
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ 

 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: de Português do cargo MOTORISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

06 DEFERIDO: NULA. NÃO HÁ RESPOSTA CORRETA. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: de Português: DIGITADOR, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

Nº 
Questão 

Parecer 

01 
INDEFERIDO. Mantém-se o gabarito. A letra B fala em 26% dos lixões, mas, de 
acordo com o texto, o que aumentou foi a quantidade de lixo produzido. 

02 DEFERIDO. NULA. NÃO HÁ OPÇÃO DE RESPOSTA. 

05 DEFERIDO. ALTERAÇÃO DE GABARITO DA LETRA A PARA A LETRA D 

06 DEFERIDO. NULA 

10 DEFERIDO – NULA 

 
3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: de Português: ENFERMEIRO PSF, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO PSF, MÉDICO PLANTONISTA, DENTISTA PSB, 
DENTISTA ESPECIALISTA – CIRURGIA ORAL MENOR, PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, 
PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 
PROFESSOR DE MATEMÁTICA, PROFESSOR POLIVALÊNCIA, PROFESSOR DE INGLÊS, 
PSICOPEDAGOGO. 

 Nº 
Questão 

Parecer 

01 DEFERIDO: NULA. Não há resposta correta. 

 
4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: MOTORISTA, 

DIGITADOR, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

Nº 
Questão 

Parecer 

TODAS 
INDEFERIDO: A banca não encontrou problemas de incoerência nas questões 
apontadas pelo candidato. Recurso vago e sem justificativas. 

5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: ENFERMEIRO PSF, 
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO PSF, MÉDICO PLANTONISTA, DENTISTA PSB, 



 

DENTISTA ESPECIALISTA – CIRURGIA ORAL MENOR, PSICÓLOGO, PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

13 
DEFERIDO: NULA. A banca reconhece a carência de mais fontes confiáveis e a 
questão será anulada. 

 
6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: DIGITADOR. 

Nº 
Questão 

Parecer 

TODAS 
INDEFERIDO: A banca não encontrou problemas de incoerência nas questões 
apontadas pelo candidato. Recurso vago e sem justificativas. 

 
7. Recurso Contra as Questões de Matemática: MOTORISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 

 

DEFERIDO. O Gabarito já foi corrigido no site. 

 
8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de SUAS: ASSISTENTE SOCIAL 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra B segundo o gabarito oficial; 
Art. 207 do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90: Art. 207. Nenhum 
adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou 
foragido, será processado sem defensor. 

 

9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/Gerais: PROFESSOR DE 
HISTÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA, PROFESSOR POLIVALÊNCIA, PROFESSOR DE INGLÊS, ASSISTENTE SOCIAL, 
PSICOPEDAGOGO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

23 
DEFERIDO: NULA. A banca reconhece a carência de mais fontes confiáveis e a 
questão será anulada. 

28 
INDEFERIDO: A banca não encontrou problemas de incoerência nas questões 
apontadas pelo candidato. Recurso vago e sem justificativas. 

 



 

10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 

Nº 
Questão 

Parecer 

26 

INDEFERIDO: A resposta continua sendo a letra “D”: Bioética 
“A bioética tem a função de assegurar o bem estar das pessoas, garantindo e 
evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus interesses. O dever da bioética 
é proporcionar ao profissional e aos que são atendidos por ele, o direito ao respeito e 
a vontade, respeitado suas crenças e os valores de cada indivíduo.” 
Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/o-que-
significa-bioetica 

 
11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos:  FARMACÊUTICO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

35 

INDEFERIDO: O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de 
condutas terapêuticas ligado ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família, como consta 
no enunciado da questão. Item número 4 deste edital.  
Fonte: Ministério da Saude, Governo Federal.  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nas
f.pdf 

36 

INDEFERIDO: A questão, como consta enunciado, trata de soluções anti-sépticas. 
Item número 10 deste edital.  
Fonte: Ministério da saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/2658967/Clorexidina+-
+Cosm%C3%A9tico+ou+Medicamento.pdf/5255cb84-0b7b-44fb-8404-
3e0e046c9fe5. 

47 

INDEFERIDO: As resoluções citadas, como consta enunciado, regulamenta as 
atribuições clínicas do farmacêutico. Item número 27 deste edital.  
Fonte: Conselho Federal de Farmácia. 
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf 

 
12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS 

 Nº 
Questão 

Parecer 

41 DEFERIDO: NULA. A expressão destacada é complemento nominal. 

42 INDEFERIDO: O termo destacado é sujeito da oração. 

46 DEFERIDO: Alteração de gabarito. anterior: a – gabarito correto: C 

47 DEFERIDO: NULA. HÁ DUAS ALTERNATIVAS CORRETAS 

 
13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: DENTISTA ESPECIALISTA 
– CIRURGIA ORAL MENOR 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/2658967/Clorexidina+-+Cosm%C3%A9tico+ou+Medicamento.pdf/5255cb84-0b7b-44fb-8404-3e0e046c9fe5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/2658967/Clorexidina+-+Cosm%C3%A9tico+ou+Medicamento.pdf/5255cb84-0b7b-44fb-8404-3e0e046c9fe5
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33868/2658967/Clorexidina+-+Cosm%C3%A9tico+ou+Medicamento.pdf/5255cb84-0b7b-44fb-8404-3e0e046c9fe5
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf


 

Nº 
Questão 

Parecer 

34 

INDEFERIDO. O gabarito não será alterado permanece letra C. A questão pede para 
assinalar uma contraindicação para o uso de benzodiazepínicos a qual podemos 
observar no livro: ANDRADE ,Eduardo Dias de. Terapêutica Medicamentosa Em 
Odontologia - 3ª Ed. –São Paulo:Artes Médicas, 2014. Pag  26 e 27.Quadro 4.4 e 4.5 

 

 
 
 



 

 



 

45 

 
INDEFERIDO. O gabarito não será alterado permanece letra B. A questão pede para 
assinalar o paciente cuja a profilaxia é recomendada por ser considerado de alto 
risco de contrair endocardite infecciosa o qual podemos observar no livro de 
Endodontia: Biologia e Técnica 4edição Lopes & Siqueira pag 270 tab5-1-3 
 

 

50 

INDEFERIDO: O gabarito não será alterado permanece letra C. A questão pede a 
radiografia mais indicada para estudo de fratura maxilar e, das radiografias citadas 
abaixo a mais indicada é a oclusal. 
HUPP, James et al., Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporanea. Rio de Janeiro: 
Elsivier 2009. 
FREITAS, Aguinaldo de; ROSA, José Edú; SOUZA, Icléo Faria E. Radiologia 
odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2004. 

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

Nº 
Questão 

Parecer  
 

       47 

INDEFERIDO: Alternativa A: Verificar/realizar o cadastramento das gestantes no 
SisPreNatal é atribuição do técnico em enfermagem no pré-natal; alternativa B e D 
são atribuições do ACS; alternativa C é atribuição do Enfermeiro.  
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.
pdf 

 
15. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE. 

Nº 
Questão 

Parecer 



 

36 DEFERIDO: Mudança de gabarito de alternativa D para B. 

 
 

39 
 

DEFERIDO. Questão NULA por haver 3 alternativas corretas. 

 
16. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Nº 
Questão 

Parecer 

50 

DEFERIDO – Questão ANULADA 
A argumentação do candidato está correta, para que a alternativa “B” pudesse ser 
assinalada como resposta para a questão, o final do enunciado deveria apresentar o 
termo “exceto”, visto que na alternativa acima citada a expressão “orientação 
espacial” foi propositalmente substituída por “lateralidade”. 

 
17. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos específicos: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

Nº 
Questão 

Parecer 

34 

INDEFERIDO: Os povos mesopotâmicos formavam uma sociedade muito organizada e 
que ficaram conhecidas pelas dezenas de cidades-estados (muito parecidas com as 
cidades gregas, por serem independentes) e que ocupavam a região dos rios Tigres 
e Eufrates. 
(...) 
Apesar da semelhança das cidades gregas, a figura do rei não tinha nada haver com 
uma outra civilização antiga, a do Egito. Enquanto o Faraó no Egito tinha sua imagem 
vinculada a divindades, na mesopotâmia isso não acontecia. Lá o rei tinha sua 
imagem vinculada aos deuses, porém não eram vistos como divindades. Por serem 
pessoas importantes, habitavam suntuosos palácios e tinham um amplo corpo de 
funcionários a sua disposição. 
Logo após o rei e seus familiares, a pirâmide social dos povos mesopotâmicos contava 
com uma classe intermediária que era integrada por nobres, guerreiros, funcionários 
públicos e sacerdotes que desempenhavam algumas importantes funções que 
ajudavam a manter a dinâmica do estado. 
A grande maioria da população era pertencente a uma classe mais baixa que estavam 
incluídos os camponeses e trabalhadores que prestavam serviço à comunidade. 
Fonte: InfoEscola. 
Disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/sociedade-mesopotamica/>. 
Acessado em: 30 nov 2019. 
Em tempo: o candidato citou apenas o nome de um autor, porém não apresentou 
obra, edição, ano e página.  

35 

INDEFERIDO: Se a emenda constitucional nº 11, de 13 de outubro de 1978, tinha 
previsão legal de entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 1979, é sinal de que um dos 
dispositivos previstos na mesma, mais precisamente o Ato Institucional nº 5 (AI-5), 
vigorou até o dia 31 de dezembro de 1978, ou seja, exatamente o contido na 
alternativa “A”. 

 

https://www.infoescola.com/geografia/cidade-estado/


 

36 

INDEFERIDO: Servos 
O trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores 
estavam presos a terra e subordinados a uma série de obrigações desde impostos e 
serviços. 
Além dos servos, haviam outros trabalhadores como: 
 os vilões, homens livres que moravam na vila, prestavam serviços ao senhor 

feudal e podiam trocar de propriedade; 
 os escravos, em geral eram empregados no serviço doméstico e praticamente não 

tinham direitos; 
 os ministeriais, ocupavam a administração da propriedade feudal e podiam 

ascender socialmente, chegando à condição membros da pequena nobreza. 
Fonte: BEZERRA, Juliana. Feudalismo. TodaMatéria. 2019. 
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/feudalismo/>. Acessado em: 30 
nov 2019. 

45 

DEFERIDO: Alterado de “B” para “C”. 
De 1967 a 1973 o Brasil alcançou taxas médias de crescimento muito elevadas e sem 
precedentes, que decorreram em parte da política econômica então implementada 
principalmente sob a direção do Ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto mas 
também de uma conjuntura econômica internacional muito favorável. Esse período (e 
por vezes de forma mais restrita os anos 1968-1973) passou a ser conhecido como o 
do “milagre econômico brasileiro”, uma terminologia anteriormente aplicada a fases 
de rápido crescimento econômico no Japão e em outros países. Esse “milagre 
econômico” foi também, em certa medida, o desdobramento de diagnósticos e 
políticas adotados entre 1964 e 1966 por Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto de 
Oliveira Campos, respectivamente ministros da Fazenda e do Planejamento do 
governo Castelo Branco, e consubstanciados no Programa de Ação Econômica do 
Governo (PAEG). 
Quanto às principais personalidades envolvidas com a política econômica no período, 
cabe recordar que, no início de 1967, Castelo Branco foi sucedido por Costa e Silva na 
presidência da República. Delfim Neto foi então nomeado ministro da Fazenda e Hélio 
Beltrão recebeu a pasta do Planejamento. Em 1969, com a doença e morte de Costa e 
Silva, após o breve período de transição da junta militar, Garrastazu Médici assumiu a 
presidência e João Paulo dos Reis Veloso o cargo de ministro do Planejamento. (...) 
Fonte: FGV-CPDOC – MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO 
Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
tematico/milagre-economico-brasileiro>. Acessado em: 30 nov 2019. 

46 

INDEFERIDO: A interpretação do enunciado faz parte da resolução da questão. 
O suposto fato que influenciou a transição do Período Constitucional para o Estado 
Novo, foi a invenção do Plano Cohen.  
Em nenhum momento o enunciado da questão ou suas alternativas citou “manifesto 
de julho”, “revolução em quarteis” ou “intentona comunista”.  
A candidata deveria se ater apenas as informações contidas na questão. 

 
18. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Nº 
Questão 

Parecer 

37 INDEFERIDO: O gabarito é a letra”C” por que    
 



 

39 INDEFERIDO: Não existe plágio. Apenas uma coincidência com o número 128. 

 
 

19.  Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: PROFESSOR DE CIÊNCIAS  

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO: O Universo é tudo o que existe fisicamente, a soma do espaço e 
do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e 
os componentes do espaço intergaláctico. Ou seja, o universo não é formado 
somente de astros e galáxias. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo ) 

35 

INDEFERIDO: Nem todos os seres vivos possuem membrana permeável, alguns são 
semipermeáveis. As Membranas são:  - São permeáveis à água e substâncias 
lipossolúveis. - Impermeáveis a íons (Na, K, H…) e às moléculas polares não 
carregadas conhecidos como glicídios. 
Fonte: https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-
2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targ
etText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%2
0solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20pe
rmite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto. 

39 DEFERIDA: NULA. A seta não apontou o lugar correto. 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_f%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planetas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1xias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_intergal%C3%A1ctico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targetText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%20solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20permite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto.
https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targetText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%20solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20permite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto.
https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targetText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%20solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20permite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto.
https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targetText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%20solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20permite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto.
https://www.enemvirtual.com.br/membrana-plasmatica-2/#:~:targetText=O%20Transporte%20na%20Membrana%20Plasm%C3%A1tica&targetText=Em%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20sua%20permeabilidade,do%20solvente%20e%20do%20soluto%3B&targetText=Semiperme%C3%A1vel%3A%20permite%20a%20passagem%20do,de%20alguns%20tipos%20de%20soluto.

