
 

 
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR  DO 
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE IBIAPINA-CE 
 

1. Recurso Contra as Questões de Português Nível Fundamental. 
 

Nº Questão Parecer 

07 

INDEFERIDA :   
Ao alterarmos a posição do pronome “me”, em: “Esse cara não inspira-me 
confiança”, podemos observar que a regência verbal da palavra “inspirar” 
(v. transitivo), logo o pronome ME deve ser considerado objeto direto, 
sendo complemento verbal da oração. 
(MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 482). 

 
2. Recurso Contra as Questões de Português Nível Médio. 

 
Nº Questão Parecer 

06 

INDEFERIDA: 
A expressão “É proibido” é variável, concordando com o sujeito em 
gênero e número, se o sujeito estiver determinado por artigo. 
(MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 593). 

 
3. Recurso Contra as Questões de Português Nível Superior. 

 
Nº Questão Parecer 

01 
DEFERIDO:   
NULA. Por não haver resposta correta, a questão deverá ser nula. 

03 

INDEFERIDA: 
CONCORDÂNCIA COM O VERBO SER 
- Se o sujeito for representado por palavras como TUDO, ISSO, ISTO, 
AQUILO e o predicativo estiver no plural, o verbo SER irá, de 
preferência, para o plural, concordando com o predicativo. Não é raro, 
contudo, o verbo aparecer no singular, neste caso, concordando com o 
sujeito. 
 
(MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.602) 

04 
DEFERIDO: 
NULA. As alternativas da questão são referentes a concordância verbal, 
portanto a questão deverá ser nula. 

06 

INDEFERIDA: 
O prefixo latino dis- indica separação, dispersão, como no caso das 
palavras dispersar e disseminar. O prefixo in- (ingerir, importar), intro- 
(introvertido, intravenoso) indicam movimento para dentro, dentro de. 
O prefixo per- (pernoitar, percorrer) indica movimento através de. 
(MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.140) 



 

08 
DEFERIDO:   
Por haver duas alternativas corretas, a questão deverás ser nula. 

09 
DEFERIDO: 
Por haver duas respostas corretas, a questão deverá ser nula. 

 
4. Recurso Contra as Questões de Informática. 

 
Nº Questão Parecer 

13 

INDEFERIDO:   
O candidato questiona a funcionalidade da Inteligência Artificial, fugindo 
do objetivo da questão 13, que apenas na alternativa A é possível encontrar 
características de computadores da 5ª Geração, algo comprovado por 
diversos autores. Em uma busca rápida na internet, é possível esclarecer e 
encontrar respostas que justifiquem a alternativa A como a correta como: 
“A quinta geração está sendo marcada pela inteligência artificial  e por 
sua conectividade. A inteligência artificial pode ser verificada em jogos e 
robores ao conseguir desafiar a inteligência humana. A conectividade é 
cada vez mais um requisito das indústrias de computadores. Hoje em dia, 
queremos que nossos computadores se conectem ao celular, a televisão e a 
muitos outros dispositivos como geladeira e câmeras de segurança”. 
[retirado de http://producao.virtual.ufpb.br/books/camyle/introducao-a-
computacao-livro/livro/livro.chunked/ch01s02.html, em 24/01/2016] 

14 

INDEFERIDO:   
Na referida questão, houve um erro na grafia de Bit, que deveria ser escrito 
minúsculo, fato que não afeta o entendimento da mesma. A questão pede 
que se assinale a menor unidade de medida, que é o bit, e não o menor 
tamanho de arquivo, que é algo diferente. 

20 

INDEFERIDO: 
Candidato alega que o erro na grafia da alternativa d) Diferente que 
atrapalha o entendimento da mesma por conta do uso do “que”, tendo em 
vista que as demais alternativas não condizem com a resposta correta. 

 
5. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais Níveis 

Fundamental e Médio. 
 

Nº Questão Parecer 

21 
INDEFERIDO:   
A informação da questão consta nos dados oficiais do IBGE. Gabarito 
mantido. 

23 

INDEFERIDO:  
A questão somente possui uma alternativa correta. Por mais que a “Serra 
de Ibiapaba” possa ser conhecida por outros nomes também, nenhuma 
delas esta relacionada das opções das questões.  

29 
INDEFERIDO: 
 A questão pergunta o nome do autor do hino de Ibiapina, e não a profissão 
do mesmo. 

 
6. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Regionais Nível Superior. 



 

 
Nº Questão Parecer 

22 

INDEFERIDO:   
De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará  
( IPECE). O Perfil básico do município de IBIAPINA em 2011 mostra 
que:  
A rede hidrográfica do município e composta por: 
Acaraú, 
Coreaú, 
Parnaíba 
 FONTE:http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfil_basico/pbm-
2011/Ibiapina.pdf 

25 
DEFERIDO:  
NULA. 

 
7. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de SUS. 

 
Nº Questão Parecer 

15 

INDEFERIDO:  
A RENASES está organizada nos seguintes componentes: 
I - ações e serviços da atenção básica (primária); 
II - ações e serviços da urgência e emergência; 
III - ações e serviços da atenção psicossocial; 
IV - ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; 
V - ações e serviços da vigilância em saúde. 
A alternativa(B) continua correta ser marcada: Ações e serviços da atenção 
ao trabalhador não está incluída nos componentes. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0841_02_05_2012.h
tml 
Para a referida questão está descrito no conteúdo programático do 
Edital:Sistema Único de Saúde (que aborda toda a organização e temas 
prioritários do sus). Portanto o assunto compreende dentre ações e 
organização dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
8. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de SUS 

EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO DE PSICOLOGO. 
 

Nº Questão Parecer 

12 DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (C). 

13 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (A). 

14 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (B). 

15 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (B). 



 

16 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (D). 

17 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (C). 

18 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (B). 

19 DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (A). 

20 DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (D). 

 
9. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos de LDB. 

 
Nº Questão Parecer 

14 

INDEFERIDO:   
De acordo com a LDB Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 
estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. (Redação dada pela 
Lei nº 11.645, de 2008). 
Fonte: LDB - LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
 Atualizada até 19/3/2015. 

19 

INDEFERIDO:   
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. São temas 
transversais: 
Ética. Pluralidade Cultural. Meio Ambiente. Saúde. Orientação Sexual 
(Temas Locais e trabalho e consumo). 
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro081.pdf 

 
10. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM. 
 

Nº Questão Parecer 

33 
INDEFERIDO:  
Para o referido cargo consta descrito no conteúdo programático do 
Edital:noções de anatomia e fisiologia. 

38 
DEFERIDO:  
NULA. 

40 
DEFERIDO:  
Mudança de gabarito para alternativa (D). 

 
 
 
 
 



 

11. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 
GUARDA MUNICIPAL. 

 
Nº Questão Parecer 

39 

INDEFERIDO:  
Candidato alega que a falta do uso de uma vírgula deixa a questão 
incorreta, o que não causa falta de entendimento da resposta correta, tendo 
em vista que os manuais de primeiros socorros, como o mesmo citou 
dizem que o correto é “Estabilizar a coluna cervical manualmente, 
verificar responsividade e verificar permeabilidade das vias aéreas”, 
enquanto a questão, de uma forma mais direta e objetiva, visando diminuir 
o tempo para a resposta ao candidato, diz apenas “Vias aéreas e coluna 
cervical”. 

 
12. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

AGENTE DE TRÂNSITO. 
 

Nº Questão Parecer 

36 

INDEFERIDO: 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a questão está correta, já 
que refere-se à PISTA DE ROLAMENTO DE RODOVIAS E VIAS DE 
TRÂNSITO RÁPIDO, inciso I, como mostrado abaixo. 
        Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 
pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em 
que o veículo esteja devidamente sinalizado: 
        I – em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido: 
        Infração – grave; 
        Penalidade – multa; 

 
13. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

TÉCNICO EM RAIO X. 
 

Nº Questão Parecer 

32 

INDEFERIDO:   
As literaturas são bem claras quando explicam a revelação como processo 
responsável, pela redução química dos microscristais haletos de pratas não 
revelados e endurecimento da gelatina, inclusive a literatura citada pelo 
próprio candidato. Assim a alternativa não induz ao erro e nem esta 
confusa. O gabarito oficial é o correto. 

40 

INDEFERIDO:   
A incidência decúbito lateral esquerdo é citado por Bontrager e Biasoli Jr., 
e é a incidência que substitui a posição ortostática do abdômen na rotina de 
abdômen agudo, caso o paciente esteja debilitado e não consiga ficam em 
pé. O gabarito oficial é o correto. 

 
 
 
 
 



 

14. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 
PROTÉTICO. 

 
Nº Questão Parecer 

11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20. 

INDEFERIDO: As questões atendem aos requisitos (assunto) do edital, 
motivo pelo qual estão corretas.  

39 

INDEFERIDO: 
2) SOLUÇÕES DESINFECTANTES 
o OWEN classificou as soluções desinfetantes em: 
� ALTO GRAU: gás de óxido de etileno e glutaraldeído 2%. 
� GRAU INTERMEDIÁRIO: formaldeído, compostos de cloro, 

álcoois e iodofórmico. 
� BAIXO GRAU: compostos de amônia quaternário, fenóis simples e 

detergentes. 
http://www.ebah.com.br/content/ABAAABj1YAF/confeccao-ppr?part=2 

 
15. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

NUTRICIONISTA. 
 

Nº Questão Parecer 

34 

INDEFERIDO: 
Cargo nutricionista: a alternativa A não esta correta, pois de acordo com 
Ministério da Saúde recomenda uma série de ações voltadas para a 
prevenção e controle da anemia, tais como: incentivo à amamentação 
exclusiva até o sexto mês de vida e a promoção da alimentação 
complementar saudável e em tempo oportuno, por meio da Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil; a suplementação profilática com ferro 
para crianças de seis a 24 meses de idade, gestantes e mulheres no pós-
parto, por meio do Programa Nacional de Suplementação de Ferro e a 
fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, ação 
definida pela RDC 344/02. 

37 

INDEFERIDA: 
Normalmente, a sonda é inserida por uma enfermeira ou nutricionista, a 
questão não fala sobre o que é a competência da nutricionista , e sim que 
normalmente é inserida por uma enfermeira podendo tambem ser inserida 
e adiministrada pela nutricionista, ate mesmo em âmbito domiciliar. A 
questão esta focando na adequação do trato gastrointestinal ao tratamento, 
e não sobre a competência de um nutricionista. 

38 

INDEFERIDA: 
Gengivas ulceradas e sangrantes, fraqueza do músculo esquelético, 
hiperceratose folicular e pele com xerose são características especificas da 
desnutrição energética protéica na hipovitaminose A, prevalece O primeiro 
sintoma que é a cegueira noturna, e o agravamento do quadro pode ocorrer 
alterações na pele, dificuldade de cicatrização e perda do paladar, nada que 
chegue a umas ulceras sangrantes na gengiva. E que obrigatoiamente va ter 
alterações na pele. 

 
 
  



 

 
16. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

DENTISTA PROTESISTA. 
 

Nº Questão Parecer 

31 

INDEFERIDA:  
Apostila-de-protese-parcial-fixa16 de jul de 2013 – 
→Desvantagens: - Desgaste acentuado dos dentes de suporte. ... Etapas 
para a confecção da prótese parcial fixa: 1. ... Expulsividadeideal do 
preparo. ... a vestibular) - Chanfro profundo biselado (coroas 
metalocerâmicas .... -Cúspide funcional: 1,5mm -Término: Chanfro 
Coroa metálica com face estética 
http://pt.slideshare.net/Vivianecv/apostila-de-protese-parcial-fixa 

32 

INDEFERIDA:  
A relação ideal coroa: raiz é de 2:3, 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/.../000785926.pdf?...de 
R Schöller -  2010  
https://www.google.com.br/search?q=propor%C3%A7%C3%B5es+coroa-
raiz+que+nos+permite+utilizar+este+dente+como+pilar+para+ponte+fixa
&ie=utf-8&oe=utf-
8&gws_rd=cr&ei=zEelVvSiCMG0eZyjlIAD#tbm=bks&q=2:3+propor%C
3%A7%C3%A3o+coroa-
raiz+que+nos+permite+utilizar+este+dente+como+pilar+para+ponte+fixa 
A relação ideal coroa / raiz para que um dente seja utilizado como pilar de 
PPF é 2/3. 

33 

INDEFERIDA:  
A espessura mínima para infraestrutura metálica obtida com metal é de 
0,2mm-Shillingburg 
Umaliga   de   metal   básico   com   resistência   mais   alta e temperatura 
de fusão elevada pode ter apenas 0,2mm de espessura.Weiss  PA:  New  
design  parameters: Utilizingthepropertiesofnickel-chromiumsuperalloys. 
DentClin North Am. 1977; 21:769-785 

34 
DEFERIDA:   
Erro no gabarito  
Protese Fixa volume-7, 2004 alternativa correta letra C 

 
17. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

CIRURGIÃO DENTISTA. 
 

Nº Questão Parecer 

31 
DEFERIDA:  
NULA.  

33 
INDEFERIDA:   
Manual de Anestesia Local- Por Stanley F. Malamed, 6 edição.Cap.14 

34 
INDEFERIDA:  
A questão citada fala sobre o grupo de drogas envolvido com reações 
alérgicas e não sobre dose máxima de adrenalina. 



 

35 
DEFERIDA:  
NULA. 

 
18. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

PSICOLOGO. 
 

Nº Questão Parecer 

35 DEFERIDA:   
NULA. 

36 

INDEFERIDO:   
Esmo que a candidata demonstae em um artigo de Anestesia , o mesmo 
relata que outras drogas podem r causar por hipertemia maligna. Mas o 
que a questão pede é qual a droga que tem como PRINCIPAL CAUSA 
MORTE. 

 
19. Recursos Contra as Questões de Conhecimentos Específicos - Cargo de 

FISIOTERAPEUTA. 
 

Nº Questão Parecer 

32 

INDEFERIDO: 
Os objetivos da ventilação mecânica consistem em permitir o 

repouso da musculatura respiratória e melhorar a troca gasosa a níveis 
aceitáveis, visando iniciar o desmame de prótese tão logo seja possível.  

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica 
(2013) a Alcalose Metabólica tem como uma de suas causas a Acidose 
Respiratória. A Acidose Respiratória levará a uma hipoventilação, causada 
pelo aumento da PaCO2 e a Alcalose Respiratória levará a uma 
hiperventilação causada pela diminuição da PaCO2. 

Fonte: Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica (2013) 
Disponível em: 

http://itarget.com.br/newclients/sbpt.org.br/2011/downloads/arquivos/Dir_
VM_2013/Diretrizes_VM2013_SBPT_AMIB.pdf 
Acessado em: 27/01/16, 21hs:21min. 

33 

DEFERIDO: 
NULA   

Ocorreu uma falha durante a digitação da alternativa “D”, onde 
consta “expiração espontânea”, deveria constar “expiração máxima”. 
Desta forma a questão apresentou 2 alternativas que poderiam ser 
assinaladas como resposta e deverá ser anulada. 

36 

INDEFERIDO: 
De acordo com CÂNDIDO (2001): 
A última etapa do processo cicatricial é denominada fase de 

maturação. Neste período o colágeno jovem será remodelado, 
reorganizando-se e adquirindo maior força tênsil. O tipo de cicatriz é 
diretamente ligado à forma de cicatrização da ferida e técnica de sutura 
cutânea realizada. Tipos de cicatrizes: normotrófica, atrófica, hipertrófica e 
brida cicatricial. 

Normotrófica – a cicatrização é assim denominada quando a pele 



 

adquire o aspecto de textura e consistência anterior ao trauma. 
Atrófica – ela é assim denominada quando sua maturação não 

atinge o trofismo fisiológico esperado, surgindo, geralmente, por perda de 
substância tecidual ou sutura cutânea inadequada. 

Hipertrófica – Ocorre quando o colágeno é produzido em 
quantidade normal, mas a sua organização é inadequada, oferecendo 
aspecto não harmônico. A cicatriz respeita o limite anatômico da pele. 
(Grifo nosso) 

Brida cicatricial – São cicatrizes indesejadas localizadas nas 
regiões articulares e, por essa razão, podem provocar limitações 
funcionais. 

A cicatriz quelóidiana é decorrente da contínua produção de 
colágeno jovem devido à ausência de fatores inibitórios. Ela pode estar 
ligada a fatores raciais. Quando localizadas em áreas peri-articulares 
podem provocar limitação do movimento. 

Fonte: CANDIDO L. C., Nova abordagem no tratamento de 
feridas. São Paulo: Editora SENAC-SP, 2001. 

Disponível em: http://www.feridologo.com.br/1curriculum1.htm 
Acessado em: 27/01/16, 21hs:34min. 
De acordo com a bibliografia acima e com as apresentadas pelo 

candidato, a alternativa “D” está incorreta.  
Em nenhuma das bibliografias (na utilizada para a elaboração da 

questão e na apresentada pelo candidato), existe um parâmetro informando 
a quantidade de colágeno produzida e/ou armazenada. O que um autor 
pode considerar como normal, o outro pode interpretar como sendo acima 
da média. Porém, ambas as bibliografias apresentadas demonstram a 
incorreção da alternativa “D”, assinalada como resposta para a questão. 

38 

DEFERIDO: 
NULA  . 
Ocorreu uma falha durante a digitação desta questão, na verdade a mesma 
não deveria possuir o termo “exceto” no final do enunciado. Desta forma a 
questão apresentou 3 alternativas que poderiam ser assinaladas como 
resposta e deverá ser anulada. 

 


