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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER - MA 
 

RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE PORTUGUÊS: 
 

1) Recursos Contra as Questões de Português Nível Fundamental para o Cargo de: AUXILIAR DE LIMPEZA. 
 

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDA: A questão deverá ser NULA. 

 
2) Recursos Contra as Questões de Português Nível Fundamental para os Cargos de: ARTESÃO BORDADOR, MOTORISTA B, MOTORISTA D, 

GARI, LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR, COZINHEIRO DE HOSPITAL, VIGIA. 
 

Nº Questão Parecer 

04 
INDEFERIDA: A única opção incorreta é a letra A, pois todas as outras alternativas permitem mais de uma forma no 
plural. 

07 INDEFERIDA: Por haver apenas uma alternativa correta, o gabarito deverá ser mantido. 

 
3) Recursos Contra as Questões de Português Nível Médio para os Cargos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO 

FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO). 
 

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDA: A questão deverá ser NULA. 
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4) Recursos Contra as Questões de Português Nível Médio para os Cargos de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM PATOLOGIA CLÍNICA, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESF, DIGITADOR. 
 

Nº Questão Parecer 

07 DEFERIDA:  A questão deverá ser NULA. 

 
5) Recursos Contra as Questões de Português Nível Superior para os Cargos de:  PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO, PSICÓLOGO SOCIAL, PSICÓLOGO 

DA SAÚDE, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, BIOQUÍMICO, CIRURGIÃO DENTISTA DA 
ESF, AVALIADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DA ESF, FISIOTERAPEUTA GERAL, FONOAUDIÓLOGO GERAL, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO DA ESF, MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO PEDIÁTRICO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO 
SANITARISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL, QUÍMICO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, CONTROLADOR DE ORÇAMENTO, CONTADOR, 
ENGENHEIRO CIVIL. 
 

Nº Questão Parecer 

01 DEFERIDA: O gabarito deverá ser alterado para a letra D, pois a oração é subordinada substantiva objetiva direta. 

02 

INDEFERIDA: Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 602) o verbo 
ser, quando atua como verbo de ligação seguido de um predicativo, pode concordar com o predicativo, deixando de 
concordar com o seu sujeito. O verbo só concordará com o sujeito quando se desejar destacá-lo, no caso da oração: “A 
dificuldade é os gastos do governo.” 

03 

INDEFERIDA: Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 592), o adjetivo 
possível varia de acordo com o artigo que precede as palavras mais, menos, indicativas do grau superlativo. 
Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 594), o verbo concorda em 
número, pessoa com o sujeito, esteja ele claro ou subentendido, anteposto ou posposto. 
Portanto, o gabarito deverá ser mantido. 
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6) Recursos Contra as Questões de Português Nível Superior para os Cargos de: PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, 
PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE LING. PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA E PSICOPEDAGOGO. 
 

Nº Questão Parecer 

02 
INDEFERIDA. Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 459), “sujeito 
inexistente pode ocorrer quando os verbos ou as locuções verbais forem usados para expressar situações referentes a 
tempo.” 

03 DEFERIDA. Nula. Palavra errada em destaque 

04 DEFERIDA: A questão deverá ser NULA. 

05 
INDEFERIDA. Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 598), “se a 
expressão mais de um representar reciprocidade, o verbo irá para o plural.” 
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RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE LDB/FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO: 
 

7) Recursos Contra as Questões de Conhecimento de LDB/ Fundamentos da Educação para os Cargos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE 
CIÊNCIAS, PROFESSOR DE LING. PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA E PSICOPEDAGOGO. . 
 

Nº Questão Parecer 

07 
INDEFERIDO: Candidato esta equivocado em sua arqumentação, o gabarito preliminar apresenta resposta correta letra 
“D”. 

12 DEFERIDO: Questão NULA. 

15 

INDEFERIDO: De acordo com os estudos de Bloom (1993) a avaliação do processo ensino-aprendizagem, apresenta três 
tipos de funções: diagnóstica (analítica), formativa (controladora) e somativa (classificatória). 
A avaliação formativa(controladora) é aquela que tem como função controlar, devendo ser realizada durante todo o 
período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos anteriormente. Esta 
função da avaliação visa, basicamente, avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da 
aprendizagem, antes de avançar para outra etapa subsequente de ensino-aprendizagem.   
A avaliação diagnóstica (analítica) é adequada para o inicio do o período letivo, pois permite conhecer a realidade na 
qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. O professor tem como principal objetivo verificar o 
conhecimento prévio de cada aluno, tendo como finalidade de constata os pré-requisitos necessários de conhecimento 
ou habilidades imprescindíveis de que os estudantes possuem para o preparo de uma nova etapa de aprendizagem. 
 

Desta forma compreende-se a diferença existente entre a Avaliação Formativa que não tem a função de 
investigar ou verificar o conhecimento, aptidões, interesses (ou outras qualidades do aluno), como é o caso da 
avaliação Diagnostica  que  é utilizada objetivando pré-determinar a maneira pela qual o educador deverá 
encaminhar, através do planejamento, a sua ação educativa. 
 

BLOOM, Benjamin S. (et al.) Taxionomia de Objetivos Educacionais e Domínio Cognitivo: Domínio Cognitivo Volume 
1Porto Alegre: Globo, 1983. 
BRASIL. Secretária de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Introdução aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Volume: I Brasília: MEC/SEF, 1997. P.81-90. 
BRASIL.Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº: 9394/96, artigo 24, incisoV. I e II de 20 de Dezembro de 
1996. D.O.U 23 de Dezembro de 1996. p.10 
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RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTO DO SUAS e SUS: 
 

8) Recursos Contra as Questões de Conhecimento de SUAS para o Cargo de:  ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA SOCIAL. 
 

Nº Questão Parecer 

06 DEFERIDO: A questão será NULA. 

07 
INDEFERIDO: O recurso do candidato não apresenta argumentos lógicos suficientes para a anulação da questão. 
Portanto, a alternativa correta permanece a Letra D.  

 
9) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de SUS para os Cargos de: PSICÓLOGO DA SAÚDE, ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, 

NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, BIOQUÍMICO, CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF, AVALIADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DA ESF, 
FISIOTERAPEUTA GERAL, FONOAUDIÓLOGO GERAL, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO DA ESF, MÉDICO ORTOPEDISTA E 
TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO PEDIÁTRICO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO SANITARISTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 

Nº Questão Parecer 

06 DEFERIDO: Mudança de gabarito para alternativa letra “D”. 

13 

INDEFERIDO: Foi criada pelo Ministério da Saúde, em 2003, a Política Nacional de Humanização, atuando de forma 
transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na qualificação da atenção e gestão do SUS. 
Tem por objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Está de acordo com os assuntos do edital em: 
Políticas e Sistemas de Saúde Pública do Brasil; Estratégias e diretrizes políticas; Sistema único de Saúde. 
Disponível em:  http://pensesus.fiocruz.br/humanizacao; 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizaSUS.pdf 
 
A alternativa da letra (D) é a única incorreta dentre as demais: Fortalecimento do controle social com caráter 
participativo e centralizado em todas as instâncias gestoras do SUS, de acordo com a fonte não está dentre princípios 
norteadores da Política de Humanização. 
Disponível em: Pág. 17 e 18: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_base.pdf 
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RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA: 
 

10) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de Informática para os Cargos de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GUARDA CIVIL MUNICIPAL, 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM PATOLOGIA CLÍNICA, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DA ESF. 
 

Nº Questão Parecer 

15 
INDEFERIDO: O candidato alega que a questão está errada, mas assinala a mesma resposta apresentada gabarito como 
a correta. 

 
11) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de Informática para os Cargos de: QUÍMICO, PROCURADOR DO MUNICÍPIO, 

CONTROLADOR DE ORÇAMENTO, CONTADOR E ENGENHEIRO CIVIL. 
 

Nº Questão Parecer 

18 

DEFERIDO: O gabarito oficial apresentou uma troca nas alternativas e será alterado da letra D para a letra “C” como a 
correta. Segundo diversos autores, o nome do arquivo gerado pelo Excel é chamado de Pasta de Trabalho. “Os arquivos 
gerados pelo Excel, são chamados de “pasta de trabalho”. Todas as vezes que iniciamos o Excel, aparece na janela de 
documento, uma pasta de trabalho denominada “Pasta1”. A medida em que novas janelas de documentos vão sendo 
abertas, as mesmas são rotuladas de “Pasta2”, “Pasta3” e assim por diante. Cada pasta de trabalho é constituída 
basicamente por três planilhas, denominadas “Plan1”, “Plan2” e “Plan3” (figura). Havendo a necessidade, podese 
excluir ou adicionar novas planilhas – podendo ter no mínimo 1 planilha e no máximo 255 planilhas em uma pasta de 
trabalho.” (Frederico Augusto Ramos Moises Passos Gomes, Introdução ao Excel, que também pode ser encontrado em 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfQqQAH/excel 
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RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS: 
 

12) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais para os Cargos de: AUXILIAR DE LIMPEZA, QUÍMICO, PROCURADOR DO 
MUNICÍPIO, CONTROLADOR DE ORÇAMENTO, CONTADOR, ENGENHEIRO CIVIL. 
 

Nº Questão Parecer 

25 

INDEFERIDA: As Terras do Município de São Vicente Ferrer começaram a ser povoadas no final do século  
XVIII. Logo após a criação do município, em 1856, elevado à categoria de vila com a denominação de São Vicente 
Ferrer, pela lei provincial nº 432, de 27-08-1856. 
No Brasil colonial, povoações eram elevadas a vilas, e essas a cidades, de acordo com o sistema português. No Brasil 
durante muito tempo, a data correta da fundação de municípios antes da proclamação da república era o dia da criação 
da vila. Com a vila o arraial ou a freguesia adquiria a sua autonomia político-administrativa. 
Fonte:  http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=211170 

 
13) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais para os Cargos de: PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO, PSICÓLOGO SOCIAL, PSICÓLOGO 

DA SAÚDE, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, BIOQUÍMICO, CIRURGIÃO DENTISTA DA 
ESF, AVALIADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DA ESF, FISIOTERAPEUTA GERAL, FONOAUDIÓLOGO GERAL, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO DA ESF, MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO PEDIÁTRICO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO 
SANITARISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL. 
 

Nº Questão Parecer 

20 

INDEFERIDA: As Terras do Município de São Vicente Ferrer começaram a ser povoadas no final do século  
XVIII. Logo após a criação do município, em 1856, elevado à categoria de vila com a denominação de São Vicente 
Ferrer, pela lei provincial nº 432, de 27-08-1856. 
No Brasil colonial, povoações eram elevadas a vilas, e essas a cidades, de acordo com o sistema português. No Brasil 
durante muito tempo, a data correta da fundação de municípios antes da proclamação da república era o dia da criação 
da vila. Com a vila o arraial ou a freguesia adquiria a sua autonomia político-administrativa. 
Fonte:  http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=211170 
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14) Recursos Contra as Questões de Conhecimento de Regionais para os Cargos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE 
LING. PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA E PSICOPEDAGOGO.  
 

Nº Questão Parecer 

16 

INDEFERIDA: Para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que 
atenda minimamente as condições dessa população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras que se 
localizem próximas a ela. Por município, entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade 
federativa, é o espaço administrado por uma prefeitura. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/cidade-municipio-qual-diferenca.htm 

18 
INDEFERIDO: Limita-se atualmente com São João Batista, Cajapió, Olinda Nova do Maranhão, São Bento e Pedro do 
Rosário. 
Fonte: http://saovicenteferrer.ma.gov.br/index.php/municipio/dados-gerais-do-municipio 

20 DEFERIDA: Questão NULA. 

 
15) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Gerais para os Cargos de: PSICÓLOGO DA EDUCAÇÃO, PSICÓLOGO SOCIAL, PSICÓLOGO DA 

SAÚDE, ASSISTENTE SOCIAL, ASSISTENTE SOCIAL DA SAÚDE, NUTRICIONISTA, FARMACÊUTICO, BIOQUÍMICO, CIRURGIÃO DENTISTA DA ESF, 
AVALIADOR FÍSICO, ENFERMEIRO, ENFERMEIRO DA ESF, FISIOTERAPEUTA GERAL, FONOAUDIÓLOGO GERAL, MÉDICO CLÍNICO GERAL, 
MÉDICO DA ESF, MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, MÉDICO PEDIÁTRICO, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO 
SANITARISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL.  
 

Nº Questão Parecer 

24 DEFERIDA: Questão NULA 
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16) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Gerais para os Cargos de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO), PROFESSOR DE GEOGRAFIA, PROFESSOR DE HISTÓRIA, PROFESSOR DE CIÊNCIAS, PROFESSOR DE LING. 
PORTUGUESA, PROFESSOR DE MATEMÁTICA E PSICOPEDAGOGO.  
 

Nº Questão Parecer 

21 
INDEFERIDO: Segundo o Relatório Diagnóstico de São Vicente Ferrer (2011, p.19) “O Maranhão é o único estado do 
Nordeste que menos se identifica com as características hidrológicas da região, pois não há estiagem e nem escassez de 
recursos hídricos, tanto superficiais como subterrâneos, em seu território”. 

23 

INDEFERIDO: Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma extensa 
fronteira. No total são 15.179 km de fronteiras com diversos países da América do Sul. O Brasil não possui fronteira 
com o Chile e com o Equador. 
As Fronteiras Brasileiras:  
- Guiana Francesa: 655 km de fronteira, situada totalmente no estado do Amapá. 
- Suriname: 593 km de fronteira, sendo no estado do Amapá (52 km) e no Pará (541 km). 
- Guiana: 1.606 km de fronteira, sendo no estado do Pará (642 km) e Roraima (964 km). 
- Venezuela: 1.492 km de fronteira, sendo em Roraima (954 km) e Amazonas (538 km). 
- Colômbia: 644 km de fronteira, situada totalmente no território do estado do Amazonas. 
- Peru: 2.995 km de fronteira, sendo no Amazonas (1.565 km) e Acre (1.430 km). 
- Bolívia: 3.126 km de fronteira, sendo no Acre (618 km), Rondônia (1.342 km), Mato Grosso (780 km) e Mato Grosso 
do Sul (386 km). 
- Paraguai: 1.339 km de fronteira, sendo no Mato Grosso do Sul (1.131 km) e Paraná (208 km). 
- Argentina: 1.263 km de fronteira, sendo no Paraná (293 km), Santa Catarina (246 km) e Rio Grande do Sul (724 km). 
- Uruguai: 1.003 km de fronteira, totalmente com o Rio Grande do Sul. 
FONTE: http://www.suapesquisa.com/geografia/fronteiras_com_brasil.htm 

25 

INDEFERIDO: O Rio Parnaíba tem suas origens na Serra da Tabatinga, que limita o Piauí com a Bahia, Maranhão e 
Tocantins. As nascentes se formam a partir de ressurgências na Chapada das Mangabeiras, que originam os cursos dos 
rios Lontras, Curriola e Água Quente que, unidos, formam o rio Parnaíba. 
Fonte:http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Rio+Parna%C3%ADba,+Maranh
%C3%A3o/Piau%C3%AD&ltr=R&id_perso=5386 
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RECURSOS CONTRA AS QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 

17) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: DIGITADOR. 
 

Nº Questão Parecer 

27 
DEFERIDO: Houve um equivoco na definição de marcadores e marcadores simbólicos do Microsoft Word e a questão 
deve ser ANULADA. 

39 

INDEFERIDO: Candidata alega que não há clareza quanto ao tipo de versão do Programa Power Point a questão se 
refere e alega que caso o mesmo fosse a versão 2007, a resposta seria .ppsx, que não está listada nas alternativas, 
sendo que a única extensão apresentada válida é a da alternativa D, ficando claro qual a versão e a resposta correta. 
Diante disso, entende-se que não há problemas com a referida questão e a mesma deverá ser mantida, bem como a 
resposta de acordo com o gabarito oficial. 

 

18) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: GUARDA CIVIL MUNICIPAL. 
 

Nº Questão Parecer 

27 

INDEFERIDO. A resposta do gabarito oficial (letra b) esta correta. Para que o relacionamento interpessoal no ambiente 
de trabalho seja satisfatório o profissional deve ter todos seus atos baseados no principio da empatia, que segundo o 
dicionário mini aurélio século xxi escolar, 4ª edição,  2001, significa "tendencia de sentir o que sentiria, se tivesse em 
situação vivida por outra pessoa". Portanto o ser humano, enquanto ser social, só terá sucesso em suas relações se 
basear suas atitudes sob o princípio da empatia.  

33 

INDEFERIDO. A resposta do gabarito oficial (letra b) esta correta. Quando utilizamos extintores de incêndio para 
controlar um incêndio, estamos eliminando o fogo utilizando agentes químicos contidos dentro de tais recipientes. A 
extinção química se dá quando se interfere na reação em cadeia do fogo através do lançamento de agentes extintores 
contidos dentro do objeto conhecido como extintor de incêndio. 

40 

INDEFERIDO. A resposta do gabarito oficial (letra b) esta correta. Pois somente um boletim de ocorrências elaborado 
de forma organizada e operacional cumprirá seu papel de forma eficaz quando alguem precisar utiliza-lo como fonte de 
informações necessárias para a execução das atividades do local. Segundo trecho da apotila manual do vigilante curso 
de formação, elaborada pela abcfav em 2007, o boletim ou relatório de ocorrencia é a "narração dos fatos de forma 
clara e objetiva, de modo que o destinatário tenha plenas condições de entender o que realmente ocorreu e quais 
providências foram adotadas quando da ocorrência".  
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19) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: TÉCNICO EM RADIOLOGIA . 
 

Nº Questão Parecer 

26 

INDEFERIDO: O Fator radiográfico que afeta a produção de raios X em quantidade é o mA, que determina a intensidade 
do fluxo de elétrons no interior do tudo de Raios X, dessa forma, quanto maior o fluxo de elétrons, maior a quantidade 
de Raios X. O mAs é o produto do miliampere (mA – quantidade de Raios X) e do tempo de exposição, determina 
portanto a quantidade total de Raios X produzido em função do tempo. As referências BONTRAGER, K. L., 
LAMPIGNANO, J. P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 6ª Ed. Mosby-Elsevier: Rio de 
Janeiro, 2005 e BONTRAGER, K. L., LAMPIGNANO, J. P. Tratado de posicionamento radiográfico e anatomia associada. 
6ª Ed. Mosby-Elsevier: Rio de Janeiro, 2005 confirmam esta afirmação. O gabarito oficial está correto. 

35 DEFERIDO: A incidência descrita é a fronto-naso, portanto o gabarito oficial está incorreto. A alternativa correta é a “C”. 

 
20) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Especifico para o Cargo de: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 

Nº Questão Parecer 

29 DEFERIDO: Questão NULA. 

30 

INDEFERIDO: A questão faz referencia ao ambiente escolar conforme transcrito abaixo: 
30) O papel do professor de educação infantil na brincadeira é essencial na estruturação, na oportunização, na 
intervenção, na observação, no favorecimento do brincar da criança na escola. A brincadeira é, sem dúvida, uma ação 
educativa para infância e deve ser considerada com todos os seus atributos na Educação Infantil. Desta forma o 
profissional da educação infantil deve propiciar o brincar no ambiente escolar EXCETO:  
 
(A) Todos os dias.  
(B) De forma repetidas.  
(C) De forma livre ou dirigida.  
(D) Observando e participando.  
O papel do professor de educação infantil na brincadeira é essencial na estruturação, na oportunização, na intervenção, 
na observação, no favorecimento do brincar da criança na escola. A brincadeira é, sem dúvida, uma ação educativa 
para infância e deve ser considerada com todos os seus atributos na Educação Infantil e sem a participação do 
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professor, ela não encontrará a sua total realização, o educador deve propiciar o brincar todos os dias, em formatos 

diferenciados e de forma livre ou dirigida, observando e participando. 
CAVALCANTE, Andreza Emicarla Pereira. O cuidar e o educar nas instituições de educação infantil: um olhar 
investigativo. Disponível em: 
http://editorarealize.com.br/revistas/fiped/trabalhos/36e729ec173b94133d8fa552e4029f8b.pdf 
OLIVER, Gabriella Chaves. A importância do brincar na Educação Infantil. Disponível em: 
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/edinf04.pdf 
http://www.webartigos.com/ 

31 

INDEFERIDO: Recurso fora do padrão imposto pelo edital. 
Itens: 
12.4. Os recursos deverão atender a todas as suas formalidades. 
12.4.1Somente serão aceitos os recursos devidamente fundamentados e justificados. 
12.4.2Somente serão aceitos os recursos preenchidos em sua totalidade e devidamente assinados conforme Formulário 
de Recurso constante no Anexo V do presente Edital. 

36 

DEFERIDO: Resposta correta letra “C”. 
Os conteúdos deverão priorizar a possibilidade de desenvolver a comunicação e expressão por meio dessa linguagem. 
Serão trabalhados como conceitos em construção, organizados num processo contínuo e integrado que deve abranger: 
• a exploração de materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o contato e experiências com a matéria-prima 
da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; 
• a vivência da organização dos sons e silêncios em linguagem musical pelo fazer e pelo contato com obras diversas; 
• a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano é importante forma de conhecer e representar o 
mundo. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 

37 

DEFERIDO: Alternativa correta letra “A”. 
Nesse sentido, as Artes Visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características 
próprias, cuja aprendizagem, no âmbito prático e reflexivo, se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos: 
• fazer artístico — centrado na exploração, expressão e comunicação de produção de trabalhos de arte por meio de 
práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de um percurso de criação pessoal; 
• apreciação — percepção do sentido que o objeto propõe, articulando-o tanto aos elementos da linguagem visual 
quanto aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da fruição24, a capacidade 
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de construção de sentido, reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e de seus produtores; 
• reflexão — considerado tanto no fazer artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os conteúdos do objeto 
artístico que se manifesta em sala, compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo 
professor e no contato com suas próprias produções e as dos artistas. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 

39 

DEFERIDO: Alternativa correta letra “D”. 
Meta 16: Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, garantir a 
todos formação continuada em sua área de atuação.  
O projeto de lei apresentado em um dos recursos foi previsto mas não confirmado. 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7116-pl-pne-2011-
2020&Itemid=30192 

 
21) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: PROCURADOR DO MUNICIPIO. 

 

Nº Questão Parecer 

28 
INDEFERIDO: O art. 102 §2° da CF, dispõe acerca dos efeitos das decisões definitivas de mérito preferidas nas ações de 
constitucionalidades, com seus efeitos ‘contra todos’. 

29 
INDEFERIDO: Argüição de Descumprimento de Prefeito Fundamental, conforme lei não constitui remédio 
constitucional contra irregularidades de gestor público, relacionadas à defesa de patrimônio público, para este tipo de 
ato cabe remédio especifico. Deste modo a questão possui uma única alternativa correta. 

34 
INDEFERIDO: Inicialmente conforme cabeçalho da questão, a mesma faz referencia ao Estatuto das Cidades (LEI 
No 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.) Conforme artigo 8º  e seguintes, as desapropriações devem ocorrer co 
pagamento com títulos da divida publica conforme questão. 

37 

INDEFERIDO: A Ação Rescisória não constitui como modalidade de recurso. “[...] a ação rescisória como demanda 
autônoma de impugnação de provimentos de mérito transitados em julgado, com eventual rejulgamento da matéria 
neles apreciada.” (CÂMARA, 2007, p. 30). / O prazo para propositura da Ação Rescisória é decadencial de 2 anos / Para 
propositura da Ação, a parte deve ser uma das elencadas no Art. 487 do CPC, e não qualquer cidadão.  
Candidato alega que o item “B” não está correto, porem é o adequado ao requisitado devido ao conceito identificado 
na alternativa. 
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22) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: ASSISTENTE SOCIAL. 
 

Nº Questão Parecer 

28 DEFERIDO: Questão será NULA. 

30 
INDEFERIDO: De acordo com as leis mencionadas na questão a única alternativa que apresenta uma diretriz da 
Assistência Social é a alternativa B, sendo que as demais são princípios. Dessa forma a alternativa correta permanece a 
letra B.  

36 
INDEFERIDO: Segundo o ECA, Art 18-A, a alternativa A é a única que se refere a tratamento cruel ou degradante, sendo 
que as demais dizem respeito a castigo físico. Dessa forma, a alternativa correta permanece a Letra A.  

 
23) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: CIRURGIÃO DENTISTA. 

 

Nº Questão Parecer 

27 

INDEFERIDA: Resposta correta letra “D”. 
Os anestésicos locais possuem efeitos complexos sobre a vasculatura periférica. Por exemplo, a lidocaína provoca 
inicialmente vasoconstrição; todavia, mais tarde, produz vasodilatação. Essas ações bifásicas podem ser atribuíveis a 
efeitos separados sobre o músculo liso vascular e sobre os nervos simpáticos que inervam as arteríolas de resistência. 
 
Farmacologia dos Anestésicos Locais Cap.10 Pag140, Joshua M. Schulman e Gary R. Strichartz 
http://www.ufpi.br/subsiteFiles/lapnex/arquivos/files/Farmacologia%20dos%20anestesicos%20locais.pdf 

 
24) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: CONTADOR. 

 

Nº Questão Parecer 

28 

DEFERIDO. NULA.  A alternativa “A”, que foi apresentada inicialmente como gabarito da questão, também estaria 
incorreta, assim como as demais. De fato, não são todos os programas especiais de trabalho que são exceção ao 
princípio da não especificação. A questão estaria correta se a redação fosse: “O princípio da especificação admite como 
exceção  programas especiais de trabalho”. De acordo com o art. 20 da lei 4.320/64, apenas os programas especiais de 
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trabalho que não possam cumprir subordinariamente às normas gerais de execução de despesa poderão ser exceção. 
Como a assertiva foi apresentada, fica a idéia de que todos os programas especiais de trabalho podem ser. 

 
25) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: ENFERMEIRO. 

 

Nº Questão Parecer 

29 

INDEFERIDO: A fonte: diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA) é utilizada como uma das fontes mais 
fidedignas dentre principais bancas examinadoras do País, no que diz respeito aos procedimentos em primeiros 
socorros (Ressuscitação Cardiopulmonar-RCP e Atendimento Cardiovascular de Emergência-ACE). A questão está 
dentre o conteúdo programático do edital em: Planejamento da assistência de enfermagem nas alterações dos 
sistemas cardiovascular e respiratório. 

 
26) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: ENFERMEIRO ESF. 

 

Nº Questão Parecer 

28 

INDEFERIDO: De acordo com o Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação. Na organização e funcionamento 
da sala de vacinação. Especificidades da sala de vacinação: a sala de vacinação é classificada como área semicrítica. 
Disponível em: Pág. 26. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. 2014. 

32 

INDEFERIDO: a única alternativa correta é a letra (B), pois uma das manifestações da hanseníase é a hiperestesia 
(sensação de queimação, formigamento e/ou coceira), que evoluem para ausência de sensibilidade. As lesões da 
hanseníase geralmente iniciam com hiperestesia de acordo com: pág 67. Série A. Normas e Manuais Técnicos Cadernos 
de Atenção Básica - n.º 21. Ministério da Saúde. 

40 

INDEFERIDO: A única alternativa correta é a letra (D). Outras formas mais raras de transmissão: ingesta de água e 
alimentos contaminados com secreções e excretas dos reservatórios (roedores) e não através de água e alimentos 
contaminados com fezes ou urina de paciente ou portador, como descrito na alternativa (C). A mesma fonte descreve: 
Embora considerado evento raro, foi descrita transmissão pessoa a pessoa na Argentina, mas não descreve como se 
deu esta transmissão. 
Disponível em: Pág. 220. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 2010. 
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27) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: FISIOTERAPEUTA GERAL. 
 

Nº Questão Parecer 

30 
DEFERIDO – Questão NULA 
justificativa: A informação correta seria 250mg/dl e não 250 ml 

 
28) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: FONOAUDIÓLOGO GERAL. 

 

Nº Questão Parecer 

27 INDEFERIDO: Ausência de argumentação que justifique a anulação da questão. 

32 DEFERIDO. Erro de digitação. Questão NULA. 

34 INDEFERIDO: Ausência de argumentação que justifique a anulação da questão. 

38 DEFERIDO. Ausência da expressão “exceto”. Questão NULA 

 
29) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: MÉDICO VETERINÁRIO SANITARISTA. 

 

Nº Questão Parecer 

38 

INDEFERIDO: Segundo a apostila de técnica cirúrgica da Prof.ª Drª Paula Diniz Galera da UNB. 
disponível em file:///C:/Users/ERICA/Downloads/apostila%20da%20paula.pdf%202%20(1).pdf, a preparação geral do 
animal para cirurgia inclui:  
.Banho 24 hr antes da cirurgia 
.Jejum sólido de +_ 12 horas 
.Jejum líquido de +_ 4 horas 
.Pasear com o animal 
      Estimula a defecação e micção 
.Sondagem uretral ou compressão vesical 
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30) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: ENGENHEIRO CIVIL. 
 

Nº Questão Parecer 

28 DEFERIDO: Erro de expressão, questão NULA. 

32 
INDEFERIDO: Pois a norma NBR 7190/2010 não cita a força de centrifuga porém no item 5.1.2, a norma fala para ser 
consideradas ações usuais com base nas normas NBR 7190 que menciona a força centrifuga. 

33 DEFERIDO: Duas alternativas corretas, erro de expressão. NULA. 

34 INDEFERIDO: Não muda o entendimento da alternativa. Mantêm o gabarito.   

35 DEFERIDO: Erro de expressão. NULA. 

 
31) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: PROF. DE ENS. FUN. (6 AO 9 ANO) – LINGUA PORTUGUESA. 

 

Nº Questão Parecer 

26 
INDEFERIDA: A alternativa A não cita que os substantivos a que a afirmação se refere são biformes. Portanto, a questão 
deverá ser mantida. 

33 INDEFERIDA: A alternativa B não se refere a termos especificadores na oração. Portanto, a questão deverá ser mantida. 

37 

INDEFERIDA: Segundo a Gramática da Língua Portuguesa, de Roberto Melo Mesquita (Saraiva, 2007, p. 488), “em geral, 
o núcleo do complemento nominal pode ser representado na oração por um substantivo ou palavra ou expressão 
substantivada, UMA ORAÇÃO INTRODUZIDA POR CONJUNÇÃO INTEGRANTE (ORAÇÃO SUBORDINADA), um pronome ou 
um numeral. 
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32) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: PROF. DE ENS. FUN. (6 AO 9 ANO) – MATEMÁTICA. 
 

Nº Questão Parecer 

29 
INDEFERIDO: A aluna não entendeu o enunciado da questão 29. Porem, a questão não tem motivo para anulação, pois 
o resultado do gabarito está correto e com concordância da questão, que é saber o resultado de (tag. 5° + cotg 5°).sen 
10° . 

31 
INDEFERIDO: Em relação à questão 31, não consta nenhum erro em relação ao resultado que é 190(letra b), pois se 
trata de uma combinação de 20 elementos tomados 2 a 2. 
 

35 
INDEFERIDO: A questão 35 está correta, pois o resultado é que o polinômio possui duas raízes de multiplicdade 2. ou 
seja, na expressão (x-2)2 = 0, equivale ao produto (x-2).(x-2) = 0. Que possui duas raízes iguais a 2(dois). 
 

38 
INDEFERIDO: A questão 38 se trata de uma derivada da funçao f(x), onde o cálculo da questão é dado com o produto 
do expoente pelo coeficiente numérico a menos 1(um) do próprio expoente. Onde acarreta no valor f’(x) = 10x+4. Letra 
“a”.  

 
33) Recursos Contra as Questões de Conhecimento Especifico para o Cargo de: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO.  

 

Nº Questão Parecer 

37 DEFERIDO: Alternativa correta letra “C”. 

 


