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RESULTADO  DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA DE JOÃO LISBOA 
 
 

1) Recursos de Português Nível Superior (Dentista PSB/PSF, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Assistente Social, Cirurgião Dentista, 
Farmacêutico Bioquímico, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Médico Clinico Geral, Médico Pediatra, Nutricionista, Psicólogo, 
Engenheiro Agrônomo, Médico Veterinário, Assistente Jurídico Municipal, e Professor de Educação Física.). 
 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

04 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“D” 

Deferido com Anulação: não conter nenhuma alternativa correta, a 
questão deverá ser NULA  

06 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 

Indeferido:  As orações devem ser analisadas sob um aspecto geral da 
gramática formal. Portanto a questão deverá ser mantida. 

07 Candidato(a) Alega que não tem alternativa correta. 
Deferido com Anulação: Devido a um erro de digitação na elaboração 
da pergunta, a questão deverá ser NULA.  

 
2) Recursos de Português para Professor de Inglês 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

24 Recurso de Português 
Deferido com Anulação: não conter nenhuma alternativa correta, a 
questão deverá ser NULA 

26 Recurso de Português 
Indeferido:  As orações devem ser analisadas sob um aspecto geral da 
gramática formal. Portanto a questão deverá ser mantida. 

27 Recurso de Português 
Deferido com Anulação: Devido a um erro de digitação na elaboração 
da pergunta, a questão deverá ser NULA. 
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3) Recursos de Português para Professor de Matemática 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

24 Recurso de Português 
Deferido com Anulação: não conter nenhuma alternativa correta, a 
questão deverá ser NULA 

 
4) SUS (Dentista PSB/PSF, Enfermeiro PSF, Médico PSF, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Farmacêutico/Bioquímico, 

Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Médico Clinico Geral, Médico Pediatra, Nutricionista e Psicólogo.) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

31 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Indeferido: A questão 31 sus continua correta letra "d" a ser marcada, A 

reclamação não procede. 
A questão pede a alternativa que se exclui de ser correta. O enunciado 
correto no Art. 200 da Constituição descreve da seguinte forma: VII - 
Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 
Portanto participar da produção é diferente de participar da fiscalização 
da produção!  
Disponível em:  Art.200 da Constituição Federal - 1988. 
<http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cf196a200.htm>. 

34 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Indeferido:  A QUESTÃO 34 SUS CONTINUA CORRETA LETRA "A" A 

SER MARCADA, A RECLAMAÇÃO NÃO PROCEDE.  
De acordo com as Diretrizes para a Programação Pactuada e Integrada 
da Assistência à Saúde, os principais objetivos do processo de 
programação pactuada e integrada são: 
I -Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e 
serviços de saúde em todos os níveis de complexidade; 
II - Orientar a alocação dos recursos financeiros de custeio da 
assistência à saúde pela lógica de atendimento às necessidades de 
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saúde da população; 
III - Definir que os limites financeiros para a assistência de média e alta 
complexidade de todos os municípios serão compostos por parcela 
destinada ao atendimento da população do próprio município em seu 
território e pela parcela correspondente à programação das referências 
de outros municípios; 
IV - Possibilitar a visualização da parcela dos recursos federais, 
estaduais e municipais, destinados ao custeio de ações de assistência à 
saúde; 
V - Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos 
serviços de saúde; 
VI - Contribuir para a organização das redes regionalizadas e 
hierarquizadas de serviços de saúde; 
VII - Possibilitar a transparência dos pactos intergestores resultantes do 
processo de programação pactuada e integrada da assistência e 
assegurar que estejam explicitados no Termo de Compromisso para 
Garantia de Acesso, conforme anexo1 da portaria GM nº 1097 de 22 de 
maio de 2006. 
 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/DiretrizesProgPactuadaInteg
AssistSaude.pdf 

35 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 

Indeferido: A questão 35 sus continua correta letra "b" a ser marcada, a 

reclamação não procede. 
A questão pede a alternativa com a descrição incorreta dentre os 
princípios organizacionais que estão corretos, de acordo com o autor, o 
CORRETO de Resolutividade é que o sistema deve estar apto, dentro do 
limite de sua complexidade e capacidade tecnológica, a resolver os 
problemas que levem um cidadão a procurar os serviçoes de saúde, em 
cada nível de assistência. Portanto a citação na letra B está incorreta, 
portanto a alternativa a ser marcada.  
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Disponível em: Regulação Médicas das Urgências. Série A. Normas e 
Manuais Técnicos. págs: 22 e 23. Ministério da Saúde. 2006. 

 
5) Informática para Nível Superior (Médico Veterinário, Assistente Jurídico Municipal e Engenheiro Agrônomo) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

15 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Deferido: A questão pede que seja assinalada a alternativa ERRADA com 
o comando básico de teclado usado nos principais sistemas operacionais. 
Diante disso, o candidato alega que há mais de uma resposta, o que leva 
a concluir que realmente houve disparate na construção do enunciado. 
Questão NULA.  

 
6) LDB / Fundamentos da Educação Dia 20 de Fevereiro Manhã ( Professores Nível Superior) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

35 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 
Questão Nula. 

40 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 
Questão Nula. 

 
7) LDB / Fundamentos da Educação para Professor de Matemática 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

30 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 
Questão Nula. 

35 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 
Questão Nula. 
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8) LDB / Fundamentos da Educação Dia 27 de Fevereiro Manhã (Prof. Educação Infantil e Prof. do 1 ao 5 ano) 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

31 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 
Questão Nula. 

37 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 
Questão Nula. 

 
 

9) Matemática Nível Fundamental  

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

13 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Indeferido: 270 gostam de caja e bacuri 
Então apenas 60 gostam só de cajá e 150 só de bacuri 
Assim o total será 480. Assim 1200 - 480 = 720 
Letra B). 

 
10) Farmacêutico – Bioquímico 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

17 Candidato(a) Alega que não tem alternativa correta. 

Indeferido: Alternativa correta letra A). Em relação ao questionamento a 

justificativa só estaria correta se esta alternativa estivesse na questão, e 
ela não se encontra.Dessa forma o pro-eritroblasto na periferia não é 
observado,e na fase que se refere a questão é sobre exatamente essa 
fase. Além disso,a célula totipotente não é a primeira fase nucleada 
encontrada na periferia.Assim,como descreve Therezinha Lorenzi, essa 
célula tem capacidade para se dividir, originando duas células-filhas e 
estas, por sua vez dividem-se sucessivamente. Portanto, das 
alternativas colocadas, apenas 1 é a primeira célula nucleada na 
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periferia. 
LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e 
clinica. 4 ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2006. 

28 Candidato(a) Alega que não tem alternativa correta. 

Indeferido: Alternativa correta letra A). Segundo Neves (2005)  a 

transmissão do trypanosoma cruzi pelo vetor é o que tem maior 
importância epidemiológica. “ A infecção ocorre pela penetração de 
tripomastigotas metacíclicos ( eliminados  nas fezes ou na urina de 
triatomineos, durante o hematofagismo) em solução de continuidade da 
pele ou mucosa integra. Portanto, Houve uma confusão na interpretação 
da questão. 
 
NEVES,David Pereira. Parasitologia Humana.11 ed.São Paulo: 
Atheneu,2005. 

  

29 Candidato(a) Alega que não tem alternativa correta. 

Indeferido: Alternativa correta letra A). Apesar de poder ser observado 

através da gota espessa,o plasmodium não se refere a um  
hemoflagelado . “O diagnóstico da malária continua sendo feito pela 
tradicional pesquisa do parasito no sangue periférico, seja pelo método 
da gota espessa, ou pelo esfregaço sanguíneo. Estas técnicas baseiam-
se na visualização do parasito.” As formas encontradas na periferia são 
chamadas formas eritrocíticas, compreendem os estágios de trofozoito 
jovem,trofozoito maduro, esquizonte e gametócito. E nenhuma dessas 
formas apresentam-se na forma flagelada. 
NEVES,David Pereira. Parasitologia Humana.11 ed.São Paulo: 
Atheneu,2005. 

] 
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11) Dentista PSB/PSF 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

27 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 

Deferido com Anulação: questão NULA .Foram encontrados dois 

artigos e em um deles diz q existem duas correntes, uma que usa-se o 
glutaraldeido e a outra diz que pode-se usar os dois. 

 

12) Engenheiro Agrônomo 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

30 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

INDEFERIDO: Em pesquisas de livros periódicos ou ainda artigos 
científicos é possível ver, que todos chegam a mesma conclusão 
sobre “oferta”, sendo que venha a ser, como dito na alternativa C, 
questão de número 30 da prova específica para Engenheiro 
Agrônomo, do concurso da Prefeitura Municipal de João Lisbôa: a 
oferta é definida pela relação entre os preços e a quantidade por 
unidade de tempo. 
Ficando indicado que a oferta pode aumentar ou diminuir de preço 
conforme aumenta a quantidade (Wilkipédia). 
Ou ainda, que quando a oferta de um determinado produto excede 
muito à procura por este, seu preço tende a cair, sendo que em 
períodos nos quais a demanda passa a superar a oferta, a 
tendência é o aumento do preço (Wilkipédia). 
A Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, o que 
a faz depender da quantidade existente, do preço e outras 
variáveis. 
Oferta é a quantidade do bem por unidade de tempo. (Barbosa, 
Alexandre Portela. Artigo: Demanda e Oferta). 
Quantidade de bens ou serviços que os produtores dos mesmos 
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desejam vender em determinado espaço de tempo. 
(Infoescola.com). 
“Dessa forma, pode-se dizer que o preço de algo é determinado 
pelo próprio consumidor, pois quando esses passam a buscar 
mais um produto qualquer, o produtor eleva o seu preço, fazendo 
com que o consumidor pague mais se deseja adquirir o mesmo. 
Em contrapartida, quando um produto não é mais procurado o 
produtor é estimulado a deixar de produzi-lo para que não tenha 
despesas em relação à oferta sem demanda.” 
E ainda de uma maneira mais popular, oferta indica uma condição 
de venda especial (promoção de vendas) na qual o valor 
percebido pelo cliente é maximizado. (Wilkipédia). 
Sendo a oferta o que é disponibilizado no mercado, a partir da 
relação entre preço e a quantidade já existente. 
Não deixando a sua resposta fora do conceito de oferta, já que 
este é amplo, porém simples. Deixando, portanto a alternativa 
correta e validando apenas a alternativa B, da referida questão e 
não necessitando de anulação. 
 

 

13) Nutricionista 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

20 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“D” 

INDEFERIDO: Alternativa correta letra D), e não a letra A) como 
esta no gabarito oficial. 
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14) Professor de Educação Física 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

14 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“D” 
Deferido: Alternativa correta letra A). Segundo a nova regra de 2011.  

26 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A” 

INDEFERIDO:  continua sendo alternativa letra B). 

Segundo as regras:  
WWW.PORTALSAOFRANCISCO.COM.BR 
WWW.ALUNOONLINE.COM.BR 
http://matheustorres.wordpress.com/category/regras-do-handebol/ 
ESSES TRÊS SITES FALAM DAS REGRAS DO HANDEBOL E 
CONFIRMAM A QUESTÃO. 

 

15) Médico Veterinário 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

21 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“D” 

Deferido: Correto letra D).A alternativa C estaria correta  se além do 

jejum e dieta hídrica pedisse, também, a finalidade do descanso, 
portanto correta letra D). 

28 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Deferido: Correto letra C). 
 Realmente o trecho: Deve ser integral e atender as características 
fisicoquímicas e bacteriológicas do padrão, da afirmativa I a torna 
 incorreta pois o Leite tipo A pode ser integral, padronizado, 
semidesnatado e desnatado. O candidato tem razão nesse ponto, em 
contrapartida se precipita em dizer que o RIISPOA está defasado, pois 
este regulamente fala de todos os tipos de leite tipo A (2.2.1. Leite 
Pasteurizado tipo A Integral; 2.2.2. Leite Pasteurizado tipo A 
Padronizado; 2.2.3. Leite Pasteurizado tipo A Semidesnatado, 2.2.4. 
Leite Pasteurizado tipo A Desnatado), o erro realmente foi na elaboração 
da alternativa. Dessa forma, a alternativa correta é letra C, e não  B 
como no gabarito oficial.  

http://www.portalsaofrancisco.com.br/
http://www.alunoonline.com.br/
http://matheustorres.wordpress.com/category/regras-do-handebol/
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37 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Indeferido: Correta letra B).A Taenia saginata 
também causa cistecercose, a chamada cistecercose bovis, porém mais 
raramente, portanto, a alternativa B é a correta. 

 

16) Enfermeiro 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

14 Candidato(a) Alega que a questão deve ser nula. 

Indeferido: a questão 14 continua correta letra "d" a ser marcada, a 

reclamação não procede. 
Respiração Cheyne Stokes de acordo com o autor se trata de dispinéia 
periódica: periodos de respiração profunda alternados com períodos de 
apnéia. E não respirações rápidas e profundas com pausas. 
Disponível em: Anamnese e Exame Físico. Pag. 145. Alba e Cols.  

20 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“D” 

Indeferido:  A questão 20 continua correta letra "a" a ser marcada, a 

reclamação não procede. 
De acordo com o autor existem dois tipos de estados reacionais na 
Hanseníase:  
I - Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR), que caracteriza-se por: 
infiltração, alterações de cor e edema nas lesões antigas; surgimento de 
novas lesões dermatológicas (manchas ou placas) e comprometimento 
de nervos periféricos (neurite), com ou sem lesões cutâneas. 
e II - Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH), que 
caracteriza-se por: apresentar nódulos subcutâneos dolorosos, 
acompanhados ou não de febre; Dores articulares e mal-estar 
generalizado; irite ou iridociclite; orquiepididimite; mãos e pés reacionais, 
glomerulonefrite. 
A questão pede a característica reacional Eritema Nodoso Hansênico 
(ENH), dentre as quais apenas uma se destaca: dores articulares e mal-
estar generalizado. Portanto de acordo com o autor as demais são 
caracteristicas da reação tipo I ou Reação reversa (RR). 
Disponível em: caderno de atenção básica, pag. 86. Ministério da Saúde. 
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2008. 

30 Candidato(a) Alega que existe duas respostas. 
Deferido com Anulação: NULA - A reclamação da questão 30 confere: 

duas alternativas corretas, nula. 
 

17) Telefonista 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

17 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 
Indeferido:  

28 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 
Indeferido:   

 

18) Recursos de Digitador 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

32 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 

Deferido: candidato solicita mudança do gabarito para letra B. Depois de 
uma análise, verificamos que houve erro de digitação do gabarito, sendo 
assim correto a letra B e não a C como constava no gabarito. 

24 Candidato(a) Alega que existem duas respostas. 

Indeferido:  O questão pede que seja assinalada a alternativa com as 
corretas unidades de medida em um computador. O gabarito oficial 
indica que apenas a alternativa “A” [1 Kilobyte equivale a 1024 Bytes] é a 
correta e o candidato argumenta que a alternativa “D” [1 Terabyte 
equivale a 1000 Gigabytes] também está correta. Levando em conta que 
1kbyte é 1024 (e não 1000) porque é o número mais próximo que pode 
se representar em binário sem desperdício de bits. Assim como 1 
Terabyte é 1024 (e não 1000). 
1000 = 1111101000 (em binário) 
1023 = 1111111111 
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1024 = 10000000000 (1 zero a mais) 
 Na verdade, 1024 valores, de 0 até 1023  
1Megabyte = 1k de kbytes = 1024*1024 = 1048576 (Número de 
Caracteres) 
1GIga = 1mega de 1kbytes = 1024*1024*1024 = 1073741824 (Número 
de Caracteres) 
1Terabyte = 1giga de 1kbytes = 1024*1024*1024*1024 = 
1.099.511.627.776 (Número de Caracteres). 
 Cada conjunto de 8 bits forma o byte, o qual corresponde a um caracter, 

seguindo o código binário.  
No caso do quilo e de outras medidas de nosso dia-a-dia, a estrutura numérica é 
construída sobre a base 10. O termo quilo representa a milhar constituída de 
alguma coisa. Nossa base de trabalho numérica, sendo 10, faz com que, quando 
a base é elevada à terceira potência, atinja a milhar exatamente com 1000 
unidades. 
 
Mas, quando se fala em bytes, grupos de bits, não se pensa na base 10, mas 
em uma estrutura fundamentada no código binário, ou seja, na base 2, nos dois 
modos que o computador detecta, geralmente chamados de 0 e 1. 
 
Assim, quando queremos um quilo de bytes, deve-se elevar essa base a algum 
número inteiro, até conseguir atingir a milhar. 
 
Mas não há número inteiro possível que atinja exatamente o valor 1.000.  
 
Então, ao elevar-se a base 2 à décima potência, chega-se a 1024.  
 
Conclusão: 
 
Observando a Tabela: 

Unidade de medida Número de Espaço 

http://www.ufpa.br/dicas/progra/arq-cod.htm
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caracteres 

1 byte 1 8 bits 

1 Kilobyte (KB) 1.024 1024 bytes 

1 Megabyte (MB) 1.048.576 1024 KB 

1 Gigabyte (GB) 1.073.741.824 1024 MB 

1 Terabyte (TB) 1.099.511.627.776 1024 GB 

Conclui-se que, por exemplo, quando se diz que um disco rígido tem capacidade 
de armazenamento de 40 GB, são armazenados aproximadamente 43 bilhões de 
caracteres ( ou seja, 42.949.672.960 ). 
 
E não há uma norma oficial orientando usar 1.024 em vez de 1.000, apenas no 
caso de informática. 
 
Assim, há um desentendimento entre usar 1000 ou 1024 bytes para designar 
KB, já que muitos fabricantes de HD usam 1000x1000x1000 para falar de GB e, 
então, o disco aparenta ter capacidade quase 7,4% maior do que se fosse usado 
1024x1024x1024. 
 
E é importante notar que o problema se agrava com o aumento de capacidade 
dos sistemas de armazenamento, pois, quando se falava em kilobytes a 
diferença era pequena (2,4%), mas falando em gigabytes ela já triplica. E em 
terabytes chega próximo a 10%. 

09 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B” 

Deferido: A Resposta Corrreta É Letra B E Não D Como Divulgada No 

Gabarito Oficial. 

02 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“C” 

Deferido: Por não conter nenhuma alternativa correta, a questão deverá 
ser NULA. 
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19) Recursos de Professor de Educação Infantil, Auxiliar Administrativo, e Prof. do 1 ao 5 ano. 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

02 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“B 

Deferido: Devido a um erro de digitação na resposta correta, a questão 
deverá ser NULA 

 
20) Recurso de Matemática – Prof. do 1 ao 5 ano. 

Nº da 
Questão 

Recurso Parecer 

09 
Candidato(a) Alega que Alternativa Correta é a Letra 

“A 
Ineferido: Questão continua sendo letra C. 

 

 


