
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO 
CONCURSO DE LAGOA DO BARRO 

 
1. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português: ZELADOR, MOTORISTA 
CATEGORIA “D” – AMBULÂNCIA, MOTORISTA CATEGORIA “D” – ÔNIBUS ESCOLAR E 
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 
DEFERIDO: Com alteração do gabarito. Opção correta: Letra C) Comum, simples e 
abstrato. 

9 
INDEFERIDO: A única palavra que possui, simultaneamente, encontro consonantal e 
dígrafo está na opção A: Professores. PR –  duas letras, dois fonemas, encontro 
consonantal perfeito; SS – dígrafo consonantal, duas letras, um fonema. 

2. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos: de Português dos cargos de: AGENTE 
COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; FISCAL DE TRIBUTOS; 
FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 DEFERIDO: A questão será anulada. 

3 DEFERIDO: A questão será anulada. 

6 

INDEFERIDO: O advérbio “bem” intensifica o adjetivo “antigo”. Advérbios são 
invariáveis. O mesmo não ocorre com os adjetivos, que variam conforme o 
substantivo ao qual qualificam. 
 

9 

INDEFERIDO: A única palavra que possui, simultaneamente, encontro consonantal e 
dígrafo está na opção A: Professores. PR –  duas letras, dois fonemas, encontro 
consonantal perfeito; SS – dígrafo consonantal, duas letras, um fonema. 
 

10 DEFERIDO: A questão será anulada. 

3. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Português: EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, ODONTÓLOGO, NUTRICIONISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

1 
INDEFERIDO: A expressão “trabalhava atualmente”, no contexto, enseja sentido de 
tempo. 

3 INDEFERIDO: Não há problemas de interpretação do enunciado. 

9 
INDEFERIDO: O morfema destacado no item B não corresponde a vogal temática, 
mas compõe desinência modo temporal. 



 

10 INDEFERIDO: O item não apresenta condição na oração subordinada adverbial. 

4. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos de Matemática: ZELADOR, 
MOTORISTA CATEGORIA “D” – AMBULÂNCIA, MOTORISTA CATEGORIA “D” – ÔNIBUS 
ESCOLAR E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 
INDEFERIDO: A questão está dentro do edital, pois refere-se ao valor numérico de 
uma expressão algébrica que é ensinada no 8º ano do Ensino Fundamental. 

16 
DEFERIDO: CORRETA É A LETRA “C”. 
 ALTERAÇÃO DE GABARITO DA LETRA “D” PARA A “C” 

5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS: EDUCADOR FÍSICO, 
ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, ODONTÓLOGO, NUTRICIONISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

25 

INDEFERIDO: O único enunciado incorreto é o terceiro, a Lei Orgânica da Saúde 
(Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) fundou o SUS. Portanto, a alternativa 
correta é a letra A, o gabarito está correto. 

NOB-SUS 93 Neste ano foi publicada a NOB-SUS 93, que procura restaurar o 
compromisso da implantação do SUS e estabelecer o princípio da municipalização, 
tal como havia sido desenhada. Institui níveis progressivos de gestão local do SUS e 
estabelece um conjunto de estratégias, que consagram a descentralização político-
administrativa na saúde. Também define diferentes níveis de responsabilidade e 
competência para a gestão do novo sistema de saúde (incipiente, parcial e 
semiplena, a depender das competências de cada gestor) e consagra ou ratifica os 
organismos colegiados com grau elevado de autonomia: as Comissões Intergestoras 
(Tripartite e Bipartite) (BRASIL, 1993). 

28 

INDEFERIDO: O gabarito é a letra C, Lei 11350/2006. Art. 4o-A. O Agente 
Comunitário de Saúde e o Agente de Combate às Endemias realizarão atividades 
de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da Educação 
Popular em Saúde, dentro de sua área geográfica de atuação, especialmente nas 
seguintes situações: (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018) 

29 

INDEFERIDO: A alternativa correta é a letra C e o  gabarito está correto; Lei 8080 
Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal. 

30 

INDEFERIDO: O gabarito oficial é a letra D;  A saúde indígena está inserida na Lei 
8080/90  Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, e que consequentemente está inserida 
na Lei, e está na lista de conteúdos programáticos. 

6. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos do SUS: AGENTE COMUNITÁRIO DE 
ENDEMIAS; AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE; FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA; TÉCNICO 
EM ENFERMAGEM; TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL. 



 
Nº 
Questão 

Parecer 

29 

INDEFERIDO: O gabarito está correto, a letra D. Os profissionais de saúde estão 
expostos frequentemente a material biológico, por isso os riscos de contaminação 
podem ser altos a depender da atividade realizada. Os acidentes com esses 
profissionais geralmente envolvem ferimentos com agulhas ou outro material 
cortante e contato direto com sangue ou materiais contaminados. Dentre os mais 
envolvidos com esses acidentes, destacam-se os profissionais de enfermagem. Fonte 
bibliográfica: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/saude-bem-
estar/biosseguranca-saude.htm 

7. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/ Gerais: ZELADOR, 
MOTORISTA CATEGORIA “D” – AMBULÂNCIA, MOTORISTA CATEGORIA “D” – ÔNIBUS 
ESCOLAR E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

24 
INDEFERIDO: A questão se baseou em fontes oficiais, com dados do IBGE, e, 
portanto, será mantida.  

8. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/ Gerais : AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, FISCAL DE  
VIGILÂNCIAS SANITÁRIA, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

11 INDEFERIDO: Os dados são do IBGE. 

13 
INDEFERIDO: A Banca entende que o erro de digitação não atrapalha o 
entendimento da questão. 

9. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/ Gerais: FISCAL DE 
TRIBUTOS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

22 
INDEFERIDO: A Banca entende que não há problemas na elaboração da questão que 
seja prejudicial ao seu entendimento. 

23 
INDEFERIDO: A Banca entende que o erro de digitação não atrapalha o 
entendimento da questão. 

25 
INDEFERIDO: As informações foram retiradas de um órgão oficial. Além disso, faltam 
fontes precisas nos argumentos do candidato. 

27 

INDEFERIDO: Candidato alega que a questão pode trazer dúvidas quanto à 
temporalidade do ocorrido. No entanto, segundo o Edital, as questões são 
referentes à atualidades e, com conhecimento das últimas notícias na semana do 
ocorrido, seria possível identificar a questão correta, que traz um fato.  

28 
INDEFERIDO: A questão trata de atualidades, como indica o Edital. Portanto, o fato é 
referente aos acontecidos nas últimas semanas que antecedem a prova, ficando 
claro sobre do que se trata a crise. 



 

29 
INDEFERIDO: A questão trata de atualidades, como indica o Edital e, portanto, o 
último caso de evacuação foi o indicado como alternativa correta. 

10. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/ Gerais: EDUCADOR 
FÍSICO, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO, ODONTÓLOGO, 
NUTRICIONISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

18 
INDEFERIDO: A Banca entende que o erro de digitação não atrapalha o 
entendimento da questão, visto que todo o enunciado contextualiza o tempo 
ocorrido. 

19 
DEFERIDO: Questão NULA. O Frei não é brasileiro, como indica a questão e ela será 
nula. 

20 DEFERIDO: O gabarito será alterado de D para A. 

11. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Regionais/ Gerais: ENGENHEIRO 
CIVIL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

28 
INDEFERIDO: A banca entende que o erro de digitação não atrapalha o 
entendimento da questão, visto que todo o enunciado contextualiza o tempo 
ocorrido. 

29 
DEFERIDO: Questão NULA. O Frei não é brasileiro, como indica a questão e ela será 
nula. 

30 DEFERIDO: O gabarito será alterado de D para A. 

12. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: FARMACEUTICO  

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO: 
A questao referida trata das barreiras que separam o meio interno do meu externo, 
assim como definido na bibliografia citada pelo requerente.  
  
Na aternativa A, absorção intestinal trata-se de uma absorção ENTERAL, portanto a 
alternativa está ERRADA. Entretanto, o enunciado continua com a descricao da 
barreira do epitélio intestinal, que como definida pelo autor, é uma única camada 
formada por enterócitos com microvilosidades. No lado LUMINAL, essas células são 
unidas entre si pelas zônulas de oclusão ou junção estreitada, esta, é uma região 
onde as membranas fosfolipídicas das duas células estabelecem um contato e unem-
se por uma proteína integrada de membrana. A eficiência com que essa barreira 
limita as trocas de substâncias pode ser aumentada multiplicando essas junções de 
oclusão. 
 
Na alternativa B foi citado que no trato respiratório, as células epiteliais ciliadas 
tambem são unidas no lado LUMINAL  de MANEIRA DIFERENTE. Logo, a alternativa 
está ERRADA. Alem disso, juncoes de oclusao sao estruturas comuns nos tecidos 



 
epiteliais, especialmente aqueles propensos a movimentacao.   
 
Na alternativa C: Na aplicação bucal ou sublingual, o fármaco encontra como 
barreira um EPITÉLIO estratificado escamoso não queratinizado. As células 
estabelecem contatos pontuais entre si na forma de desmossomos, mas não selam 
completamente os espaços intercelulares. Para isso, as células têm a propriedade de 
secretar lipídeos polares que se organizam em camadas no espaço extracelular. 
Neste caso, forma-se uma barreira fosfolipídica contínua também no epitélio 
escamoso, mas com localização extracelular. O mesmo princípio de barreira ocorre 
no epitélio escamoso estratificado e queratinizado da pele. Trata-se, portanto, da 
UNICA alternativa CORRETA. 
 
Na alternativa D: A formação de uma camada fosfolipídica contínua significa que 
SOMENTE os fármacos lipofílicos podem entrar no organismo através do epitélio 
estratificado, portanto a alternativa está ERRADA. 
 

13. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos específicos: NUTRICIONISTA. 

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO: Quando da elaboração da questão optou-se em escolher apenas dois 
órgãos/estruturas para compor a alternativa “B” para que a mesma não ficasse 
destoante das demais, visto que as alternativas “A” e “C” também apresentaram 
dois órgãos/estruturas.  

33 
DEFERIDO: NULA. A questão apresenta duas alternativas corretas, as opções “A” e 
“C”. 

36 DEFERIDO: NULA. A questão não apresenta nenhuma resposta correta. 

14. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ENGENHEIRO CIVIL. 

Nº 
Questão 

Parecer 

39 
DEFERIDO: NULA. Alguns itens apresentados nas alternativas são obrigatórios 
apenas em canteiros de obras onde houver trabalhadores alojados. 

15. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ODONTÓLOGO. 

Nº 
Questão 

Parecer 

35 

INDEFERIDO: A questão não será anulada. Os fatores que tornam a impacção 
cirúrgica menos e mais difícil podem ser observadas no livro Cirurgia oral e 
maxilofacial contemporânea.  HUPP, James ; ELLIS III, Edward et al. Ed.5 Capítulo 9 
Pag 168. 



 

40 

INDEFERIDO: A questão não será anulada. O erro ortográfico não interferiu no 
entendimento e compreensão da questão. 
Manual de prótese parcial removível. KLIEMANN, Claudio; OLIVEIRA, Wagner. 
Capítulo 2, pag 15-20. 
 Prótese parcial removível. Frank Kaiser. PPR no laboratório. 
https://pt.slideshare.net/GracieleSonobe1/prtese-parcial-removvel-odontolgico 

16. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: FISCAL DE TRIBUTOS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

DEFERIDO: Entende-se pela redação da alternativa “D”, gabarito original da questão, 
que todos os serviços prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição serão 
tributados mediante taxas, no entanto, somente alguns casos específicos são 
passiveis de tributação mediante taxas. 
Com isso, a Questão fica sem gabarito, devendo a mesma ser NULA. 
 
“(D) Os serviços prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição serão 
tributados mediante taxas.” 

34 

INDEFERIDO: A referida questão possui como único gabarito a alternativa “C”.  
 
Em relação a alternativa “(B) As imunidades somente poderão ser estabelecidas 
mediante lei complementar;”, esta estaria incorreta uma vez que a Constituição 
Federal alberga as hipóteses de imunidade tributária presentes em nosso sistema 
jurídico pátrio. A maior concentração de imunidades está no art. 150 da Constituição 
Federal, mas outros dispositivos esparsos também trazem situações de imunidade. 
com isso a alternativa “B” é INCORRETA. 
 
Em relação a Alternativa “D” estar incorreta, “(D) As imunidades não estão 
previstas legalmente, com isso não há a ocorrência do fato gerador., pois o texto 
constitucional prevê várias situações que representam imunidades tributárias 
conforme segue abaixo, com isso, percebe-se que existem situações que estão SIM 
previstas em lei, fazendo com que a alternativa “D” seja INCORRETA, mantendo-se 
o gabarito original da questão ”C”. 
 
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos: 

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os 

https://pt.slideshare.net/GracieleSonobe1/prtese-parcial-removvel-odontolgico


 
houver instituído ou aumentado; 

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 
aumentou;    (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b;    (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização 
de vias conservadas pelo Poder Público; 

VI - instituir impostos sobre:   (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência 
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

35 

INDEFERIDO: A referida questão possui como único gabarito a alternativa “D”.  
Em relação a alternativa “(A) No âmbito da legislação concorrente, cabe aos 
municípios se limitarem a estabelecer normas gerais;” percebe-se que a sua redação 
está em desacordo com o texto constitucional, que define como competência da 
União o estabelecimento de normas gerais, quando se trata de legislação 
concorrente, e na ausência de normas gerais, esta competência poderia ser suprida 
pelos Estados, não cabendo aos Municípios estabelecer normas gerais, mas sim, 
apenas suplementá-las. E a competência dos municípios não se limitaria apenas a 
estabelecer normas gerais, com isso a alternativa “A” é INCORRETA. 
Segue texto constitucional: 
 
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
... 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a 
estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art2%C2%A72


 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

...” 

38 

INDEFERIDO: A referida questão possui como único gabarito a alternativa “B”.  
Em relação a alternativa “(B) Possui como base de cálculo o serviço prestado;”, 
embora não contenha expressamente a palavra “preço”, quando se fala em “base de 
cálculo”, não levam a pensar em outra coisa a não ser valor, preço, quantia... ou 
seja, estaria implícito que a base de cálculo é o preço do serviço. Com isso, mantêm-
se o gabarito da alternativa “B”. 
  

17. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: AGENTE COMUNITÁRIO 
DE SAÚDE. 

Nº 
Questão 

Parecer 

32 

DEFERIDO: MUDANÇA DE GABARITO DA ALTERNATIVA B PARA ALTERNATIVA D.  
Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/guia_acs.pdf pág: 
20 
 

34 

INDEFERIDO: Os microorganismos eliminados nas fezes humanas são de diversos 
tipos, sendo que os coliformes (Escherichia coli, Aerobacter aerogenes e o 
Aerobacter cloacae) estão presentes em grande quantidade, podendo atingir um 
bilhão por grama de fezes. Disponível em:  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/capitulo_3.pdf pág: 154. 

18. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: AGENTE COMUNITÁRIO 
DE ENDEMIAS. 

Nº 
Questão 

Parecer 

32 

INDEFERIDO: A alternativa permanece a letra B. A toxoplasmose é uma infecção 
causada por um protozoário chamado “Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes 
de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais. É 
causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses 
(doenças transmitidas por animais) mais comuns em todo o mundo. Fonte: 
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/toxoplasmose 

 
19. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: MOTORISTA CATEGORIA 
D – AMBULÂNCIA, MOTORISTA CATEGORIA D – ÔNIBUS ESCOLAR. 

Nº 
Questão 

Parecer 

31 

INDEFERIDO: A resposta correta é a letra C. Art. 7º Compõem o Sistema Nacional 
de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: 

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão 
máximo normativo e consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e coordenadores; 

32 
INDEFERIDO: A resposta do gabarito oficial é a letra C e está correto. conforme o 
artigo 19, Inciso I da Lei de Trânsito. 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/toxoplasmose


 

35 

INDEFERIDO: O gabarito está correto, permanecendo a letra A como a resposta 
correta e mais completa. 

Art. 175. Utilizar-se de veículo para, em via pública, demonstrar ou exibir manobra 
perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou 
arrastamento de pneus: 
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e remoção do 
veículo 

20. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos Específicos: ODONTÓLOGO 

Nº 
Questão 

Parecer 

30 

INDEFERIDO: O gabarito oficial é a alternativa D; A saúde indígena está inserida na 
Lei 8080/90 Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, e que consequentemente está inserida na 
Lei, e está na lista de conteúdos programáticos. 

 

 

 

 
 


