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RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA 
OBJETIVA DO CONCURSO DE BARRO-CE.  

1) Recursos Contra as Questões da Prova de TEC. ENFERMAGEM;  

Nº da 
Questão Parecer 

01 

INDEFERIDO: O enunciado da questão pede: Do excerto, em relação 
ao texto, o autor induz a deduzir

 

que . Não foi pedido o exatamente o 
que é errado conforme consta no recurso, e sim, o que o autor induz a 
deduzir. 

 

04 

INDEFERIDO: Conjugação do Verbo VIR 
Indicativo

 

Presente: venho, vens, vem, vimos, vindes, vêm. 
Pretérito perfeito: vim, vieste, veio, viemos, viestes, vieram. 
Pretérito imperfeito: vinha, vinhas, vinha, vínhamos, vínheis, vinham. 
Pretérito mais que perfeito: viera, vieras, viera, viéramos, viéreis, 
vieram. 
Futuro do presente: virei, virás, virá, viremos, vireis, virão. 
Futuro do pretérito: viria, virias, viria, viríamos, viríeis, viriam. 
Subjuntivo

 

Presente: que eu venha, venhas, venha, venhamos, venhais, venham. 
Pretérito imperfeito: se eu viesse, viesses, viesse, viéssemos, viésseis, 
viessem. 
Futuro: vier, vieres, vier, viermos, vierdes, vierem. 
Imperativo

 

Afirmativo: vem tu, venha ele, venhamos nós, vinde vós, venham eles. 
Negativo: não venhas tu, não venha ele, não venhamos nós, não venhais 
vós, não venham eles. 
Formas Nominais

 

Infinitivo impessoal: vir 
Infinitivo pessoal: vir, vires, vir, virmos, virdes, virem. 
Gerúndio: vindo 
Particípio: vindo 
Ver também FOREM e FORAM 

 

conjugação do verbo IR. 
Emprega-se o modo subjuntivo para exprimir um fato possível, incerto, 
hipotético, irreal ou dependente de outro. 
Emprega-se o modo imperativo para exprimir ordem, proibição, pedido, 
convite, conselho, exortação, licença, que emanam da 1° pessoa e se 
dirigem à 2° pessoa do discurso. 
Fonte: Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, Domingos Paschoal 
Cegalla, 48° edição, S.P. 2008, p.590. 

06 

INDEFERIDO: A palavra poeira como hiato na alternativa C , 
também contém, de fato, um ditongo, porém a palavra série da 
alternativa D , trata-se de um ditongo, paroxítona e não é possível que 
seja também um hiato visto que hiato é o encontro de duas vogais 
pronunciadas em dois impulsos distintos, formando sílabas diferentes , 
Domingos Paschoal Cegalla, Novíssima Gramática da Língua 
Portuguesa, 48° edição 

 

São Paulo 

 

2008. P.27. 
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07 DEFERIDO: NULA 

08 
DEFERIDO: A alternativa correta é a opção "D" (Mister, Novel e 
Ureter). 

10 DEFERIDO: NULA 

12 DEFERIDA: Alternativa correta C

 

16 

INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo a letra B. De acordo com Dengue: diagnóstico e 
manejo clínico: adulto e criança / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Vigilância em Saúde, Diretoria Técnica de Gestão. 4. ed. Brasília : 
Ministério da Saúde, 2013. Pag. 12. As formas graves da doença podem 
manifestar-se com sinais de disfunção de órgãos como o coração, 
pulmões, rins, fígado e sistema nervoso central (SNC). 

21 
INDEFERIDO: A reclamação não procede, a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo letra A. Reclamação infudamentada.  

29 

INDEFERIDO: A reclamação não procede a alternativa correta a ser 
marcada continua sendo a letra C. De acordo com Atenção ao pré-natal 
de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Atenção Básica. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2012. Pag. 46. Verificar/realizar o cadastramento das gestantes 
no SisPreNatal é atribuição do técnico de enfermagem. 
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