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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA O BJETIVA 
DO CONCURSO DE PORTEIRAS-CE. 

 
1) Recursos Contra Questões de Português Nível Fund amental – 

CARGOS:  Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Vigia e 
Agente Comunitário de Saúde. 

Nº da 
Questão Parecer 

02 DEFERIDA:  Nula  

 
2) Recurso Contra Questão de Português Nível médio  – CARGO – 

Digitador, Agente Administrativo, Agente de Trânsit o, Agente Rural, 
Técnico em Enfermagem 20 hs, Técnico em Enfermagem 40 hs, Técnico 
em Saúde Bucal. 

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: No anexo VI (Formulário de Recurso) do Edital de 
Concurso Público, existe a seguinte observação: “3. Apresentar 
documentos que justifiquem o(s) recurso(s)”. O candidato 
apenas informou que a resposta não corresponde com o assunto, 
sem, contudo apresentar uma justificativa para fundamentar sua 
argumentação. 

02 

INDEFERIDO: No anexo vi (formulário de recurso) do edital de 
concurso público, existe a seguinte observação: “3. apresentar 
documentos que justifiquem o(s) recurso(s)”. o candidato 
apenas informou que a resposta não corresponde com o assunto, 
sem, contudo apresentar uma justificativa para fundamentar sua 
argumentação. 

04 

INDEFERIDO: O autor ironiza a influência e, em alguns momentos 
a sobreposição da cultura americana em nossa cultura. O 
enunciado é claro quando diz afirmações de acordo com o texto, 
que tem como título: "E tudo mudou..." idéia que é completada 
quando termina afirmando: “E a sociedade ficou incapaz... / ... De 
tudo. / Inclusive de notar essas diferenças.” 

Dessa forma, e de acordo com TODO o texto, seria impossível 
afirmar que a influência cultural americana em nossa cultura tem 
IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL . 

06 

INDEFERIDO: A implementação integral da nova ortografia estava 
prevista para 1º de Janeiro de 2.013, contudo, o Governo Federal 
adiou para 1º de Janeiro de 2.016, prazo estabelecido também por 
Portugal.  
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Com a assinatura do Decreto 7.875/2.012 pela Presidente Dilma 
Rousseff, ficou ampliado automaticamente o chamado “Período 
de Transição” , onde coexistirá a norma ortográfica atualmente em 
vigor e a nova norma estabelecida por meio do acordo. 

09 

INDEFERIDO: No anexo VI (Formulário de Recurso) do Edital de 
Concurso Público, existe a seguinte observação: “3. Apresentar 
documentos que justifiquem o(s) recurso(s)”. O candidato 
apenas informou que a resposta não corresponde com o assunto, 
sem, contudo apresentar uma justificativa para fundamentar sua 
argumentação 

10 DEFERIDO: Nula 

 
3) Recurso Contra Questão de Português Nível Superi or – 

Exceto para o Cargo – Prof.Ens.Fund. Português 6º a o 9º ano.  

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: Período composto é constituído de duas ou mais 
orações. Na subordinação há orações que dependem 
sintaticamente de outras, isto é que são termos de outras-No 
período estruturado por subordinação a oração em destaque, 
completa o sentido da outra oração.-Oração principal: é a que 
não exerce não exerce, no período, nenhuma função sintática e 
vem acompanhada de oração dependente, que lhe completa ou 
amplia o sentido.-Oração subordinada: é a que depende de 
outra: serve-lhe de termo e completa-lhe ou amplia-lhe o 
sentido.-Quando se apresenta desenvolvida vem, geralmente , 
ligada por um conectivo subordinativo.-Fonte: Novíssima 
Gramática da Língua Portuguesa, de Domingos Paschoal 
Cegalla. 48° edição, São Paulo, 2008.-A conjunção "que " liga as 
duas orações, mas como já destacado, "geralmente" , não 
significa "necessariamente"  e, se substituíssemos o conetivo 
"que"  por uma vírgula, por exemplo, ainda assim haveria 
subordinação.  

07 

INDEFERIDO: o enunciado da questão se refere ao termo em 
destaque , e na opção "d" , o termo em destaque é "favorável"  e 
não "aos alunos" ."complemento nominal: é o termo 
complementar reclamado pela significação transitiva, incompleta, 
de certos substantivos, adjetivos e advérbios. vem sempre 
regido de preposição ."  

fonte: novíssima gramática da língua portuguesa, de Domingos 
Paschoal Cegalla.  
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08 
DEFERIDO: A alternativa correta é a opção "D"  (Sintaxe é a 
parte que se ocupar da combinação de formas para construir 
unidades maiores). 

09 

INDEFERIDO: A derivação consiste em formar uma palavra nova 
(derivada), a partir de outra já existente (primitiva). Derivação 
prefixal: realiza-se antepondo-se um prefixo a um radical. 

Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, de 
Domingos Paschoal Cegalla. 

10 DEFDERIDO: Nula 

  
4) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especific o – CARGO - 

Motorista CAT. AB, Motorista CAT D.  

Nº da 
Questão Parecer 

30 

DEFERIDO: Na referida questão, houve uma troca na resposta 
correta do gabarito, que deveria ser a letra “D” e não a “A”, como 
apresentado anteriormente. A questão deverá ser mantida e 
alterado o gabarito. 

31 

DEFERIDO: Na referida questão, houve uma troca na resposta 
correta do gabarito, que deveria ser a letra “A” e não a “C”, como 
apresentado anteriormente. A questão deverá ser mantida e 
alterado o gabarito. 

 
5) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especific o – 

CARGO-Agente Administrativo.  

Nº da 
Questão Parecer 

23 
INDEFERIDO. Ausência de justificativa pelo recorrido e de 
acordo com a legislação nacional. O assunto esta previsto no 
edital. 

27 
INDEFERIDO. Ausência de justificativa pelo recorrido e de 
acordo com a legislação nacional. O assunto esta previsto no 
edital. 

29 
INDEFERIDO. De acordo com o proposto na questão a 
classificação de cada item foi levando em consideração pela 
natureza que foi criada, não mencionando sobre origem. 

34 DEFERIDO. Modificar gabarito para alternativa A. 

40 
INDEFERIDO. Ausência de justificativa pelo recorrido e de 
acordo com a legislação nacional. O assunto esta previsto no 
edital. 
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6) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especific o – 
CARGO- Agente de Trânsito.  

Nº da 
Questão Parecer 

26 

INDEFERIDO: O candidato alega que a alternativa “A” está 
incompleta, tendo em vista que falta uma informação técnica e 
complementar. No entanto, esse fato não invalida a mesma, já 
que é possível ter o entendimento da alternativa, que foi baseada 
no Código de Trânsito Brasileiro. 

30 

INDEFERIDO: A referida questão pede para assinalar a 
alternativa incorreta e, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 
os veículos bélicos têm um tipo de identificação especial e não 
como os veículos comuns, como afirma a questão, o que deixa 
ela incorreta e sendo a alternativa a ser marcada. 

 
7) Recurso Contra Questão de Informática – CARGOS -  Digitador, Agente 

Administrativo, Agente de Trânsito, Agente Rural, T écnico em 
Enfermagem 20 hs, Técnico em Enfermagem 40 hs, Técn ico em Saúde 
Bucal. 

Nº da 
Questão Parecer 

11 

INDEFERIDO: O argumento do candidato não possibilita a 
anulação da referida questão, tendo em vista que o Palmtop não 
se enquadra como “Um computador de grande porte”, um 
“mainframe” ou um “Desktop”, sendo portanto um tipo de 
“Handheld”. Para reforçar, no endereço 
http://www.palmbrasil.com.br/vocab/handheld.html, indica que 
“Um handheld computer é um computador que pode ser 
guardado convenientemente em um bolso e usado enquanto 
você estiver segurando-o. Os computadores handheld de hoje, 
que também são chamados de assistentes digitais pessoais 
(PDAs), podem ser divididos entre os que aceitam escrita como 
entrada de dados e os com pequenos teclados (mais conhecidos 
pelo termo palmtop). O primeiro handheld a aceitar escrita foi o 
Newton de Apple, que depois foi retirado do mercado. Hoje o 
handheld mais popular é o Palm.Os handheld são usados para 
gerenciar informações pessoais (PIM), como também para uso 
comercial. Existem inúmeras aplicações disponíveis, muitas já 
acompanham os computadores de mão, como agenda de 
compromissos, cadastro de endereço, aplicativo para anotações 
e gerenciador de e-mail.Várias companhias agora estão 
combinando serviços de voz e dados por telefones, que usam os 
celulares ou outras tecnologias wireless com os handheld em um 
único dispositivo.” 
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19 

INDEFERIDO: A referida questão não trata da tradução das 
palavras apresentadas em cada alternativa, mas sim como é 
usualmente conhecida cada denominação. Sítio [SITE, em 
Inglês], ou Web Site, como é a sua denominação correta, como o 
candidato argumenta, não pode ser considerado uma página 
inicial, tendo em vista que ele compreende todo o  conteúdo de 
páginas e links, ou seja, um conjunto de páginas web, que por 
sua vez são compostas de hipertextos acessíveis geralmente 
pelo protocolo HTTP na internet.  

 
8) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especific o – CARGO: 

Prof.Ens.Educ.Infantil e Fund. – I (1º ao 5º ano).  

Nº da 
Questão Parecer 

27 
INDEFERIDO: A pergunta é clara ao se referir - Como era 
constituída essa regência, e não o que advém com o Ato 
adicional em 1834. 

39 

INDEFERIDO: Na alternativa há uma troca do termo UNIÃO por 
DIVISÃO ou seja: há uma divisão entre a teoria e a prática existe 
uma separação.  Logo Utilidade  seria união da teoria-prática.  
portanto não pode haver separação entre os dois e sim 
estabelecer coerência entre os conteúdos. 

 
9) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especific o – CARGO: Prof de 

Biologia  

Nº da 
Questão Parecer 

29 

INDEFERIDO: O enunciado da questão trás todas as 
características necessárias para diferenciar a alternativa correta, 
pois o único músculo com células cilíndricas extremamente 
longas, multinucleadas, de contração rápida e voluntaria , é o 
estriado esquelético.O músculo estriado cardíaco age 
involuntariamente.O músculo liso é um tecido  muscular de 
contração involuntária e lenta, composta por células fusiformes 
mononucleadas. 

34 

INDEFERIDO: A alternativa A: esta correta 
A alternativa B: esta correta há apenas a repetição da palavra 
coração, a qual, não interfere na interpretação da alternativa. 
A alternativa C: “... A circulação nos anfíbios é dita fechada 
(o sangue sempre permanece em vasos), dupla (há o circuito 
corpóreo e o circuito pulmonar) e incompleta (já que há mistura 
do sangue venoso e artérial no coração). O coração do anfíbio 
apresenta apenas três cavidades: dois átrios, nos quais há 
chegada de sangue ao coração; e um ventrículo, no qual o 
sangue é direcionado ao pulmão ou ao corpo do animal.” 
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10) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifi co – CARGO: 
Professor II - Geografia  

Nº da 
Questão Parecer 

21 DEFERIDO: A alternativa correta é a opção "A"  (Era 
Arqueozoica.). 

 
11) Recurso Contra Questão de Conhecimento SUS – CA RGO: Dentista PSF, 

Médico Pediatra, Médico PSF, Enfermeiro PSF, Fisiot erapeuta.  

Nº da 
Questão Parecer 

13 

INDEFERIDO: Alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra B. De acordo com a Cartilha Direito à 
Saúde. Fórum Sul da Saúde (PR. SC e RS) e Centro de 
Educação e Assessoramento Popular de Passo Fundo (CEAP). 
Pág. 38. 
Principais funções dos conselhos são: 
– Avaliar e contribuir na definição das políticas de saúde do 
município; 
– Aprovar ou não os planos de aplicações do gestor; 
– Apreciar o relatório trimestral de gestão; 
– Fiscalizar a movimentação do Fundo Municipal da Saúde; 
– Encaminhar para o Ministério Público as atas ou resolução não 
homologada pelo prefeito; 
– Receber e encaminhar as reclamações dos usuários quanto ao 
não ou mau funcionamento do sistema 
de saúde. 

   
12) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifi co- CARGO- 

Enfermeiro PSF.  

Nº da 
Questão Parecer 

23 

INDEFERIDO: alternativa correta a ser marcada continua sendo 
a letra c. de acordo com o manual de recomendações para o 
controle da tuberculose no brasil ministério da saúde, 2019. pág. 
25. a questão pede a alternativa que não seja forma de 
tuberculose extrapulmonar. portanto apenas a alternativa c, 
pois a tuberculose miliar é uma forma de tuberculose pulmonar.  

32 

INDEFERIDO: Alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra D. O candidato alega que o enunciado da questão 
não está claro. A questão apenas pede uma doença que não seja 
causada por vírus. Botulismo é doença causada por bactéria. 

35 
INDEFERIDO: Alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra C. De acordo com  Saúde Mental no SUS: Os 
Centros de Atenção Psicossocial. Ministério da Saúde. Pág. 
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14. Os CAPS devem contar com espaço próprio e 
adequadamente preparado para atender à sua 
demanda específica, sendo capazes de oferecer um ambiente 
continente e estruturado. Deverão contar, no mínimo, com os 
seguintes recursos físicos: 
 • consultórios para atividades individuais (consultas, entrevistas, 
terapias); 
 • salas para atividades grupais; 
 • espaço de convivência; 
 • oficinas; 
 • refeitório (o CAPS deve ter capacidade para oferecer refeições 
de acordo com o tempo de permanência de cada paciente na 
unidade); 
 • sanitários; 
 • área externa para oficinas, recreação e esportes 

 
13) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifi co- CARGO- Dentista 

PSB 

Nº da 
Questão Parecer 

21 

INDEFERIDO: Essa questão foi retirada, na íntegra, do livro 
Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, do autor Peterson. 
No capitulo 6 – Equipamentos e Instrumentos Usados em 
Cirurgia Orla Básica – Página 100 – O autor afirma que a 
alavanca pequena 301 é freqüentemente usada para iniciar a 
luxação de um dente erupcionado antes do fórceps. Assim, a 
alternativa “A” está correta. 

Com relação a alternativa “D”, o mesmo autor afirma que o tipo 
de alavanca utilizada para remover uma raiz fraturada que 
permaneceu no alvéolo e o alvéolo adjacente está vazio é a 
alavanca triangular. 

 
14) Recurso Contra Questão de Conhecimento Especifi co- CARGO-

Prof.Educ.Fisica  

Nº da 
Questão Parecer 

24 

INDEFERIDO. A alternativa “C” que o candidato alega ser a que 
deve constar como gabarito oficial não merece prosperar visto 
esta se referir ao tamanho oficial para a prática da natação e não 
o tamanho da piscina para prática de esporte olímpica ou 
competições oficiais. Metragens estas expostas pelo recorrente. 
Ocorre que a alternativa pede para marcar a alternativa 
INCORRETA sendo a alternativa “C” correta conforme exposto 
acima, e site renomados na área. link abaixo: 
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/natacao.htm 
devendo o gabarito permanecer inalterado no tocante a esta 
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questão. 

25 DEFERIDO: Nula  

31 

INDEFERIDO: O candidato esta equivocado, pois o nome da 
posição de quem faz os arremesse é denominado de 
LANÇADOR/ ESCOLTA ou ALA ARMADOR. Conforme item 2 do 
primeiro link abaixo. ARREMEÇO é o que o LANÇADOR faz. 
Não existe a posição ARREMEÇADOR. Nos link abaixo tem 
todos os detalhes pertinentes. E o livro citado pelo recorrente, 
devido a posição ora em questão possuir vários sinônimos o livro 
omitiu o sinônimo LANÇADOR, porem esse fato não se encontra 
plausível para uma anulação, devendo o gabarito oficial no 
tocante a questão 31 permanecer inalterada. 

40 DEFERIDO: Nula  

 


