
 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR  DO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO - MA 

 
1. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais para o todos os 

cargos. 
 

Nº 
QUESTÃO   Parecer 

23 

DEFERIDO: A questão deve ser ANULADA, pois a base para a pesquisa 
informava a data divergente da Lei Estadual nº 2.108 de 19/12/1961 na qual eleva 
o município à condição de cidade, com a denominação de Tasso Fragoso. 
 
Fonte:http://www.cprm.gov.br/publique/media/hidrologia/mapas_publicacoes/Atlas_Digital_RHS/
maranhao/tasso_fragoso/Rel_Diagnostico.pdf 

24 

DEFERIDO:  A questão deve ser ANULADA, pois o clima informado não condiz 
corretamente. O clima que corresponde corretamente seria o Clima tropical com 
estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw). 
 
Fonte:http://www.cprm.gov.br/publique/media/hidrologia/mapas_publicacoes/Atlas_Digital_RHS/
maranhao/tasso_fragoso/Rel_Diagnostico.pdf 

 
2. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de Matemática Nível 

Fundamental para o cargo de Motorista Categoria “D”. 
 

Nº 
QUESTÃO   

Parecer 

15 DEFERIDO: O Gabarito preliminar deverá ser alterado para a letra “B”. 

 
3. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de Informática para os 

cargos de Guarda Municipal, Fiscal Fazendário, Auxiliar de Administração, 
Agente Epidemiológico e Técnico Agrícola. 

 
Nº 

QUESTÃO   
Parecer 

11 
DEFERIDO: A questão deve ser ANULADA, pois pode ser entendida como duas 
alternativas corretas. 

 
4. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Especifico para o cargo de 

Auxiliar de administração 
 

Nº 
QUESTÃO   

Parecer 

31 

INDEFERIDO:  De acordo com Marilena Leite Paes: “O termo arquivo pode 
também ser usado para designar, órgão governamental ou institucional cujo o 
objetivo seja o guardar e conservar a documentação.” Portanto a alternativa B é 
verdadeira. Porém, a alternativa A é a incorreta, pois de acordo com Marilena 



 
Leite Paes: “Exclusividade de criação e recepção por uma repartição, firma ou 
instituição. Não se considera arquivo uma coleção de manuscritos históricos, 
reunidos por uma pessoa” 
 
Fontes:PAES, Marilena Leite. Arquivo: Teoria e Prática. 3° Ed. rev. Ampl. Rio de Janeiro: Editora 
FGV:2004 

37 

INDEFERIDO:  De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Para assegurar 
que as entidades da Administração Indireta observem o princípio da especialidade, 
elaborou-se outro princípio: o do controle ou tutela, em consonância com o qual a 
Administração Pública direta fiscaliza as atividades dos referidos entes, com o 
objetivo de garantir a observância de suas finalidades institucionais.” Portanto a 
alternativa B está correta.  
 
Fonte:DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. Ed, São Paulo: Altas, 2010. 

 
5. Recurso Contra as Questões de Conhecimentos especifico para o cargo de 

Professor de Magistério. 
 

Nº 
QUESTÃO   

Parecer 

35 

INDEFERIDO:  De acordo com o enunciado na alternativa “C” As oligarquias 
dominantes eram as forças políticas republicanas de São Paulo e Minas Gerais, e 
em menor dimensão do Rio Grande do Sul. 
Na República Oligárquica (1894-1930) o poder político federal ficou nas mãos das 
oligarquias cafeeiras paulistas e mineiras, influenciado também pela figura do 
senador gaúcho Pinheiro Machado até 1916. São Paulo e Minas Gerais dominaram 
o governo federal na maior parte desse período de 1894 a 1930 por meio da 
chamada "política do café-com-leite". O Rio Grande do Sul teve influência na 
política nacional graças ao prestígio pessoal do senador Pinheiro Machado, 
assassinado em 1916. A partir daí, a influência gaúcha declinou porque o estado 
do Rio Grande do Sul ficou muito desunido devido ao conflito interminável entre o 
PRR e o Partido Libertador. Quando estes dois partidos foram finalmente unidos, 
por Getúlio Vargas, em 1928, o Rio Grande do Sul conseguiu lançar finalmente 
um candidato à presidência da república: o próprio Getúlio Vargas em 1930. 
Em nenhum trecho do enunciado faz-se  referencia que o Sul do país corresponde 
somente ao Estado do Rio Grande do Sul. Este por sua vez teve pequena 
participação devido a influencia do senador Pinheiro Machado.  
 
Fonte: https://historiandonanet07.wordpress.com/2011/01/31/primeira-
republica/https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Rep%C3%BAblica_Brasileira 

37 
DEFERIDO: Mudança do gabarito preliminar para alternativa “D”. A sociedade 
regida pelo absolutismo era divida em três classes: o Clero (primeiro estado), a 
Nobreza (segundo estado) e o Terceiro Estado, composto por 95% da população.  

 
 
 
 
 
 



 
6. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Especifico para o cargo de 

Professor de Historia. 
 

Nº 
QUESTÃO   Parecer 

32 

DEFERIDO: Devido erro de digitação, todas as alternativas estão corretas, a 
questão deve ser ANULADA. A corvéia consistia em trabalhos gratuitos e 
obrigatórios realizados pelos servos durante alguns dias na semana nas terras do 
manso senhoril. 

 
7. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Especifico para o cargo de 

Farmacêutico Bioquímico.  
 

Nº 
QUESTÃO   Parecer 

33 

INDEFERIDO:  A questão indaga a respeito de um exame laboratorial 
indispensável na avaliação de intoxicação por cocaína. Resposta correta: LETRA 
D. 
Avaliação laboratorial de intoxicação por cocaína: 
Triagem com imunoensaio ou FPIA: positivo > 300 ng/mL. Confirmatória com 
HPLC ou GC-MS: positivo com > 150 ng/mL. 
Complementar/ exames auxiliares: conforme quadro clínico: avaliação de isquemia 
miocardia ou arritimias, convulsões, AVC, rabdomiólise, considerar função renal, 
EQU, eletrólitos, CPK.  
 
Fonte: Laboratório na prática clínica. Ricardo M. Xavier, Galton de C. Albuquerque e Elvino 
Barros.-Porto Alegre : Artmed, 2005. Pag 101.  
ISBN 978-85-363-0352-9   

35 

INDEFERIDO:  A questão se refere à ordenação de itens na curva ABC.  
Resposta correta: LETRA B. 
 
Após a ordenação por sua importância, as classes da curva ABC poder ser assim 
definidas: 
Classe A: Grupo de itens mais importantes, que devem ser tratados com atenção 
especial pela administração, representam 8% dos itens e correspondem a 70% do 
custo total (quantidade pequena e alto custo unitário). 
Classe B: itens em situação intermediária entre as classes A e C; representam 20% 
dos itens e correspondem a 20% do custo total. 
Classe C: itens menos importantes, que não justificam grande atenção por parte da 
administração; representam 72% dos itens e correspondem a 10% do custo total 
(exatamente o contrario da curva A: quantidade grande e pequeno custo unitário). 
 
Fonte: Cavallini, Mirian Elias Fármacia Hospitalar / Míriam Elias Cavallini, Marcelo Polacow 
Bisso.--2.ed.--Barueri, SP: Manole, 2010. Pag 75. 
CDD-362.1782068   

 
 
 
 



 
8. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Especifico para o cargo de 

Odontólogo.  
 

Nº 
QUESTÃO   Parecer 

34 

INDEFERIDO:  O Ibuprofeno que foi a alternativa marcada pelo candidato é um 
medicamento AINES seletivo para COX-1 e não COX-2 como pede a questão. 
Mesmo tendo entrado em desuso das alternativas citadas o único inibidor da COX-
2 é o Rofecoxibe todos os outros são inibidores da COX-1. 
Resposta correta letra C. 
 
Fontes:CarmenLuizeKummer,TSA 1,TerezaCristinaR.B.Coelho,TSA  
2 AntiinflamatóriosNãoEsteróidesInibidoresda Ciclooxigenase-2(COX-2):AspectosAtuais. 
RevBrasAnestesiol 2002;52:4:498-512 
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