
CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.   

 

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte 

 

Salas 309 e 310 

 

CEP 64000-290 
Centro Teresina 

 

PI Telefone / Fax: (86) 3223-0822 
www.consep-pi.com.br 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

DO CONCURSO DE BREJO DO PIAUÍ.   

1) Recursos Contra as Questões de Português Nível Fundamental para os 
cargos de: Motorista 

 
Categoria D, Motorista 

 
Categoria AB Auxiliar de 

Serviços Gerais, Vigia, Gari.  

Nº da 
Questão Parecer 

01 DEFERIDO: Alteração na alternativa para C . 

02 DEFERIDO: NULA. 

05 

INDEFERIDO: A questão pede que seja identificada a alternativa 
com a grafia de uma palavra incorreta. Sendo a grafia correta da 
palavra poleiro ao invés de puleiro como foi apresentado na 
questão. 

  

2) Recursos Contra as Questões de Português Nível Superior para os 
cargos de: Enfermeiro PSF, Dentista PSB, Médico PSF, Fisioterapeuta, 
Psicólogo, Nutricionista, Assistente Social.  

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO:O enunciado pede ao candidato que assinale a 
alternativa que FERE a correção e as relações de sentido 
estabelecidas no texto, ou seja, a alternativa que comprometa a 
coerência do enunciado de acordo com o contexto no qual está 
inserido.  

O termo ajoujo não compromete o sentido do enunciado 
uma vez que permaneceria o sentido amarra colonialista. 

HOUAISS, A. I. Dicionário Houaiss de Língua 
Portuguesa.  Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: 
Renovada, 2003. 

02 

INDEFERIDO: O enunciado pede ao candidato que assinale a 
alternativa que FERE a correção e as relações de sentido 
estabelecidas no texto, ou seja, a alternativa que comprometa a 
coerência do enunciado de acordo com o contexto no qual está 
inserido. 

03 
INDEFERIDO: Ao substituir-se o termo proposto pela alternativa 
B, a saber, ESTOUVADOS, fere-se a correção e as relações de 
sentido estabelecidas no texto, como os próprios candidatos 
podem aferir no significado por eles disposto: adj. Que se 
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comporta de maneira precipitada; que age sem reflexão; que 
realiza alguma coisa sem cautela; imprudente. Que age de modo 
imprudente; inconsequente. Que faz muitas travessuras e/ou 
brincadeiras; travesso . No contexto em que a oração se insere 
busca-se enfatizar justamente que o que torna tais homens 
importantes na história foi a sua cautela, e não seu espírito 
revolucionário. A palavra Providencial significa Que se refere ou 
que pertence à providência; providente . Providente é 
característica daquilo que provê; que é provido; em que há 

prudência ou cautela; prudente , indo ao encontro do adjetivo 
Acautelado, o qual significa Cauteloso, prudente e de encontro 
com o adjetivo Estouvado, o qual significa Que se comporta de 
maneira precipitada; que age sem reflexão .      

HOUAISS, A. I. Dicionário Houaiss de Língua 
Portuguesa.  Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: 
Renovada, 2003. 

04 

INDEFERIDO: O substantivo

 

que se segue à expressão um e 
outro fica no singular, mas o verbo

 

pode empregar-se no singular 
ou no plural. 

Bibliografia: SILVA, Sérgio Nogueira Duarte da. O 
Português do dia a dia. Rocco, Rio de Janeiro, 2003.  

FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: 
Renovada, 2003. 

05 
INDEFERIDO: O tema acentuação (crase) está inserido nos 
Conceitos de Gramática da Língua Portuguesa, assunto este que 
consta no Conteúdo Programático. 

08 

INDEFERIDO: Função Referencial trata-se do uso da linguagem 
com a finalidade de transmitir informações, expor situações. Ela 
se caracteriza pela tentativa de produzir uma mensagem mais 
objetiva. Por isso, ela está muito presente em textos jornalísticos

 

e científicos. Nesta função, destaca-se o emprego de pronomes e 
verbos de 3ª pessoa. No texto jornalístico, ela será predominante, 
pois sua intenção principal é informar o público sobre fatos e 
acontecimentos. Já na Função Fática, a linguagem é empregada 
com a intenção de, primeiramente, despertar a atenção do seu 
destinatário e depois, manter contato com ele. Ou seja, manter o 
canal aberto. Esta função se apresenta de diferentes formas: 
ruídos, falar alto, repetição, música, recursos gráficos (tais como, 
tamanho da fonte, cores etc.).  

INFANTE, INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto 

 

curso 
prático de leitura e redação. São Paulo: Scipione, 1998. 

ABURRE, Maria Luiza M. et al. Português: contexto, 
interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2010. 
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09 

INDEFERIDO: O tema pontuação (vírgula) está inserido nos 
Conceitos de Gramática da Língua Portuguesa, assunto este que 
consta no Conteúdo Programático. 

10 DEFERIDO: NULA 

 
3) Recursos Contra as Questões de Matemática para os cargos de: 

Motorista 

 

Categoria D, Motorista 

 

Categoria AB Auxiliar de Serviços 
Gerais, Vigia, Gari  

Nº da 
Questão Parecer 

11 DEFERIDO: NULA. 

18 

INDEFERIDO: 33 km equivalem a:  
Centímetro 3300000 (cm) 
Metro 33000 (m) 
Decímetro 330000 (dm) 
Milímetro 33000000 (mm) 

Deste modo a questão possui somente uma alternativa correta. 

19   DEFERIDO: NULA. 

  

4) Recursos Contra as Questões da SUS para os cargos de: Enfermeiro 
PSF, Dentista PSB, Médico PSF, Técnico em Enfermagem, Fisioterapeuta, 
Psicólogo, Nutricionista:  

Nº da 
Questão Parecer 

13 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra A. A questão pede uma diretriz do SUS que NÃO 
seja ORGANIZATIVA, e a Universalidade é um princípio 
DOUTRINÁRIO dentre as demais alternativas na questão. De 
acordo com MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA NACIONAL 
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABC DO SUS. DOUTRINAS E 
PRINCÍPIOS, 1990. Pág. 5 e 6: são princípios doutrinários do 
SUS: Universalidade, Integralidade, Equidade, e são diretrizes 
organizativas do SUS: Descentralização; Regionalização; 
Hierarquização; Resolutividade; Participação dos Cidadãos; 
Complementariedade do setor privado. 

16 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra C. A alternativa descreve: criou-se em julho de 
1985

 

o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds), 
mas foi criado em julho de 1987. 
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5) Recursos Contra as Questões para o cargo de: Assistente Social.  

Nº da 
Questão Parecer 

14 DEFERIDO: NULA. 

18 

INDEFERIDO: de acordo com a Lei Nº 8.742 de 1993 a 
alternativa correta é a letra indicada, pois todos os itens estão 
corretos. A utilização do termo portador não torna a questão 
errada. 

 

6) Recursos Contra as Questões para o cargo de: Técnico em Enfermagem.  

Nº da 
Questão Parecer 

32 DEFERIDO: NULA. 

37 

INDEFERIDO: A alternativa CORRETA a ser marcada continua 
sendo a letra D. de acordo com Profissionalização de auxiliares 
de enfermagem: cadernos do aluno: fundamentos de 
enfermagem / Ministério da Saúde, 2. ed. Ministério da Saúde, 
2003 Pag. 84; 87 e 88. 
Os antibióticos são drogas capazes de inibir o crescimento de 
microrganismos ou destruí-los. Constituem um grupo de 
medicamentos com ação bactericida/fungicida, causando a 
destruição das bactérias/fungos, pois desencadeiam alterações 
incompatíveis com sua sobrevida e ação 
bacteriostática/fungistática, promovendo a inibição do 
crescimento e reprodução bacteriana/fúngica, sem 
necessariamente provocar sua morte imediata. A questão pede o 
antibiótico que NÃO tenha ação bactericida. O Metronidazol; 
Penicilinas e Cefalosporinas tem ação bactericida. Tetraciclinas 
possuem ação bacteriostática. 

 

7) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o 
Cargo de: Vigia.  

Nº da 
Questão Parecer 

31 INDEFERIDO: O Boletim de ocorrência trata-se de documento de 
registro e não de punição junto à autoridade de segurança. 

36 

INDEFERIDO: A questão pede para que o candidato indique a 
alternativa em que não se deve tentar prestas assistência as 
vitimas de acidentes. A resposta correta indica que não se deve 
tentar prestar socorro as vitimas quando a situação oferecer 
perigo ao socorrista ou a vitima.  
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8) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o 

Cargo de:: Psicologia.   

Nº da 
Questão Parecer 

27 INDEFERIDO: a alternativa indicada é a única opção  

 

9) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o 
Cargo de:: Fisioterapia.  

Nº da 
Questão Parecer 

29 DEFERIDO: modificação do gabarito para alternativa C . 

  

10) Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos para o 
Cargo de: Dentista - PSB. 

Nº da 
Questão Parecer 

33 DEFERIDO: NULA 
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