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Recursos Contra Gabarito Oficial de Sitio Novo do Tocantins - TO 
 

1) Português Nível Fundamental (Vigia). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

05 
Candidato alega não 
haver alternativa 
correta. 

Deferido: Por não conter resposta correta, a questão deverá ser nula. 

 
2) Português Nível Fundamental (Motorista “B” e Motorista “D”) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

06 
Candidato alega que 
“Piauí” apresenta um 
“falso hiato” 

Indeferido: A palavra “Piauí” é assim separada pelos dicionários: Pi-au-í. O hiato acontece quando são 
emitidos/escritos dois sons vocálicos em sílabas separadas. Ex: Pi-au-í. Poucos estudiosos tratam do chamado 
“falso hiato”. José Almir Fontella Dornelles, n’A Gramática do Concursando – 2006, é um desses poucos 
gramáticos que falam do “falso hiato”. Por que seria “falso”? Porque foneticamente não teríamos duas vogais 
sendo separadas, mas, sim uma semivogal e uma vogal. Contudo, há muito tempo, convencionou-se tratar a 
palavra Piauí como tendo, de fato, 2 hiatos. E também por isso ela é acentuada. Piauí é oxítona e se enquadra 
na regra das terminações com hiato em “i” e “u”. Se não considerarmos a separação das sílabas “au” e “í” 
como hiato, o que ela seria? Um “falso hiato”? E como ficaria a regra de acentuação, reiterada por inúmeras 
gramáticas, nesse caso? A questão trata como hiato porque a historicidade da língua normatizada permite. 
Portanto permanece como correta a letra A do gabarito. 

 

3) Conhecimentos em Informática (Técnico em Enfermagem, Técnico Agrícola, Auxiliar de Consultório Dentário, Almoxarife e Bibliotecário). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

18 
Candidato alega mais 
de uma alternativa 
correta. 

Deferido: A questão deve ser nula por apresentar mais de uma alternativa correta. Devido ausência da 
palavra exceto no enunciado. 
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4) Português Nível Superior (Enfermeiro, Assistente Social, Fisioterapeuta, Médico, etc...) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

04 

Candidato alega que 
alternativa “D” seja 
correta e não letra B 
como afirma 
gabarito. Isso devido 
existência da palavra 
sequência 

Indeferido: A palavra “sequência”, no enunciado da 4ª questão, se refere ao “grupo” de palavras, à sua 
“ligação” – como é comum em várias questões de inúmeros concursos. E isso ainda deixa o item I incorreto. A 
candidata parece não ter prestado atenção que além dos processos de derivação prefixal, derivação sufixal e 
derivação parassintética, além de outros, existe o de derivação prefixal e sufixal: quando ocorre o acréscimo 
não simultâneo de um prefixo e de um sufixo a um radical – ex: empobrecer. O item I não se refere a dois 
processos isolados – “prefixal” em uma palavra, e “sufixal” em outra, numa sequência. Mas, sim, procura 
testar o candidato fazendo uma distinção entre “derivação parassintética” e “derivação prefixal e sufixal” – 
pois são processos parecidos, porém distintos. No recurso, a palavra “sequência” foi vista com o único sentido 
de obrigatoriedade de estar na “ordem” – e a ordem, nessa questão, não era importante – como o item II 
exemplifica. Permanecendo corretos os itens II e III e a letra B do gabarito continua válida. 

5) Matemática Fundamental (Vigia). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

11 

Candidatos alegam 
que questão deve ser 
nula por ambigüidade 
do termo “dividiu a 
metade” 

Deferido: A questão deve ser nula, devido má representação de termos fracionários. O termo “dividiu a 
metade”, deveria ter sido expresso “dividiu meio a meio”. 

19 
Candidato alega duas 
alternativas como 
resposta: “C” e “B”. 

Indeferido: A reclamação não procede. No item “C” fala-se sobre unidade de medida de CAPACIDADE (e não 
de volume) do sólido, que segundo o SI é o litro. Unidade bastante utilizada ao determinar a CAPACIDADE do 
porta-malas de carros. Ex: Porta-malas com capacidade de 80 Litros. 
Embora o porta-malas seja sólido, sua unidade de capacidade é “litros”. A unidade fundamental para medir 
superfícies é o m² (metros quadrados) e não m4 como afirma o item “B”. Sendo ela então a alternativa correta 
a ser marcada.  
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6) Motorista (Específica) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

23 

Candidato(a) solicita 
correção do gabarito 
da letra “C” para letra 
“D” 

Indeferido: De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, "ultrapassar em pontes ou viadutos" é uma 
manobra proibida, sendo a alternativa certa em questão (C). De acordo com o argumento do candidato, a 
alternativa D seria a correta, já que a alegação do mesmo é de que manobras de retorno são proibidas. 
Entretanto, o Art. 39. diz que "Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais para isto 
determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, ainda, EM 
OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E FLUIDEZ, OBSERVADAS AS CARACTERÍSTICAS 
DA VIA, DO VEÍCULO, DAS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E DA MOVIMENTAÇÃO DE PEDESTRES E CICLISTAS." 
Segundo o artigo, a alternativa D diz que o condutor deveria AGUARDAR UMA OPORTUNIDADE para realizar a 
manobra, o que indica que buscaria uma condição de segurança para a mesma. 

24 
Candidato discorda 
sobre “distância de 
seguimento” 

Indeferido: Em vários manuais de Direção Defensiva, a “distância de seguimento” é sempre conceituada 
como uma distância segura na qual o condutor possa fazer uma manobra segura, seja de desviar ou frear 
após o veículo à frente parar bruscamente. Uma explicação clara pode se encontrar no site do Detran do 
Paraná: [http://www.detran.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=108]. 

26 
Candidato alega 
“duas alternativas 
corretas” 

Deferido: A questão deve ser nula por admitir duas alternativas como resposta: “A” e “D” 

35 
Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “A” 

Deferido: A questão passa a admitir alternativa “A” como correta. Segundo a resolução do COTRAN, nº 160, a 
placa indica “Passagem Obrigatória”. 

37 
Candidato alega que 
alternativa “A” não 
seja correta.  

Indeferido: A questão pede para indicar um fator que provoque o fenômeno da aquaplanagem e, sendo que 
o mesmo só pode ser causado por água na pista, a única alternativa que contempla e trata de água, através 
da chuva é a letra A, o que poderia ter sido respondido por eliminação das demais alternativas. 

38 
Candidato alega que 
questão “não possui 
alternativa correta”. 

Deferido: A questão deve ser nula por não possuir alternativa correta. 

40 

Candidato alega que 
questão foge do 
“Conteúdo 
Programático” 

Indeferido: O assunto está devidamente enquadrado no conteúdo programático do Edital. 

 

http://www.detran.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=108
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7) Vigia (Específica) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

31 

Candidato alega que 
alternativa “C” seja a 
resposta e não “A” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: A questão pode ser facilmente respondida por método de eliminação. Tendo como única 
alternativa incorreta a alternativa “A”, sendo ela então a ser marcada. 

8) Cirurgião Dentista (Específica) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

16 
Candidato alega que 
nenhuma alternativa 
esteja correta 

Indeferido: Classificação de Winter: 
As posições dos 3º molares: Classe I: Vertical; Classe II: Horizontal; Classe III: Mesio Angular; Classe IV: Disto-
angular; Classe V: Invertido; Classe VI: Vestibulo-angular; Classe VII: Linguo-angular; Classe VIII: Excepcionais.  
http://www.angelfire.com/nm/cirurgia/3molares/3molares.html 

20 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “B” e não “D” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: Tortamano; Armonia, 2005. Guia Terapeutico Odontológico. 14ª edição. Editora Santos. Pág. 51 

21 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “D” e não “A” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: http://www.odontologia.com.br/artigos/geriatria.html 

27 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “B” e não “D” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: Tortamano; Armonia, 2005. Guia Terapêutico Odontológico. 14ª edição. Livraria Santos. Pág. 129 

 

http://www.angelfire.com/nm/cirurgia/3molares/3molares.html
http://www.odontologia.com.br/artigos/geriatria.html
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9) Técnico em Enfermagem (Específica) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

28 
Candidato alega que 
todas as alternativas 
estejam corretas. 

Indeferido: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo a letra D. De 

acordo com CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA nº 16. DIABETES MELLITUS. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Brasília – 

DF. 2006. Pag. 14. Fatores indicativos de maior risco para diabetes tipo 2, são listados: Idade >45 anos; 

Sobrepeso (Índice de Massa Corporal IMC >25); Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens 

e >88 cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas); Antecedente familiar (mãe ou pai) de diabetes; 

Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg); Colesterol HDL d”35 mg/dL e/ou triglicerídeos e”150 mg/Dl; História 

de macrossomia ou diabetes gestacional; Diagnóstico prévio de síndrome de ovários policísticos e Doença 

cardiovascular, cerebrovascular ou vascular periférica definida. Portanto ancestralidade descrito na 

alternativa D, refere-se a antepassados, anterior aos avós. E na literatura correta refere diabetes aos 

antecedentes: PAI E MÃE. Ancestral disponível em: minidicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. 

32 
Candidato alega que 
todas as alternativas 
estejam corretas. 

Indeferido: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo a letra A. De 
acordo com: Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica - n.º 21, 2ª ed. 2008. 
Ministério da Saúde. Nas Manifestações Clínicas da Hanseníase. Os principais sinais e sintomas da doença são: 
Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade (a 
pessoa sente formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – se queima ou machuca 
sem perceber); Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas; Diminuição ou queda 
de pêlos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas; Falta ou ausência de sudorese no local - pele seca. 
Portanto a alternativa A continua Exclusa das corretas. Pois descreve da seguinte forma: Manchas 
esbranquiçadas (hipercrômicas), acastanhadas ou amareladas, com alterações de sensibilidade (a pessoa 
sente formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – se queima ou machuca sem ver). 
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10) Enfermeiro (Específica). 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

12 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “C” e não “A” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo a letra A. De 
acordo com o referido manual. Apenas em torno de 10% das pessoas infectadas adoecem, metade delas 
durante os dois primeiros anos após a infecção e a outra metade ao longo de sua vida. Esta estimativa está 
correta se não existirem outras infecções ou doenças que debilitem o sistema imunológico da pessoa, como, 
por exemplo: Diabetes Mellitus (DM); infecção pelo HIV; tratamento prolongado com corticosteroídes; 
terapia imunossupressora; doenças renais crônicas, entre outras; desnutrição calórico protéica. Portanto as 
alternativas: b) Astenia; c) Pneumonia e d) Hipertermia severa, estão incorretas. 
Disponível em: CADERNOS de ATENÇÃO BÁSICA MANUAL TÉCNICO PARA O CONTROLE DA TUBERCULOSE. 
Série A. Normas e Manuais Técnicos; n. 148. Brasília – DF. 2002. 

19 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “C” e não “B” 
como consta no 
gabarito. 

Deferido: A reclamação procede. A questão será nula. O procedimento relatado na questão é de sonda 
nasogástrica. 

21 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “C” e não “A” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo a letra A. De 
acordo com Saúde Mental no SUS: Os Centros de Atenção Psicossocial. Série F. Comunicação e Educação em 
Saúde. Brasília – DF, 2004. pag. 12. Ministério da Saúde. O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do 
Brasil foi inaugurado em março de 1986, na cidade de São Paulo: Centro de Atenção Psicossocial Professor 
Luiz da Rocha Cerqueira, conhecido como CAPS da Rua Itapeva. A criação desse CAPS e de tantos outros, com 
outros nomes e lugares, fez parte de um intenso movimento social, inicialmente de trabalhadores de saúde 
mental, que buscavam a melhoria da assistência no Brasil e denunciavam a situação precária dos hospitais 
psiquiátricos, que ainda eram o único recurso destinado aos usuários portadores de transtornos mentais. 

22 

Candidato alega que 
alternativa correta 
seja “C” e não “B” 
como consta no 
gabarito. 

Indeferido: A reclamação não procede, a alternativa CORRETA a ser marcada continua sendo a letra B. De 
acordo com: Série A. Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica - n.º 21, 2ª ed. 2008. 
Ministério da Saúde. Nas Manifestações Clínicas da Hanseníase. Os principais sinais e sintomas da doença são: 
Manchas esbranquiçadas (hipocrômicas), acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade (a 
pessoa sente formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – se queima ou machuca 
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sem perceber); Pápulas, infiltrações, tubérculos e nódulos, normalmente sem sintomas; Diminuição ou queda 
de pêlos, localizada ou difusa, especialmente sobrancelhas; Falta ou ausência de sudorese no local - pele seca. 
Portanto a alternativa B continua Exclusa das corretas. Pois descreve da seguinte forma: Manchas 
esbranquiçadas (hipercrômicas), acastanhadas ou amareladas, com alterações de sensibilidade (a pessoa 
sente formigamentos, choques e câimbras que evoluem para dormência – se queima ou machuca sem ver). 

 


