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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE Brejo do Piauí
1) Recursos de Português Nível Superior (Médico PSF, Enfermeiro PSF).
Nº da
Questão

05

Recurso

Candidato(a) Alega que Alternativa Correta não seja
Letra “C”

06

Candidato(a) Alega que questão deve ser “Nula”

07

Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra
“D”

08

Candidato(a) Alega que questão possui 2(duas)
alternativas corretas: “A” e “D”

09
10

Candidato(a) alega que questão não possui
alternativa correta
Candidato(a) alega que questão não possui
alternativa correta

Parecer

INDEFERIDO: Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto
Melo Mesquita e o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o verbo
interessar é transitivo direito e indireto, portanto, no caso da alternativa C,
o termo “a mim” funciona como objeto indireto. Alternativa correta
continua a mesma.
DEFERIDO: Devido um erro de digitação, a questão não possui
alternativa correta. Portanto passa a ser “Nula”.
INDEFERIDO: As orações coordenadas sindéticas explicativas exprimem
um motivo, uma razão, uma explicação para o que se afirma na primeira
oração. Principais conjunções: que, porque, pois (antes do verbo).
INDEFERIDO: Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto
Melo Mesquita e a Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa, de
José de Nicola e Ulisses Infante, a expressão “É necessário” pode variar ou
não e é invariável se o sujeito NÃO estiver determinado por artigo, como
na alternativa B. Portanto, a resposta correta é letra D.
DEFERIDO: Devido erro de digitação a questão deve ser “Nula”.
DEFERIDO: Devido erro de digitação a questão deve ser “Nula”.
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2) Recursos de Português Nível Médio (Aux. Administrativo, Professor Classe “A”).
Nº da
Questão

03
04

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra INDEFERIDO: Na opção III a palavra "bastante" funciona como adjetivo,
“A”
modificando a palavra "vezes", portanto pode ser variável.
Candidato(a) Alega que questão não possui
DEFERIDO: Devido erro de digitação a questão deve ser “Nula”.
alternativa correta

3) Recursos de Matemática Nível Médio (Professor Classe “A”)
Nº da
Questão

06
10

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que questão deve ser “Nula”.
Por fugir do Conteúdo Programático
Candidato(a) Alega que questão deve ser “Nula” por
falta de resposta.

INDEFERIDO: A questão pode ser facilmente resolvida através de métodos
simples fracionários. Portanto, não há motivos para anulação.
DEFERIDO: Devido erro de digitação nas alternativas a questão deve ser
“Nula”.

4) Recursos de Professor Classe “A” (Específicas)
Nº da
Questão

24
28

Recurso

Parecer

Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra
“A”
Candidato(a) Alega que questão não possui
alternativa correta.

DEFERIDO: Após a renúncia de Dom Pedro I, o país passou a ser governado
por três regentes e não por senadores. Alternativa correta passa a ser “A”.
DEFERIDO COM ANULAÇÃO: Constatado que questão não possui
alternativa correta. Portanto será “Nula”.
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5) Recursos de Enfermeiro (Específicas)
Nº da
Questão

Recurso

11

Candidato alega que alternativa correta seja “A”

Parecer

DEFERIDO COM ANULAÇÃO: A questão será “Nula” por haver mais de
uma alternativa correta.
INDEFERIDO: A reclamação não procede. Apenas alternativa “A” está
correta.
1º A autorização não será exigida quando:
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma
unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:

25

Candidato(a) Alega que questão possua mais de
uma alternativa correta.

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado
documentalmente o parentesco;
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.
Portanto as alternativas: B) A criança estiver acompanhada de descendente ou
colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o
parentesco; C)A criança estiver acompanhada de pessoa maior, autorizada por
escrito pelo pai, mãe ou responsável; e D) A criança ou adolescente nascido
em território nacional sair do País em companhia de estrangeiro residente ou
domiciliado comprovado no exterior. Estão INCORRETAS.
(Disponível em: Art. 83. Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pág. 14).
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26

Candidato(a) alega que alternativa correta seja “D”.

INDEFERIDO: A reclamação não procede. De acordo com o manual técnico
para o controle da tuberculose, Cadernos de Atenção Básica. 2002. Ministério
da Saúde. Pág. 22 e 23. A administração do tratamento supervisionado do
paciente com tuberculose requer a supervisão da ingestão dos medicamentos,
na unidade de saúde ou na residência, assegurando-se que o doente os tome
em uma única dose diária. Atenção especial deve ser dada para o tratamento
supervisionado dos doentes pulmonares bacilíferos, nas seguintes situações:
etilistas; casos de retratamento após abandono; mendigos; presidiários;
doentes institucionalizados (asilos, manicômios).
INDEFERIDO: A reclamação não procede. A questão pede apenas uma
alternativa CORRETA. O texto descreve da seguinte forma: TÍTULO III. Das
Medidas de Proteção. CAPÍTULO I. Das Disposições Gerais
Art. 43.

29

Candidato(a) Alega que Alternativa Correta seja “B”.

As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos
reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; II – por falta, omissão ou
abuso da família, curador ou entidade de atendimento; III – em razão de sua
condição pessoal. Portanto as alternativa: B) Por falta, omissão ou abuso da
família, curador ou entidade promulgada; C) Em razão de sua condição
financeira e D) Em razão conjugal. Estão INCORRETAS. Disponível em:
Estatuto do idoso, Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Pag 32.
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6) Recursos de Conhecimentos do SUS (Enfermeiro PSF e Médico PSF).
Nº da
Questão

Recurso

36

Candidato(a) alega que questão deve ser “nula” por
apresentar ambigüidade.

37

Candidato(a) alega que questão deve ser “nula” por
apresentar ambigüidade.

39

Candidato(a) alega sobre “decisão provisória”

40

Candidato(a) alega que alternativa correta seja “C”

Parecer

INDEFERIDO: Está descrito na Lei: Seção II - Da Competência. Art. 16. À
direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete: participar na
formulação e na implementação das políticas: a) de controle das agressões ao
meio ambiente; b) de saneamento básico; e c) relativas às condições e aos
ambientes de trabalho. Portanto apenas a alternativa “A” está correta.
INDEFERIDO: Está descrito na Lei: Art. 17. À direção estadual do Sistema
Único de Saúde (SUS) compete: IV -coordenar e, em caráter complementar,
executar ações e serviços: a) de vigilância epidemiológica; b) de vigilância
sanitária; c) de alimentação e nutrição; e d) de saúde do trabalhador. As
demais alternativas estão incorretas por não conter no texto da Lei. Disponível
em: LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 – Lei Orgânica da Saúde
080, de 19 de setembro de 1990. Pag. 28 e 29
INDEFERIDO: O Conselho pode adotar três tipos de decisão: Decisão
Diligencial, Decisão Recomendativa e Decisão Normativa. Logo Decisão
Provisória não é tipo de Decisão que o Conselho pode adotar. (Cartilha de
Vigilância Sanitária, Cidadania e Controle Social. ANVISA. 2ª Ed. 2002. Pag.
18)
INDEFERIDO: Creches, escolas, clubes, hotéis, etc. São riscos institucionais
e não sociais como reclama o candidato. (Cartilha de Vigilância Sanitária,
Cidadania e Controle Social. ANVISA. 2ª Ed. 2002. Pag. 22)
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