
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 

 
1. Recurso Contra as Questões de Português Nível Fundamental. Auxiliar de 

Serviços Gerais, Motorista Cat ‘D”, Vigia. 
 

Nº Questão Parecer 

02 INDEFERIDO: Interjeições EXPRESSAM, não nomeiam qualquer coisa, 
sequer ação. 

 
2. Recurso Contra as Questões de Português Nível Médio. Agente Comunitário 

de Saúde, Agente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em 
Informática, Professor Polivalência. 

 
Nº Questão Parecer 

01 

INDERERIDO: “O texto gerou polêmica e, na quarta-feira (20), milhares 
de pessoas, anônimas e famosas, publicaram em suas redes sociais 
"memes" ironizando as características atribuídas pela publicação à 
vice-primeira-dama, consideradas misóginas e atrasadas.” 

05 

INDERERIDO: A variação diafásica ocorre em razão do contexto 
comunicativo, ou seja, a ocasião determina o modo de falar dos 
interlocutores, podendo ser formal ou informal. Na referida questão, fica 
nítido o contexto de informalidade em que os personagens estão 
envolvidos, justificando-se o uso do “tô”. 

08 
INDEFERIDO: O humor do cartum está na relação entre “ilha cercada de 
corrupção” e Brasília. Qualquer brasileiro, atento às questões de ordem 
político-econômica associa Brasília à corrupção. 

10 

INDEFERIDO: O enunciado pede para assinalar a questão INCORRETA. 
Assim, de fato, é incorreto afirmar que há troca de posição de fonemas em 
“Brasilha”. 
Todas as demais alternativas estão corretas. 

 
3. Recurso Contra as Questões de Português Nível Superior. Procurador 

Jurídico do Município, Assistente Social, Médico PSF. 
 

Nº Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: O conectivo e, no texto Refugiado abre restaurante em 
SP sonha retomar carreira de engenheiro, expressa claramente o valor 
semântico de adição, uma vez que se trata de uma conjunção que junta 
duas ações no período, a ação que se concretizou, de abrir o restaurante, e 
a expressa em “sonha retomar”. 

 
 
 
 
 
 



 
4. Recurso Contra as Questões de Matemática Nível Fundamental. Auxiliar de 

Serviços Gerais, Motorista Cat ‘D”, Vigia. 
 

Nº Questão Parecer 

11 DEFERIDO: Por erro na digitação a questão deverá ser ANULADA. 

13 
INDEFERIDO: Pois se trata de medidas de área e a resposta é: 
1 km2  = 1000000m , então 1385 km2 é igual a 1.385.000.000 m2   
logo a resposta correta é “D”. 

14 

INDEFERIDO: A questão foi anulada devido o enunciado da questão não 
corresponder com os nomes contidos no quadro. 
 João e José jogaram baralho. Nesta tabela foram registrados os pontos 
ganhos e perdidos por eles em quatro rodadas: 

Rodada Paulo Jair 
1ª -80 +90 
2ª -200 +120 
3ª +150 -30 
4ª +80 -100 

 

16 

INDEFERIDO: O gabarito da questão é “a”, ou seja, 4 dias. Resultado 
que pode ser encontrado utilizando as operações de adição e divisão, e não 
necessariamente uma regra de três. Veja: 

 
    8horas-------200 km          Porém, 20 horas: 5h/dia = 4 dias. 
+ 8horas-------200 km           
   4horas-------100 km 

              20horas----500 km 

18 
INDEFERIDO: Pois se trata de medidas de área e a resposta é: 
1 km2  = 1000000m , então 240 cm2 é igual a 24.000 mm2   
logo a resposta correta é “C”. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Informática. Agente Comunitário de Saúde, 

Agente Administrativo, Auxiliar de Enfermagem, Técnico em Informática, 
Procurador Jurídico do Município.  
 

Nº Questão Parecer 

20 
INDEFERIDO: O referido assunto/termo é amplamente utilizado em 
cursos e aplicado a qualquer estudo básico sobre internet, o que engloba 
conhecimentos básicos de acesso e segurança na web. 

 
6. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais Níveis 

Fundamental, Médio e Superior. 
 

Nº Questão Parecer 

24 

INDEFERIDO: O termo utilizado abrange de acordo com seu significado 
abaixo, as aves do tipo galináceo: s.m e adj. Zoologia. Que pertence aos 
galináceos.  
Designação científica, da ordem dos galiformes, que abrange as galinhas, 
galos, perus, etc. 
Quaisquer aves que pertençam a essa ordem.  



 
(Etm. do latim: gallinaceus.a.um). 
A alternativa não cita galinhas, faz uso do termo GALINÁCEO. 
Tendo como base de pesquisa o site do IBGE, Produção da Pecuária 
Municipal 2014 de Marcos Parente - PI.  
Galináceos - total - efetivo de rebanhos   =   6.513 Cabeças. 
 
Fontes:  
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=220600 
http://www.dicionarioinformal.com.br/galin%C3%A1ceo/ 
http://www.dicio.com.br/galinaceo/ 
Acesso em 08/06/2016 

28 

INDEFERIDO: A referida questão foi elaborada com base no conteúdo 
programático do edital para conhecimentos gerais: 
O Brasil e o Mundo - Atualidades na Política e Finanças. Os últimos 
acontecimentos na Europa, América do Sul, Estados Unidos e Brasil. 
       Divulgado em diversos meios de comunicação no Brasil como notícia 
da atualidade, a questão retrata uma notícia de cunho informativo da 
política atual, como teve ampla difusão na mídia e envolve a política 
presente do nosso país, a questão NÃO cabe anulação. 
Fontes:  
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/1-de-maio-dilma-oficializa-reajuste-
de-9-no-bolsa-familia 
http://www.brasil.gov.br/governo/2016/05/no-dia-do-trabalhador-dilma-
anuncia-reajuste-do-bolsa-familia-e-correcao-do-imposto-de-renda 
http://www.bbc.com/portuguese/brasil/2016/05/160501_1demaio_discurso
_dilma_rm 
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/05/dilma-anuncia-reajuste-no-
bolsa-familia-em-ato-do-1-de-maio-da-cut.html 

 
7. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Vigia. 
 

Nº Questão Parecer 

37 DEFERIDO: NULA. 

 
8. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Motorista. 
 

Nº Questão Parecer 

31 INDEFERIDO: Conforme Art. 19 Código de Trânsito Brasileiro.  

 
 
 
 
 



 
9. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Auxiliar de Enfermagem. 
 

Nº Questão Parecer 

39 

INDEFERIDO: Para classificação de risco foram desenvolvidos diversos 
protocolos, que objetivam, em primeiro lugar, não demorar em prestar 
atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata.O protocolo 
de Manchester é o sistema aceito pelo ministério da saúde na classificação 
de risco para a rede de atenção às urgências e emergências do SUS. O 
assunto está contemplado no edital em: Primeiros Socorros (Traumas, 
Queimaduras etc.). 
Disponível em: http://gbcr.org.br/index/manchester 

 
10. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Agente Administrativo. 
 

Nº Questão Parecer 

37 

INDEFERIDO: A questão se refere às entidades da Administração 
Indireta, que está dentro do conceito de Administração Pública. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro define Administração pública: “Desse modo, 
pode-se definir Administração Pública, em sentido subjetivo, como o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício 
da função administrativa do Estado.” Desta forma, a questão abordada foi 
elaborada dentro do conteúdo do edital.  
(PIETRO, Maria S.Z de. Direito Administrativo.São Paulo: Atlas, 2010) 

38 

INDEFERIDO: A questão se refere às entidades da Administração 
Indireta, que está dentro do conceito de Administração Pública. Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro define Administração pública: “Desse modo, 
pode-se definir Administração Pública, em sentido subjetivo, como o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício 
da função administrativa do Estado.” Desta forma, a questão abordada foi 
elaborada dentro do conteúdo do edital.  
(PIETRO, Maria S.Z de. Direito Administrativo.São Paulo: Atlas, 2010) 

39 

INDEFERIDO: A questão se refere às entidades paraestatais, que 
desempenham serviços não exclusivos do Estado, porém em colaboração 
com ele. Há diferentes correntes de pensamento a respeito do significado 
de entidade paraestatal. Para Hely Lopes Meirelles, “entidades paraestatais 
são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação é autorizada por lei 
especifica (...)”. Para Celso A. B de Mello, a expressão abrange pessoas 
privadas que colaboram com o Estado desempenhando atividade não 
lucrativa (...). Percebe-se que há imprecisão no conceito, pois uns 
consideram entidades paraestatais como entidades da Administração 
Indireta, outros não. Porém, tais entidades administram, em regra, bens do 
patrimônio público e inclusive dinheiro público sendo sujeitos à imposição 
parcial de normas de direito público. Desta forma, o assunto não foge ao 
tema Administração Pública e, portanto a questão abordada foi elaborada 
dentro do conteúdo do edital. 

 
 
 



 
 

11. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 
Agente Comunitário de Saúde. 
 

Nº Questão Parecer 

32 

INDEFERIDO: São itens necessários à organização da implantação da 
estratégiade Agentes Comunitários deSaúde nas Unidades Básicas de 
Saúde: 
I - a existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no 
CadastroGeral de estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde,de 
referência para os ACS e o enfermeiro supervisor;II - a existência de um 
enfermeiro para até 30 ACS, o que constituiuma equipe de ACS;III - o 
cumprimento da carga horária de 40 horas semanais dedicadasà equipe de 
ACS pelo enfermeiro supervisor e pelos ACS;IV - definição das 
microareas sob responsabilidade de cada ACS, cujapopulação não deve ser 
superior a 750 pessoas; eV - o exercício da profissão de Agente 
Comunitário de Saúde regulamentadopela Lei nº 10.507/2002. Na questão 
a alternativa B está incorreta.  
Disponível em: pag. 25. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basi
ca_2006.pdf 

33 

INDEFERIDO: Pelo princípio da integralidade, o SUS devese organizar 
de forma que garanta a oferta necessária aos indivíduose à coletividade, 
independentemente das condições econômicas,da idade, do local de 
moradia e outros, com ações eserviços de promoção à saúde, prevenção de 
doenças, tratamentoe reabilitação. Disponível em: pag. 11. 
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/manual_acs.pdf 

 
12. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargos de: 

Técnico em Informática.   
 

Nº Questão Parecer 

36 
INDEFERIDO: Conforme modelo de provas impressas a prova e a 
questão recorrida estavam de forma que o candidato pudesse resolver a 
mesma. 

37 
INDEFERIDO: Apesar dos argumentos apresentados, não seria possível a 
criação de um novo documento com a utilização das teclas de atalho. Para 
tal, seriam utilizadas as teclas Ctrl + O. 

38 
DEFERIDO: Devido inconsistência com relação às versões do programa, 
o que não foi informado na questão, pode haver uma mudança nas teclas 
de atalho. A questão deve ser anulada. 

39 DEFERIDO: Por um erro de digitação, o gabarito será alterado para 
alternativa “C”. 

 
 
 
 
 
 



 
13. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Professor Polivalência. 
 

Nº Questão Parecer 

35 

INDEFERIDO: Quando na alternativa “A” o Faraó foi comparado a um 
juiz, sacerdote, tesoureiro e general, significa dizer que ele tinha amplos 
poderes como rei, cabendo à interpretação do candidato. 
           O Faraó tinha poder absoluto e era considerado um deus vivo na 
Terra Mais que um simples rei, o faraó era também o administrador 
máximo, o chefe do exército, o primeiro magistrado e o sacerdote supremo 
do Egito sendo-lhe, mesmo, atribuído caráter divino. 
            Em se tratando dos termos utilizados (tesoureiro e general) é de 
salientar que o termo FARAÓ também não era utilizado na época, esse 
termo, na realidade, não era muito utilizado pelos próprios egípcios. No 
entanto, devido à inclusão deste título na Bíblia, mais especificamente no 
livro do Êxodo, os historiadores modernos adotaram o vocábulo e 
generalizaram-no. A palavra faraó tem sua origem no hebraico e significa 
“casa elevada”, inicialmente o termo servia para representar o palácio real 
e só depois que foi apropriado pela figura do monarca. 
 
Fontes:  
http://www.sohistoria.com.br/ef2/egito/faraos.php 
http://www.infoescola.com/civilizacao-egipcia/faraos/ 
http://www.historiadomundo.com.br/egipcia/faraos-do-egito.htm 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3 

38 DEFERIDO: Mudança do gabarito para letra “D”. 

39 DEFERIDO: Questão ANULADA. 

 
14. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Procurador do Município. 
 

Nº Questão Parecer 

37 

INDEFERIDO: A letra (a) da questão está incorreta, pois segundo o art. 
103 b da constituição federal de 1988 no seu §2º diz: "...membros do 
conselho serão nomeados pelo presidente da república, depois de aprovada 
a escolha pela maioria absoluta do senado federal". E no enunciado estava 
escrito que era atribuição do advogado-geral da união 
Art. 103 b da cf/88 §4º, a letra (b) está incorreta, pois compete ao conselho 
o controle de atuação administrativa e financeira do poder judiciário e do 
cumprimento dos deveres dos juízes... 
A questão de letra (d) também está incorreta, o correto é afirmar: rever de 
ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e 
membros de tribunais julgados há menos de 2 anos. 
Portanto a alternativa correta é a letra (c), como muito elucida nosso 
conceituado mestre doutrinador Erival da Silva Oliveira, em seu livro: 
Prática Constitucional, 5ª edição, transcrita para esta questão da página 77 
da referida doutrina 



 

38 

INDEFERIDO: Sim, o enunciado II está correto, mas o i também está 
certo, como muito bem escreve nosso mestre doutor Arruda Alvim em sua 
obra intitulada: Manual do Direito Processual Civil, vol. 1, página 119. 
Portanto a alternativa correta é a letra (a) 

 
15. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de: 

Médico PSF. 
 

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO: De acordo com Harrison - Medicina Interna (dois 
volumes), A Fauci; Braunwald, D. Kasper, Hauser, Longo, Jameson e 
Loscalzo, Editora McGraw-Hill, 18ª Edição, 2013; L. Goldman, D. 
Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. 24 Edição, São Paulo: 
Elsevier, 2014; e Fitzpatrick”s Dermatology, 7ª Edição, 2008”: “No 
tratamento da escabiose são orientados anti-histamínicos sistêmicos para o 
alívio do prurido, além de medicações escabicidas tópicas ou sistêmicas. 
Entre elas: permetrina 5%, monossulfiram 25% em solução alcoólica, 
benzoato de benzila 25%, enxofre precipitado 5-10%  em vaselina, lindano 
1% (benzeno gama hexa-cloro-benzeno) e ivermectina oral.” (Resposta 
Correta: Alternativa A – Anidrila 1%). 

 
 


