIDO: segundo pesquisa realizada no site: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_do_Piau%C3%AD 

Os principais cursos d’água que drenam o município de São João do Piauí são os rios 

Piauí, Luís Calado, do Peixe e Toca da Onça, além da Represa de Jenipapo. 

O gabarito da questão 21 continua sendo a letra B 

23 

INDEFERIDO: O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 

Wanderson de Oliveira afirma que “O isolamento não é obrigatório, não vai ter 

ninguém controlando as ações das pessoas. Ele é um ato de civilidade para a proteção 

das outras pessoas. Já a quarentena é uma medida restritiva para o trânsito de 

pessoas, que busca diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus. Essas são 

medidas de saúde pública”. 

Portanto o gabarito da questão 23 é a letra D. 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/03/13/interna_nacional,1128662/c

oronavirus-qual-e-a-diferenca-entre-isolamento-e-quarentena.shtml 

 

 

 

 

 



 

7. Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais, dos cargos: 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE JURÍDICO, 

CONTADOR ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESP. EM 

GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ENFERMEIRO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL, 

ENFERMEIRO ESP. EM SAÚDE DA FAMÍLIA, ENGENHEIRO CIVIL, FARMACÊUTICO, 

FISCAL AMBIENTAL, FISCAL DE OBRAS E POSTURAS, FISIOTERAPEUTA, 

FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA, 

MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSF ESP. SAÚDE DA FAMÍLIA E MEDICINA 

COMUNITÁRIA, MÉDICO VETERINÁRIO, PSICOPEDAGOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO: O município está localizado na microrregião do Alto Médio Canindé, 

compreendendo uma área de 1.488,84 km, tendo como limites os municípios de Pedro 

Laurentino e Socorro do Piauí ao norte, ao sul com João Costa e Dom Inocêncio, a leste 

com Campo Alegre do Fidalgo e Capitão Gervásio Oliveira e, a oeste com Brejo do 

Piauí e Ribeira, portanto o gabarito oficial continua sendo a letra B. 

https://saojoaodopiaui.pi.gov.br/mapa 

LOCALIZAÇÃO 

24 

INDEFERIDO: Na relação dos conteúdos programáticos está escrito: São João do 

Piauí – Geografia, História, Cultura e Atualidades. O Brasil e o mundo. Os últimos 

Acontecimentos, portanto não deixa de tratar de um assunto atual. 

O gabarito permanece a letra C, segundo notícias da UOL. 

25 

INDEFERIDO: Para proteger essa população vulnerável, o governo federal criou a lei 

13.982/2020, que prevê um auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 pago por três 

meses aos atingidos pela crise. Quem gerencia o processo é o Ministério da 

Cidadania. O benefício foi apelidado de "coronavoucher" pelo próprio governo e 

busca garantir alguma renda a quem não tem rendimentos fixos e, em geral, não 

contribui para a previdência. O valor é destinado a trabalhadores informais, 

trabalhadores intermitentes inativos, desempregados e microempreendedores 

individuais (MEIs) com mais de 18 anos. 

SITE: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/auxilio-

emergencial---como-ajuda-do-governo-reflete-a-grande-informalidade-do-emprego-

no-brasil. 

27 

INDEFERIDO: a aprovação em concursos NÃO cria direito a nomeação, mas esta, 

quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados, art. 18 

Lei 261/2014 

 

8. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Legislação Municipal, dos cargos: AGENTE 

DE ENDEMIAS, FISCAL SANITÁRIO, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES, TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. 

 

Nº Questão Parecer 

30 

INDEFERIDO: Função Pública é a atribuição, ou o conjunto de atribuições, que a 

administração confere a cada categoria profissional, ou comete, individualmente, a 

determinados servidores, para a execução de serviços eventuais em outras palavras, 

porém conforme a Lei. 

O gabarito permanece a letra C 

 

 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/auxilio-emergencial---como-ajuda-do-governo-reflete-a-grande-informalidade-do-emprego-no-brasil
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/auxilio-emergencial---como-ajuda-do-governo-reflete-a-grande-informalidade-do-emprego-no-brasil
https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/auxilio-emergencial---como-ajuda-do-governo-reflete-a-grande-informalidade-do-emprego-no-brasil


 

9. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM. 

 

Nº Questão Parecer 

36 

INDEFERIDO: O assunto da questão foi elaborado de acordo com o assunto descrito 

no edital: Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico de Central de Material. 

Assepsia, Desinfecção, Esterilização e Limpeza. 

A resposta requer conhecimento sobre o referido assunto. 

37 

DEFERIDO: NULA. Realizar tratamento supervisionado, quando necessário, 

conforme orientação do enfermeiro e/ou médico é atribuição específica do técnico em 

enfermagem no cuidado da tuberculose e hanseníase. Identificar sinais e sintomas dos 

agravos/doenças e encaminhar os casos suspeitos para consulta é atribuição do agente 

comunitário de saúde 

FONTE: caderno de atenção básica 31. Pág: 16, 17,18. 

39 

INDEFERIDO: Para a habilitação do curso Técnico em Enfermagem é necessário na 

grade curricular a disciplina: ANATOMIA. A questão requer conhecimento da referida 

disciplina. 

40 
DEFERIDO:  MUDANÇA DE GABARIDO DE (D) PARA (C). 

FONTE: manual controle das DSTs e Cadernos de Atenção Básica 18. 

 

10. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: TÉCNICO EM 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

Nº Questão Parecer 

30 

INDEFERIDO: Função Pública é a atribuição, ou o conjunto de atribuições, que a 

administração confere a cada categoria profissional, ou comete, individualmente, a 

determinados servidores, para a execução de serviços eventuais em outras palavras, 

porém conforme a Lei. 

O gabarito permanece a letra C 

 

11. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS. 

 

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: A Lei de Diretrizes Orçamentária orientará a elaboração da lei 

orçamentária anual, mas o Plano Plurianual não será elaborado conforme as metas 

definidas na lei de diretrizes orçamentárias. Isso, conforme o que dispõe a constituição 

federal/88, em seu art. 165, § 2º : “A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital 

para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 

anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de 

aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.”  

Portanto, a alternativa “C” NÃO pode ser gabarito da questão. Mantendo-se assim 

como gabarito a alternativa “D”, conforme o que dispõe a constituição federal/88, em 

seu art. 165, § 4º : “Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 

nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e 

apreciados pelo Congresso Nacional.” 

35 

INDEFERIDO: No tocante a alternativa “B”, apresentada como “CORRETA” pelo 

candidato, não pode ser considerado ato discricionário a emissão de alvará de 

funcionamento de estabelecimento comercial, uma vez que no alvará contém em si uma 

licença, no qual uma vez preenchidos os requisitos, o interessado irá obter o alvará com 

a licença, representando assim um ato vinculado, sem margem para escolha ou 

apreciação por parte da administração pública. Ainda nesse sentido, na concepção de 

HELY LOPES MEIRELLES (2000): “Atos vinculados ou regrados são aqueles para 



 

os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização”. Portanto, pelo 

que foi exposto a alternativa “B” NÃO pode ser considerada correta. Dessa forma a 

única alternativa correta é a “D”.  

40 

INDEFERIDO: A alternativa apresentada como gabarito pelo candidato é a “A”, no 

entanto a definição de Sistemas de Informações apresentada nesta alternativa está 

INCORRETA, com isso não pode ser considerada gabarito para a referida questão, 

como pode ser observado nas definições de Sistemas de Informações a seguir:  

Conforme BIO, Sergio Rodrigues: “considera-se sistema um conjunto de elementos 

interdependentes, ou um todo organizado, ou partes que interagem formando um todo 

unitário e complexo”;  

Oliveira, Djalma de Pinho Rebouças, assim se expressa: “Sistema é um conjunto de 

partes integrantes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo unitário 

com determinado objetivo e determinada função.” 

Com isso, a alternativa “B” é o gabarito da questão, e a alternativa “A” estaria incorreta 

quando afirma que não há integração entre os dados, dando a entender que os elementos 

de um sistema não interagem ou são integrados. 

 

12. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ASSISTENTE 

JURÍDICO 

 

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: As decisões proferidas pelos tribunais administrativos não podem ser 

submetidas à apreciação pelo Poder Judiciário. 

https://www.passeidireto.com/arquivo/24333602/sistemas-administrativos 

O gabarito correto continua sendo a letra C 

32 

INDEFERIDO: na administração indireta, o Estado transfere a sua titularidade ou 

execução das funções para que outras pessoas jurídicas, ligadas a ele, possam realizar. 

A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, sociedades de 

economia mista, empresas públicas e outras entidades de direito privado. Tais entidades 

possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. A 

administração indireta visa à descentralização, ou seja, a distribuição de competências 

de uma para outra pessoa, física ou jurídica. 

Site:https://brasilescola.uol.com.br/politica/administracao-publica.htm 

Portanto o gabarito permanece a letra B. 

33 

INDEFERIDO: É dito que o Poder Disciplinar deriva do Poder Hierárquico.Não 

devemos confundir o Poder Disciplinar com o Poder Punitivo do Estado (relacionado 

ao Direito Penal). 

Todas as pessoas podem ser punidas pelo Estado, mas apenas funcionários públicos ou 

agentes contratados são alcançados pelo Poder Disciplinar. Ao cometer uma infração 

administrativa, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser punida através do Poder 

Disciplinar. 

https://segredosdeconcurso.com.br/poderes-administrativos/ 

Portanto o gabarito da questão continua sendo a letra C. 

38 

INDEFERIDO: Serviço público: Pode ser prestado diretamente ou indiretamente, isto 

é: a prestação direta pelo Estado é renunciável. 

Site:https://ebradi.jusbrasil.com.br/artigos/417638148/o-que-e-o-servico-publico 

 

13. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: CONTADOR 

ESPECIALISTA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. 

 

Nº Questão Parecer 

37 
INDEFERIDO: A alternativa apresentada como gabarito pelo candidato é a “C”, no 

entanto esta alternativa está incorreta, uma vez que existe previsão legal para concessão 

https://www.passeidireto.com/arquivo/24333602/sistemas-administrativos
https://brasilescola.uol.com.br/politica/administracao-publica.htm
https://segredosdeconcurso.com.br/poderes-administrativos/
https://ebradi.jusbrasil.com.br/artigos/417638148/o-que-e-o-servico-publico


 

de suprimento de fundos para contemplar despesas de caráter sigiloso, conforme consta 

no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): 

 

“O suprimento de fundos deve ser utilizado nos seguintes casos:  

a. Para atender a despesas eventuais, inclusive em viagem e com serviços especiais, 

que exijam pronto pagamento;  

b. Quando a despesa deva ser feita em caráter sigiloso, conforme se classificar em 

regulamento; e  

c. Para atender a despesas de pequeno vulto, assim entendidas aquelas cujo valor, 

em cada caso, não ultrapassar limite estabelecido em ato normativo próprio.” 

 

Portanto, a alternativa “C” NÃO pode ser gabarito da questão. Mantendo-se assim 

como gabarito a alternativa “B”, conforme o que dispõe a lei 4.320/64, em seu art. 68: 

“O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos 

em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho 

na dotação própria para o fim de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao 

processo normal de aplicação.” 

 

14. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: ENFERMEIRO 

ESPECIALISTA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA. 

 

Nº Questão Parecer 

38 

INDEFERIDO: No quadro de situações que caracterizam as emergências e urgências 

hipertensivas do caderno de atenção básica 15, pág. 38, angina instável é urgência e 

sangramento pos-operatório é emergência hipertensiva. 

 

15. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: FISCAL AMBIENTAL. 

 

Nº Questão Parecer 

32 DEFERIDA: NULA. Questão não possui alternativa. 

33 

INDEFERIDA: cólera, ameniase, botulismo, são doenças contraídas através da 

ingestão da água contaminada, a questão pede a doença através do contato, no caso 

hepatite a alternativa “C”. 

38 
INDEFERIDO. O edital refere-se a lei 11.455/04, a qual houve alteração através da 

redação da Lei 14.026, porem a 11.455 ainda está em vigor. 

39 DEFERIDA: NULA. Possui mais de uma alternativa. 

 

16. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: FISCAL DE OBRAS E 

POSTURAS. 

 

Nº Questão Parecer 

36 

DEFERIDO: NULA.  De acordo com a NBR 6118/2014, o ambiente industrial está 

contido nas classes de agressividade III e IV, ou seja, há mais de uma alternativa correta 

(C e D), tornando assim a questão nula. Referência: NBR 6118/2014. 

38 

INDEFERIDO: Permanece a letra C como resposta.  

A cobertura de telha colonial é composta de duas peças, por onde correm as águas, capa 

e canal. Nesse tipo de telha não há diferença entre capa e canal. A sua curvatura é de 

forma elíptica diferenciando da paulista que é circular. (FIG. 6.43) 

A telha paulista possui uma seção circular e vai afunilando em direção a uma das 

extremidades, como a colonial é composta de duas peças: capa e canal. Nesse tipo de 



 

telha existe diferença entre a capa e o canal proveniente de ressaltos e reentrâncias para 

delimitar as superposições das peças. (FIG. 6.46).  

A telha paulista é a retratada na alternativa C. 

 
 

 
Referência: livro - O edifício até a sua cobertura, Hélio Alves de Azeredo, 2ª edição 

revista. 

 

39 

INDEFERIDO: Permanece a letra A como resposta. 

O Porcelanato é constituído de uma mistura de argila, feldspato, caulim e outros 

aditivos (corantes), submetido a uma forte pressão e queima em alta temperatura (entre 

1200°c a 1250°c), resultando em um piso resistente a abrasão e de baixa porosidade. O 

acabamento do Porcelanato pode ser o não esmaltado nos padrões semi-rústico, rústico 

e satinado, ou esmaltados. Os não esmaltados tem uma durabilidade maior, pois o 

esmalte é aplicado antes da queima e mais tarde polido, portanto a fina camada de 

esmalte tende a desgastar.  

Mesmo que o material seja resistente, alguns produtos podem reagir e danificar o brilho 

do porcelanato. Alguns produtos de limpeza possuem ácido na composição e podem 

facilmente manchar o piso, alimentos cítricos e ferrugem também. O transito intenso e 

arrasto de móveis podem danificar, arranhar o piso e interferir diretamente no brilho da 

peça. 

A não citação do tipo de porcelanato na questão não interfere na resposta e nem na 

compreensão da questão, já que a alternativa A é a única possível resposta correta, pois 

corresponde a todas as respectivas características citadas na questão. 

Referência: Técnicas de Construção Civil e Construção de Edifícios, José Antônio de 

Milito. 

 

17. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: FISIOTERAPEUTA. 

 

Nº Questão Parecer 

33 

INDEFERIDO: A resposta da questão está correta, a questão está bem elaborada. 

Como estudamos, as reações biológicas dos tecidos ao aumento de temperatura são 

influenciadas por diversos fatores. A elevação da temperatura dos tecidos possui uma 

estreita faixa terapêutica, entre 40 e 45,5 °C. Abaixo destes valores os efeitos são 

reduzidos; acima, podem ocorrer lesões, inativas enzimáticas e aumento dos processos 

inflamatórios. Portanto, a faixa terapêutica não deve exceder a 45°C.   

REFERÊNCIAS:  

KAHN, J. PrincÌpios e prática de Eletroterapia. 4ed. SP: Ed. Santos, 2001.  

KITCHEN, S.S., BAZIN, S. Eletroterapia de Clayton. 10 ed. S„o Paulo: Manole, 1998. 



 

LUCENA, A.C.T. Hiper e hipotermoterapia. SP: Lovise, 1991. 

ROBERTSON V, et al. Eletroterapia Explicada: PrincÌpios e Prática. São Paulo: 

Editora Elsevier; 2006. 

GUIRRO E.C, GUIRRO, R. Fisioterapia Dermato- funcional: fundamentos,recursos, 

patologias. Barueri-SP, 2004. 

 

18. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: MÉDICO PSF ESP. 

SAÚDE DA FAMÍLIA E MEDICINA COMUNITÁRIA. 

 

Nº Questão Parecer 

32 

DEFERIDO: NULA.  

“Mulheres que estejam amamentando crianças com até 6 (seis) meses de vida, não 

vacinadas ou sem comprovante de vacinação: Embora a vacinação esteja 

contraindicada, deve-se considerar o risco de adquirir a doença nestas situações. 

Dessa forma, o serviço de saúde deverá avaliar, caso a caso, o risco/ benefício da 

vacinação. Caso seja indicada a vacinação, o aleitamento materno deverá ser suspenso 

por 10 dias após a vacinação. Deve-se orientar a lactante a procurar um serviço de 

saúde para orientação e acompanhamento, a fim de manter a produção do leite 

materno e garantir o retorno da lactação.” 

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde: volume único [versão eletrônica] / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 

Epidemiologia em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019, p. 382. 

Portanto, tendo em vista que a questão apresenta duas alternativas que  se enquadram 

como gabarito (“B” e “D”), a mesma deverá ser anulada. 

33 

DEFERIDO: Alterado de “C” para “D”. 

Justificativa: O candidato interpôs recurso solicitando alteração do gabarito da questão 

de “C” para “D”, sob alegação que o item II da questão é verdadeiro. 

O candidato tem razão na sua argumentação já que conforme bibliografia do Ministério 

da Saúde sobre o tema temos que: 

“A secreção papilar associada ao câncer geralmente é transparente, podendo 

também ser rosada ou avermelhada devido à presença de hemácias. Não deve ser 

confundido com as descargas fisiológicas ou associado a processos benignos, que 

costumam ser bilaterais, turvas, algumas vezes amareladas ou esverdeadas, e se 

exteriorizam na maioria das vezes mediante manobras de compressão do mamilo. 

Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila.” 

Referência: Controle dos cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : 

Editora do Ministério da Saúde, 2013, p. 89 

Portanto, face ao exposto, o gabarito da questão deverá ser alterado de “C” para “D”. 

 

19. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: MÉDICO 

VETERINÁRIO. 

 

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: A SEÇÃO I DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V DO DECRETO Nº 

9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017, REFERENTE À INSPEÇÃO ANTE MORTE, 

NÃO FOI REVOGADA (VIDE ARTIGO 3º DO DECRETO Nº 10.468, DE 18 DE 

AGOSTO DE 2020) 



 

34 

DEFERIDO: NULA. 

A QUESTÃO DEVERIA PERGUNTAR “...DEVEM SER ABATIDOS DE 

EMERGÊNCIA ANIMAIS QUE, A JUÍZO DA INSPEÇÃO FEDERAL, NÃO 

ESTEJAM:”, PARA QUE A ALTERNATIVA CORRETA FOSSE A “C”. DESSA 

FORMA A QUESTÃO DEVE SER ANULADA, JÁ QUE AS ALTERNATIVAS A, 

B E D RESPONDEM À PERGUNTA. 

35 

DEFERIDO: NULA. 

O DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017, NÃO ESPECIFICA SOBRE: 

“Depois de aberta a carcaça ao meio, serão examinados o externo, costelas, vértebras e 

a medula espinhal.” CONFORME ALTERNATIVA DADA DO GABARITO 

OFICIAL. PORTANTO A QUESTÃO DEVE SER ANULADA. 

37 

INDEFERIDO: 

O DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017 CONDIDERA SIM OS 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, VIDE: 

CAPÍTULO III  

DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE LEITE E DERIVADOS 

Art. 245. A transferência de leite cru refrigerado entre carros-tanques isotérmicos das 

propriedades rurais até os estabelecimentos industriais pode ser realizada em um local 

intermediário, sob controle do estabelecimento, desde que este comprove que a 

operação não gera prejuízo à qualidade do leite. 

§ 3º A destinação do leite que não atenda às especificações previstas no art. 248 e seja 

proveniente de estabelecimentos industriais, desde que ainda não tenha sido 

internalizado, é de responsabilidade do estabelecimento fornecedor, facultada a 

destinação do produto no estabelecimento receptor. 

Art. 357. A transferência do leite fluido a granel de uso industrial e de outras matérias-

primas transportadas a granel em carros-tanques entre estabelecimentos industriais deve 

ser realizada em veículos isotérmicos lacrados e etiquetados, acompanhados de boletim 

de análises, sob responsabilidade do estabelecimento de origem. 

40 

DEFERIDO: NULA. 

A QUESTÃO DEVERIA PERGUNTAR: “Qual das afirmativas abaixo discorre 

INCORRETAMENTE sobre Doença de Chagas?”, PARA QUE A ALTENATIVA 

CORRETA FOSSE A “D”, AS ALTERNATIVAS A, B E C RESPONDEM À 

PERGUNTA FEITA, DESSA FORMA A QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA. 

 

20. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: PSICOPEDAGOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDO: O termo “patologizante e biologicista” utilizado na alternativa não se 

refere a um julgamento de valor à atuação do médico, mas aponta que a avaliação dos 

sujeitos eram feitas desprendidas de um olhar psicossocial, ponto que veio a ser 

acrescentado pelo trabalho da psicopedagogia, buscando romper com a estigmatização 

dos problemas de aprendizagem e buscar alternativas para o desenvolvimento da 

criança e adolescente. Além disso, a alternativa refere-se a um trabalho realizado 

exclusivamente pelo médico, sem a participação dos demais profissionais, sendo, 

portanto, um fazer biomédico. Logo, a alternativa B está correta e não responde à 

questão, uma vez que se solicita a alternativa INCORRETA, no caso, a alternativa D. 

40 

INDEFERIDO: O erro na grafia da palavra não prejudica o entendimento da questão. 

Inclusive, o termo “eminente” pode ser compreendido como “notável risco de morte” 

ou “elevado risco de morte”.  

 

 

 

 

 



 

21. Recurso contra as questões de Conhecimentos Específicos do cargo: PSICÓLOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

33 

INDEFERIDO: 

A alternativa A é verdadeira e, portanto, não responde corretamente a questão, pois foi 

pedida a alternativa INCORRETA. O desenvolvimento da Psicologia Social no Brasil 

esteve ligado a uma luta de diferentes estudiosos e profissionais do ramo em tornar a 

profissão mais próxima às classes trabalhadoras, periféricas e das comunidades, ou seja, 

menos elitizada. Nesse sentido, os diferentes movimentos e lutas sociais que surgiam 

no país, tais como o da classe operária, foram importantes para essa mudança no 

paradigma da profissão, visto que essa se aproximou de pautas sociais devido a 

problemas sociais, precárias condições de trabalho e de assistência social, etc. Um 

importante marco para o surgimento de lutas e aspirações de camponeses e operários 

foi exatamente o contexto da crise econômica do capitalismo mundial, em 1929, que 

fez com que a economia brasileira transitasse para uma sociedade industrializada, 

acarretando diversos problemas sociais e econômicos para as classes menos 

favorecidas. A alternativa C é falsa e, portanto, responde corretamente a questão, uma 

vez que é solicitada a alternativa INCORRETA. Após a redemocratização brasileira e 

o surgimento de um projeto neoliberal, houve o desmantelamento das ações sindicais, 

retirada de direitos sociais, reestruturação produtiva, desregulamentação financeira, 

ajuste fiscal e precarização das condições de trabalho, condições e demandas sociais 

que mais uma vez contribuíram para o desenvolvimento e fortalecimento da Psicologia 

Social no Brasil. Baseado em “Capitalismo dependente e a psicologia no Brasil: das 

alternativas à psicologia crítica”, de Fernando Lacerda Jr. 

- Em relação ao termo “de adaptação” (digitado sem espaço “deadaptação”), o erro na 

grafia da palavra não prejudica o entendimento da questão. 

 

22.   Recurso contra as questões de Conhecimentos Regionais e Gerais, do cargo: PSICÓLOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

27 

INDEFERIDO: Segundo a Lei 290/2015, que dispõe sobre o plano de cargos, 

remuneração e desenvolvimento funcional dos servidores públicos civis da 

administração direta autárquica e fundacional do município de São João do Piauí, em 

seu art. 7º. 

Portanto o gabarito da questão continua a letra C como correta. 

 

23. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Português, do cargo: PSICÓLOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

4 

DEFERIDO: Uma vez que o negrito do destaque a ser analisado na palavra 

“importam” destaca dois morfemas: -am (vogal temática e desinência número-pessoal), 

quando deveria ter marcado apenas o morfema -m. assim, não há resposta correta para 

a questão. 

 

24. Recurso contra as questões de Conhecimentos de Legislação Municipal, dos cargos: 

PSICÓLOGO. 

 

Nº Questão Parecer 

18 

INDEFERIDO: Art. 5º da Lei 8.742/93 

 A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: 

I - descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo; 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 



 

III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência 

social em cada esfera de governo. 

Portanto a última alternativa é a incorreta. 

O gabarito permanece a letra D. 

 

 


