
 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR – PAJEÚ DO PIAUÍ 

 

1. Recurso Contra as Questões de Língua Portuguesa /Nível Médio: MOTORISTA, TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM, AUXILIAR SAÚDE BUCAL, MONITOR CRAS, TÉCNICO NÍVEL MÉDIO, 

CUIDADOR ESCOLAR, AGENTE SANITÁRIO 

 

Nº Questão Parecer 

1 

DEFERIDO – Questão será nula. A candidata está correta, uma vez que o corretor de textos do 

programa fez a adequação da palavra “empecilho”, na alternativa A, anulando assim a 

possibilidade de termos uma palavra grafada de forma inadequada. A falha não foi detectada a 

tempo pela banca de elaboração. 

 

2. Recurso Contra as Questões de Língua Portuguesa /Nível Superior: PROFESSOR PEDAGOGIA 

OU NORMAL, EDUCADOR FÍSICO, PROF. DE LÍNGUA INGLESA, MÉDICO ESF, DENTISTA ESF, 

NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, FISIOTERAPEUTA ESF, ENFERMEIRO 

 

Nº Questão Parecer 

1 

INDEFERIDO: A QUESTÃO DEIXA CLARO QUE O RECURSO A SER ANALISADO DIZ 

RESPEITO A COESÃO REFERENCIAL E NÃO A RECURSO ESTILÍSTICO, SENDO ASSIM 

A RESPOSTA CORRETA É A DO GABARITO, ALTERNATIVA A – ANÁFORA, 

CONFORME EVANILDO BECHARA (2009, P. 224 – DISPONÍVEL EM: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4891270/mod_resource/content/1/BECHARA%2C%20E

vanildo%20-%20Moderna%20Gram%C3%A1tica%20Portuguesa.pdf ) “No discurso, quando o 

falante deseja fazer menção ao que ele acabou de narrar (anáfora) ou ao que vai narrar (catáfora)” 

 

3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Língua Portuguesa/ Ensino Fundamental: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Nº Questão Parecer 

1 

INDEFERIDO. A alternativa A não pode ser considerada correta uma vez que a sílaba destacada é a 

primeira (uru), e a para a NGB a sílaba tônica reside na última (bu), por se tratar de uma palavra 

oxítona terminada em “u”.  

 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 

AUXILIAR SAÚDE BUCAL, MÉDICO ESF, DENTISTA ESF, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

FISIOTERAPEUTA ESF,  ENFERMEIRO 

 

Nº Questão Parecer 

06 

INDEFERIDO: A Lei 8.080/90 é categórica quando estabelece como princípios as seguintes 

diretrizes: 

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; 

III – preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; 

IV – igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; 

V – direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; 

VI – divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 

usuário; 

VII – utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e 

a orientação programática; 

VIII – participação da comunidade; 

INTERSETORIALIDADE é um princípio do suas, portando o gabarito correto continua sendo a 

letra “B” 



 

08 

INDEFERIDO:A resposta da questão está correta letra “C”;   

A porta de entrada do usuário no SUS é na Unidade Básica de Saúde (UBS), popularmente 

conhecida como Posto de Saúde. A UBS é de responsabilidade de gerenciamento do município, ou 

seja, de cada Prefeitura brasileira. Para facilitar o acesso do usuário, o município mapeia a área de 

atuação de cada UBS por bairro ou região. Por isso, o cidadão deve procurar a unidade mais 

próxima da sua casa, munido de documentos e de comprovante de residência (conta de água, luz ou 

telefone).https://www.saude.mg.gov.br/sus 

10 

INDEFERIDO: A Atenção Primária é constituída pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pelos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS), pela Equipe de Saúde da Família (ESF) e pelo Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) enquanto o nível intermediário de atenção fica a encargo do 

SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA), e o atendimento de média e alta complexidade feito nos hospitais. 

O gabarito continua sendo a letra “D”, pois  dentre a listagem de conteúdos sobre a Atenção 

Primária de Saúde pede Conceitos, princípios e seu papel na organização do sistema de saúde, 

sendo que uma vez solicitado a Atenção Primária e seu papel engloba sua constituição das unidades 

de saúde. 

 

5. Recurso Contra as Questões de Conhecimento de Matemática: AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS. 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

14 INDEFERIDO: A questão está de acordo com o edital (dentro de números decimais). 

 

6. Recurso Contra as Questões de Conhecimento de Informática: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO, 

CUIDADOR ESCOLAR, AGENTE SANITÁRIO. 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

9 

INDEFERIDO. A última versão do Windows é Windows 10, que é a letra D, a única alternativa 

com Windows 10. O indicativo da extensão ou atualização não altera a nomenclatura do Sistema 

Operacional e não gera prejuízos à resposta indicada preliminarmente.  

 

7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: TÉCNICO NÍVEL MÉDIO 

 

Nº Questão Parecer 

-- 

INDEFERIDO: O candidato não menciona o número da questão e nem a argumentação de tal 

questionamento, sendo que os conteúdos solicitados estão de acordo com o conteúdo programático 

segundo o edital. 

 

8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

23 

INDEFERIDO. A questão pede o nome do cálculo da superfície corporal queimada  

que se denomina FORMULA PARKLAND. Disponível em: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf 

27 
DEFERIDO. NULA. De acordo com fatores de Risco para Diabetes Mellitus Gestacional. 

Disponível em: caderno de atenção básica 16. 

28 
INDEFERIDO. Disponível em: 

 https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/15/rede_frio_2017_web_VF.pdf 

 

 

 

 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/15/rede_frio_2017_web_VF.pdf


 
9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: NUTRICIONISTA 

 

Nº Questão Parecer 

24 

INDEFERIDO: Insta ressaltar que não existe na questão erros que permitiriam sua anulação no 

tocante a desrespeito aos dispositivos elencados no edital regulador do certame. Discute-se a 

ocorrência de erro de digitação no enunciado da questão. Erro material ensejante de anulação de 

questões deve ser de tal sorte gravoso que afete o direito subjetivo do candidato garantido no edital 

do concurso. O erro existente na questão não afeta e nem caracteriza prejuízo à compreensão do 

candidato quanto às definições de desinfecção, higienização, limpeza e resíduos, não confundindo 

objetivamente o sentido da pergunta ou sua resposta. 

Portanto, fica mantida a questão e o gabarito publicado. 

 

10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ENFERMEIRO 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

22 

DEFERIDO PARCIALMENTE. MUDANÇA DE GABARITO DE ALTERNATIVA (A) PARA 

(C).  Alternativa (C) não é critério de transferência de pacientes para unidades de 

tratamento de queimaduras.  

DISPONÍVEL EM: 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_tratamento_emergencia_queimaduras.pdf PAG. 

16. 

30  

INDEFERIDO: A VARFARINA NÃO É INDICADA PARA TRATAMENTO DA DENGUE 

POR SER UMA MEDICAÇÃO. 

DISPONÍVEL EM: https://aps.bvs.br/aps/como-fica-a-terapia-antitrombotica-diante-de-um-

diagnostico-de-dengue-ha-necessidade-de-interrupcao-da-medicacao/ 

 

11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos:  DENTISTA ESF 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

28 

INDEFERIDO: O gabarito não será alterado permanece letra C.  SOUSA, Frederico Barbosa de.  

Cariologia: bases histopatológicas para decisões clinicas. Ed.Autor; p.05, João Pessoa, 2000.  

Na questão pede a PRIMEIRA reação do esmalte se o acúmulo microbiana for removido das 

superfícies dentais de dentes em erupção, portanto a resposta correta é erosão. 

29 
INDEFERIDO. O gabarito não será alterado permanece letra C.  SOUSA, Frederico Barbosa de.  

Cariologia: bases histopatológicas para decisões clinicas. Ed.Autor; p.05-06, João Pessoa, 2000. 

 

12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos:  FISIOTERAPEUTA ESF 

 

Nº 

Questão 
Parecer 

27 
DEFERIDO: a questão 27 será anulada por que o nome do procedimento está grafado errado. O 

correto seria LISFRANC e não LISTRANC. 
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