NOTA DE ESCLARECIMENTO

A CONSEP, organizadora do Teste Seletivo Edital nº 001/2022 da Prefeitura
Municipal de Marcos Parente-PI, informa que, após a publicação do resultado dos recursos
contra o gabarito preliminar do Teste Seletivo, torna público o atendimento aos
requerimentos de candidatos que, por motivo de não localização dos documentos
enviados, não tiveram seus recursos analisados. Após a confirmação de recebimento dos
recursos, confirmando a tempestividade destes, RETIFICA a publicação dos resultados dos
recursos que efetivamente foram analisados na sua totalidade, pela Banca organizadora,
conforme segue.

Teresina-PI, 07 de abril de 2022.

CONSEP
Consultoria e Estudos Pedagógicos

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DO
TESTE SELETIVO EDITAL 001/2022 DE MARCOS PARENTE – PI
1.
Recursos contra as questões de conhecimentos de Português, do(s) cargo(s): AGENTE
ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE INFORMÁTICA, AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS.
Nº Questão
Parecer
DEFERIDO – Após a revisão da questão e a devida comprovação dos argumentos
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dos recursos, a Banca decidiu pela ANULAÇÃO DA QUESTÃO, visto que há duas
respostas CORRETAS possíveis (alternativas B e C).
DEFERIDO – Constatou-se erro de vocábulo na redação da alternativa (A), da
04
referida questão, já que o correto seria “melhores”. A Banca decide pela
ANULAÇÃO DA QUESTÃO.
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DEFERIDO – Após a revisão da questão, a Banca decidiu pela ANULAÇÃO DA
QUESTÃO, pois há duas alternativas corretas (B e C).
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DEFERIDO – Pois houve erro na redação da questão, já que a grafia esperada seria
“sargeta”, portanto, há duas respostas possíveis (D) e (E).
A QUESTÃO SERÁ ANULADA.
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INDEFERIDO – Conforme a Gramática Normativa da Língua Portuguesa – Rocha
Lima (pág. 236/ 50ª edição), “consequentemente” é uma conjunção coordenativa
conclusiva. O gabarito permanece INALTERADO. Letra (A).

2.
Recursos contra as questões de conhecimentos de Português, do(s) cargo(s): ASSISTENTE
SOCIAL, MÉDICO PSF, ENFERMEIRO, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, FARMACÊUTICO,
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO e PROFESSOR.
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO – Os vocábulos formados pela agregação simultânea de prefixo e
sufixo a determinado radical chamam-se PARASSINTÉTICOS, palavra derivada do
grego pará- (= justaposição, posição ao lado de) e synthetikós- (= que compõe, que
junta, que combina). Na palavra em questão, o prefixo e o sufixo se aglutinaram a
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um só tempo ao radical alm(a), pois que não existe – e não existiram nunca – o
substantivo desalma, nem tampouco o adjetivo almado. (CUNHA, Celso. Nova
Gramática do Português Contemporâneo. Celso Cunha, Lindley Cintra. – 7.ed. Rio
de Janeiro:Lexikon, 2017). O gabarito permanece inalterado. Letra (E).
DEFERIDO – Após a análise da questão, e ainda, de acordo com as regras
gramaticais vigentes, não foi verificada alternativa onde todas as palavras têm o
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mesmo processo de formação. Diante do exposto, a Banca decidiu pela
ANULAÇÃO DA QUESTÃO 12.
3.
Recursos contra as questões de conhecimentos de Português, do(s) cargo(s): AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS e VIGIA.
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO – O assunto abordado na questão é o uso da letra H, o qual consta
nos conteúdos programáticos do edital (Letras, sílabas, substantivos próprios e
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comuns.) e, embora a resposta à alternativa seja Interjeição, a pergunta faz
referência ao uso de uma letra e não à classe gramatical, visto que não se trata
de palavra. O gabarito permanece INALTERADO. Letra (B).

4. Recursos contra as questões de conhecimentos Regionais e Gerais do(s) cargo(s): AGENTE
ADMINISTRATIVO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, AGENTE DE ENDEMIAS, ASSISTENTE
SOCIAL, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ENFERMEIRO, FARMACEUTICO, FONOAUDIÓLOGO,
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO PSF, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROFESSOR, TÉCNICO DE
ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA e VIGIA.
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO – Os dados a que se referem a publicação são aqueles que constam
no IBGE, fonte oficial do governo para dados dos municípios brasileiros. Enquanto
26
não forem alterados os dados oficiais, a informação está mantida, sendo esta a
que a Banca se baseia para elaboração da questão.
INDEFERIDO – Existe apenas uma alternativa correta, que é a letra C, tendo em
vista que os primeiros habitantes da localidade eram indígenas e somente os
27
posteriores habitantes da localidade eram fazendeiros, como argumenta o recurso.
No entanto, não há alternativa com o item “fazendeiro”.
INDEFERIDO – O primeiro prefeito da cidade chamava-se Fernando Benvindo
32
Pereira (alternativa B), que administrou a cidade por 6 meses, como traz o próprio
texto argumentativo do recurso. O gabarito permanece inalterado: Letra (B).
5. Recursos contra as questões conhecimentos Específicos, do cargo de AGENTE DE ENDEMIAS.
Nº Questão
Parecer
DEFERIDO PARCIALMENTE – MUDANÇA DE GABARITO DE ALTERNATIVA (C) PARA
ALTERNATIVA (A). A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV é um método de prevenção à
infecção pelo HIV. Consiste na tomada diária de um comprimido que permite ao
organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com o HIV, ou seja,
o indivíduo se prepara antes de ter uma relação sexual de risco para o HIV. Não
42
existe vacina para evitar o HIV.
FONTE:https://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencaocombinada/profilaxia-pre-exposicaoprep#:~:text=A%20Profilaxia%20Pr%C3%A9%2DExposi%C3%A7%C3%A3o%20ao,d
e%20risco%20para%20o%20HIV.
DEFERIDO – MUDANÇA DE GABARITO DE ALTERNATIVA (C) PARA ALTERNATIVA
(D) - HAS crônica: condição clínica multifatorial, geralmente não associada a
sintomas, caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos sistólicos ≥
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140 mmHg e/ou diastólicos ≥ 90 mmHg. As demais alternativas são doenças
provocadas pelo lixo cujo transmissor é a mosca.
Fonte:https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/hipertensao-arterial-sistemica(HAS)-no-adulto/definicao-hipertensao-arterial-sistemica-has-no-adulto/
6. Recurso contra as questões de conhecimentos Específicos, do(s) cargo(s): MÉDICO PSF.
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO – O enunciado da questão apresenta os medicamentos que são,
comprovadamente, usados no tratamento da Osteoporose, quais sejam:
Denosumabe, Teriparatida, Ácido Zoledrônico e Calcitonina. O Raloxifeno é
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também usado para a mesma finalidade. A alternativa da letra (A) apresenta
Bioraloxifeno (e não Raloxifeno), substância inexistente dentre os fármacos
indicados contra a doença, portanto, à EXCEÇÃO deste, todos os demais são
indicados neste tipo de tratamento. O gabarito permanece inalterado. Letra (A).
7. Recursos contra as questões de conhecimentos Específicos, do cargo de FISIOTERAPEUTA.
Nº Questão
Parecer
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INDEFERIDO – A questão se refere sobre o tratamento da forma tão severa do pé
torto e quando iniciamos o tratamento “CONSERVADOR”. Porém a idade ideal
para se iniciar o tratamento sendo recomendado por alguns ortopedistas que o
tratamento seja iniciado logo após o nascimento. Então de acordo com a
pergunta, A RESPOSTA CONTINUA SENDO A LETRA B. Embora que em alguns
casos seja iniciado apenas quando o bebê completar 9 meses ou quando tiver
cerca de 80 cm de altura. Referente ao caso da pergunta o tratamento deverá ser
iniciado nas duas semanas de vida.
REFERENCIAS: https://www.tuasaude.com/pe-torto-congenito/
https://www.scielo.br/j/aob/a/WVjrRdz7zfrxPWwkpjFK8mR/?lang=pt
DEFERIDO – Após a análise e revisão da questão, a Banca reconhece o erro no
gabarito e decide pela ANULAÇÃO DA QUESTÃO. Fisioterapeuta não faz atribuição
ao realizar higiene da área genital.

8.
Recursos contra as questões de conhecimentos Específicos, do cargo de FONOAUDIÓLOGO
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO
I – Integram a equipe dos BLH profissionais habilitados em atividades médico
assistenciais e de tecnologia de alimentos como médicos, nutricionistas,
enfermeiros, farmacêuticos, engenheiro de alimentos. Podem ainda integrar a
equipe, com o objetivo de apoiar as ações de aleitamento materno, o
fonoaudiólogo, o psicólogo, o assistente social e o terapeuta ocupacional
(Guimarães et al., 2004).
II – (...)
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III – O fonoaudiólogo inserido no contexto materno-infantil poderá ainda,
favorecer o entendimento das mães quanto à importância da comunicação com a
criança e quanto aos benefícios do aleitamento materno exclusivo (e NÃO,
complementar), além de orientar sua prática. A função desse profissional é
incentivar o estabelecimento e a manutenção do aleitamento materno, uma vez
que esse exerce papel fundamental no crescimento adequado das estruturas do
sistema sensório motor oral e na adequação da linguagem (Pivante, Medeiros,
2006; Turczinski et al., 2006).
IV – (...)
Em tempo: em nenhum momento é citado no enunciado ou nas alternativas da
questão a responsabilização de algum profissional junto à vigilância sanitária. O
que se buscou foi apenas quais profissionais podem compor a equipe, e nada mais.
Fonte: PEREIRA, Fernanda Caroline Braga. Proposta de criação de um curso on-line
sobre aleitamento materno complementar à disciplina distúrbios da fala.
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008.
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado.
INDEFERIDO
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A triagem auditiva é imprescindível para identificar as crianças que apresentam
risco de perda (KARATAS; KANLIKAMA; MUMBUC, 2006) e também é (e NÃO, mas
não é) uma importante ferramenta de identificação das perdas auditivas, muitas
vezes assintomáticas e detectáveis por familiares e professores. (e NÃO, que
muitas vezes são assintomáticas e não detectáveis por familiares e professores)

Fonte: SILVA, Elthon Gomes Fernandes da. Triagem Auditiva em Estudantes do
Ensino Fundamental de Escolas Públicas Municipais de Vitória de Santo Antão.
Universidade Federal de Pernambuco. Vitória de Santo Antão. 2011, p. 06.
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado.
INDEFERIDO
O enunciado da questão é claro, direto e objetivo; o mesmo trata de “condições
especiais” a partir do parto até que ocorra a aceitação do bebê; conforme recorte
abaixo:
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“Durante a gestação a família cria expectativa de um bebê imaginário. No
momento que o bebê nasce com alguma condição especial, deve-se apoiar essa
família na aceitação do diferente, e usar técnicas específicas no manejo de cada
situação”.
A argumentação da candidata extrapola este recorte temporal, apresentando
inclusive dificuldades de escolarização, fato que só ocorre por volta dos quatro
anos.
Fonte: Mantendo o Aleitamento Materno em Situações Especiais. Portal de Boas
Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente.
Disponível em: <portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br>.
Fica, portanto, mantida a questão e o gabarito publicado.

9.
Recursos contra as questões de conhecimentos Específicos, do cargo de ENFERMEIRO.
Nº Questão
Parecer
37
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INDEFERIDO – RECLAMAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.
O gabarito permanece INALTERADO.
DEFERIDO – Após verificar que há mais de uma alternativa correta, a Banca decide
que a questão deve ser ANULADA.
FONTE: https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/mediastino
DEFERIDO PARCIALMENTE – MUDANÇA DE GABARITO DA ALTERNATIVA (E) PARA
ALTERNATIVA (C).
FONTE: Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
INDEFERIDO – PÁGINAS 46, 47, 48 E 49 SÃO CITADAS AS ATRIBUIÇÕES DOS
PROFISSIONAIS. ALTERNATIVA (B) É A ÚNICA INCORRETA NA QUESTÃO.
FONTE: Cadernos de Atenção Básica 32.
O gabarito permanece INALTERADO.

10. Recurso contra as questões de conhecimentos Específicos, do cargo de ASSISTENTE SOCIAL
Nº Questão Parecer
INDEFERIDO – A justificativa do candidato não apresenta argumentos lógicos
suficientes para anulação da questão. O texto está bem claro, afirmando que o
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Assistente Social exerce a função de educador político.
O gabarito permanece INALTERADO.
11. Recursos contra as questões de conhecimentos Específicos, do cargo de PROFESSOR.
Nº Questão Parecer
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INDEFERIDO – Conforme Artigo 62 da Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996, A
formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á EM NÍVEL
SUPERIOR, EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA, admitida, como formação
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros
anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.
(Redação dada pela lei nº 13.415, de 2017).
O gabarito permanece inalterado. Letra (B).
INDEFERIDO – Como consta na listagem de conteúdos programáticos, o conteúdo
COORDENADAS GEOGRÁFICAS, foi solicitado uma questão a respeito, e o gabarito
está correto, PERMANECENDO A LETRA “B”.
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/coordenadasgeograficas.htm#:~:text=Como%20padroniza%C3%A7%C3%A3o%20internacional%
2C%20adotou%2Dse,nos%20polos%20Norte%20e%20Sul.
Coordenadas Geográficas são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra nos
sentidos horizontal e vertical, servindo para a localização de qualquer ponto na
superfície terrestre.
DEFERIDO – Após análise e revisão da questão e suas respectivas alternativas, a
Banca reconhece a mudança no gabarito e decide pela ALTERAÇÃO DO GABARITO,
da alternativa “D” para alternativa “E”, sendo essa última a correta.
Teresina – PI, 07 de abril de 2022.

CONSEP

