CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.
RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO DA PROVA OBJETIVA
DO CONCURSO DE ELDORADO DOS CARAJÁS.

1. Re cu rsos Con t r a a s Qu e st õe s de Por t u gu ê s N íve l Médio pa r a os
ca r gos de : Agente de Dengue (Endemias), Agente de Vigilância Sanitária,
Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo I, Assistente
Administrativo II, Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico em
Enfermagem, Técnico Higiene Bucal, Técnico em Informática, Técnico em
Segurança no Trabalho, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia,

Nº da
Questão
7

5

Parecer
DEFERIDO: NULA
INDEFERIDO: O gabarito não deve ser alterado, pois a
questão não apresenta nenhuma inconsistência ou erro para
anulação. "Gu" e "qu" são dígrafos somente quando, seguidos
de "e" ou "i", representam os fonemas /g/ e /k/:guitarra,
aquilo. Nesses casos, a letra "u" não corresponde a nenhum
fonema. Em algumas palavras, no entanto, o "u" representa
um fonema semivogal ou vogal (aguentar, linguiça,
aquífero...) Nesse caso, "gu" e"qu" não são dígrafos. Também
não há dígrafos quando são seguidos de "a" ou "o" (quase,
averiguo). Como ocorre na questão a palavra QUALIDADES,
qu seguido de a não é dígrafo. Sendo assim, o gabarito
não deve ser alterado, permanecendo o gabarito a alternativa
C.
http://www.soportugues.com.br/secoes/fono/fono4.php
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADgrafo

9

DEFERIDO: NULA

2. Re cu rsos Con t r a a s Qu e st õe s de Port u gu ê s N íve l Superior pa r a os
ca r gos de : Farmacêutico/ Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Clínico Geral, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Nutricionista,
Odontólogo, Psicólogo, Pedagogo, Normal Superior/Pedagogo, Professor de
Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de
Geografia, *, Professor de Historia, Professor de inglês, Professor de
Matemática, Assistente Social, Tecnólogo em Secretariado, Veterinário,

Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental: *Retificado

(Professor de

Português sem alteração).
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Nº da
Questão

1

Parecer
INDEFERIDO: O gabarito não deve ser alterado, pois não
houve insuficiência de informações. Sendo a resposta dada,
totalmente condizente com o texto, que trata de sentido
conotativo (sentido imaginário do termo, valor que não se
encontra registrado nos dicionários). Sendo assim, o gabarito
não deve ser alterado, permanecendo o gabarito a alternativa
D.
Rosenthal, Marcelo
Gramática para concursos/3ª ed.
Elsevier, 2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão.

2

RJ:

DEFERIDO: NULA
INDEFERIDO: O gabarito não deve ser alterado, pois a
questão aborda assunto gramatical (Pontuação) e não
interpretação de texto como foi alegado pela candidata. Sendo
assim, o gabarito não deve ser alterado, permanecendo o
gabarito a alternativa B.

3
Rosenthal, Marcelo
Gramática para concursos/3ª ed. RJ:
Elsevier, 2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão.
Mazzarotto, Luiz Fernando, Manual de Gramática: guia prático
da língua portuguesa/São Paulo: DCL, 2005.

10

INDEFERIDO: O gabarito não deve ser alterado, pois a
questão não apresenta nenhuma inconsistência ou erro para
anulação. Pode haver a utilização do acento grave, quando se
junta a preposição A aos pronomes demonstrativos AQUILO,
AQUELE, AQUELES, AQUELA E AQUELAS.
- Referi- m e à qu e le s a lu n os. Re fe r ir ( a ) + a qu e le =
àquele. Sendo assim, o gabarito não deve ser alterado,
permanecendo o gabarito a alternativa D.
Rosenthal, Marcelo
Gramática para concursos/3ª ed. RJ:
Elsevier, 2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão. pág350.
http://pt.slideshare.net/catarinodilson/aula-sobre-crasepresentation
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3. Re cu rsos Con t r a a s Qu e st õe s de M a t e m á t ica pa r a os ca r gos de :
Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), Cozinheira, Eletricista, Gari, Motorista
AB , Motorista AD , Motorista E , Operador de Máquinas Leve, Operador
de Roçadeira, Operador de Máquinas Pesadas, Sepultador e Vigia:
Nº da
Questão

Parecer

16

INDEFERIDO: Candidato alega que a alternativa correta não
existe na prova é infundada, pois a prova estar totalmente
correta, sendo que a resposta é o valor 583512 que se
encontra na letra A.

4. Re cu rsos Con t r a as Questões da SUS pa r a os ca rgos de :
Farmacêutico/ Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico
Geral, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo:
Nº da
Questão
14

Parecer
DEFERIDO: NULA.

5. Re cu rsos Con t ra a s Qu e st õe s de Con h e cim e n t os Re gion a is pa r a os
ca r gos de : Agente de Dengue (Endemias), Agente de Vigilância Sanitária,
Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo I, Assistente
Administrativo II, Técnico Agrícola, Técnico Ambiental, Técnico em
Enfermagem, Técnico Higiene Bucal, Técnico em Informática, Técnico em
Segurança no Trabalho, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia,
Nº da
Questão

Parecer

23

INDEFERIDO: A questão refere-se sobre a data 17 de Abril,
onde homenageia-se o Dia Mundial das Lutas Camponesas,
sendo que o termo ao referi-se ao acontecido na data é
massacre e não combate.

6. Re cu rsos Con t ra a s Qu e st õe s de Con h e cim e n t os Re gion a is pa r a os
ca r gos de : Farmacêutico/ Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Clínico Geral, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Nutricionista,
Odontólogo, Psicólogo, Pedagogo, Normal Superior/Pedagogo, Professor de
Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de
Geografia, Professor de Historia, Professor de inglês, Professor de
Matemática, Professor de Português, Assistente Social, Tecnólogo em

Secretariado,
Ambiental:

Veterinário,

Engenheiro

Agrônomo,

Engenheiro

Rua Arlindo Nogueira, 333 Norte Salas 309 e 310 CEP 64000- 290
Centro Teresina PI Telefone / Fax: (86) 3223- 0822
www.consep- pi.com.br

CONSEP - Consultoria e Estudos Pedagógicos LTDA.

Nº da
Questão

Parecer
INDEFERIDO: De acordo com dados do IBGE, a alternativa
correta e letra B.

23

7. Re cu rsos Con t r a
ENFERMAGEM
Nº da
Questão

a s Qu e st õe s pa r a

o

ca r go

de :

TÉCNICO EM

Parecer
INDEFERIDO. De acordo com Controle dos cânceres do colo
do útero e da mama. Cadernos de Atenção Básica n.º 13.
Série A. Normas e Manuais Técnicos. Pág. 19. Em atribuições
dos profissionais da atenção básica no controle dos cânceres
do colo do útero e da mama, são atribuições do Técnico de
Enfermagem: Realizar atenção integral às mulheres; Realizar
coleta de exame preventivo, observadas as disposições legais
da profissão; Realizar atenção domiciliar, quando necessário;
Manter a disponibilidade de suprimentos para a realização do
exame do colo do útero.

33

DEFERIDO. Alternativa correta a ser marcada é letra D.

39

8. RECURSO
CON TRA
AS
QUESTÕES
DE
CON H ECI M EN TOS
ESPECÍFICOS PARA O CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO I E II;

Nº Questão
32

35

Parecer
INDEFERIDO: Gabarito correto da questão é a alternativa B ,
ou seja, mesmo com as alternativas A e C sejam iguais, não
modifica a resposta.
INDEFERIDO: A questão solicita que seja marcada a alternativa
correta. A alternativa D é a correta pois indica que todas as
demais são corretas, sendo esta resposta mais completa para a
questão.

9. Re cu rsos Con t r a a s Qu e st õe s pa r a o ca r go de : PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
Nº da
Questão

27 e 28

Parecer
INDEFERIDO: Enunciado repetido, não é motivo para anular
nenhuma das questões, pois os seus resultados são o mesmo
em alternativas diferentes para cada questão e quem
conseguiu responder uma delas, conseguirá responder a outra.
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35

DEFERIDO: NULA
Recursos Contra as Questões para o cargo de: VETERINÁRIO.

10.

Nº da
Questão
33

Parecer
DEFERIDO: NULA

11.
Recursos Contra as Questões para o cargo de: PROFESSOR DE
INGLÊS.
Nº da
Questão

Parecer

34

DEFERIDA: NULA

40

INDEFERIDA: Few minutes ago trata-se de uma expressão que indica
ação passada, o intuito da questão é a complementação do espaço em
branco, o que é claro se o candidato tiver o mínimo de conhecimento da
língua inglesa. "O pequeno bebê parou de chorar alguns minutos atrás."

12.
Re cu r sos Con t r a a s Qu e st õe s pa r a o ca r go de : PROFESSOR DE
PORTUGUÊS
Nº da
Questão

27

Parecer
INDEFERIDO: Item II- Maria ERA loucuras. (correto). Pois,
o sujeito como mencionado pelo próprio candidato deve
concordar com o verbo. E este está concordando, Maria
(sujeito) era (verbo), ambos no singular.
Item V- Hoje É /SÃO 12 de outubro. (correto). Pois, pode
concordar tanto com a palavra (dia) que está implícita,
simplesmente não é falada, mas não quer dizer que não
exista; ou com o numeral 12. Em indicações de datas, são
aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra
dia. Assim, as duas formas estão corretas. O gabarito não
deve ser alterado, permanecendo o gabarito a alternativa A.
Mazzarotto, Luiz Fernando, Manual de Gramática: guia prático
da língua portuguesa/São Paulo: DCL, 2005, pág 272 e 306.

29

INDEFERIDO: Todos os amigos de infância o (obj. direto)
chamam de fiscal (predicativo).
É a forma que todos o chamam, qualificando-o como fiscal.
o gabarito não deve ser alterado, permanecendo o gabarito a
alternativa C.
Rosenthal, Marcelo
Gramática para concursos/3ª ed. RJ:
Elsevier, 2007. (Provas e concursos). 4ª reimpressão. pág -
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258.
INDEFERIDO: Na oração: A cidade está tal qual você
deixou.
- Sendo uma oração subordinada adverbial
comparativa, tem valor de comparação. A única alternativa
que apresenta o mesmo valor da circunstância de comparação
é a alternativa B
A preguiça gasta a vida como a ferrugem
consome o ferro . A letra A alegada pelo candidato
Como
diz o ditado, a história se repete , trata-se de uma oração
subordinada
adverbial
conformativa,
apresentando
circunstância de conformidade e não de comparação.
o gabarito não deve ser alterado, permanecendo o gabarito a
alternativa B.
Mazzarotto, Luiz Fernando, Manual de Gramática: guia prático
da língua portuguesa/São Paulo: DCL, 2005.

33

INDEFERIDO: A questão trata de semântica e não de classe
gramatical, onde entende-se pelos enunciados:
Era um poema simples (UM POEMA NÃO REBUSCADO),
Era um simples poema ; (SIMPLESMENTE UM POEMA, PODIA
SER UMA PROSA, VERSO...), mas nesses casos, deve-se
tomar o referente, observe:
POEMA SIMPLES, esta falando de quem? Do poema.
SIMPLES POEMA, esta falando do simples, ou da simplicidade.
o gabarito não deve ser alterado, permanecendo o gabarito a
alternativa A.

38

Aquino, Renato. Interpretação de textos. Campus, 2008.
13.
Re cu r sos Con t r a a s Qu e st õe s pa r a o ca r go de : PROFESSOR DE
HISTORIA.
Nº da
Questão

Parecer
DEFERIDO: Alternativa correta - letra A
Justificativa: Poder Moderador: o poder que era pessoal e
privativo do imperador, assessorado por um Conselho de
Estado. Dom Pedro I (e mais tarde seu filho Dom Pedro II) era
o detentor exclusivo e privativo, com a atribuição de nomear e
demitir livremente os ministros de Estado.

39

Recursos Contra as Questões para o cargo de: ENFERMEIRO.

14.

Nº da
Questão

Parecer

27

INDEFERIDO. Alternativa correta a ser marcada continua
sendo letra A. De acordo com:
http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/14-1816-apostila-cirurgica.pdf
pág.
19
e
SILVA,
M.A.A.;
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RODRIGUES, A.L.; CESARETTI, I.U.B. Enfermagem na unidade
de centro cirúrgico. 2.ed. São Paulo: E.P.U., 1997. pág. 52.
Todas as alternativas estão corretas.

28

INDEFERIDO. De acordo com BRUNNER & SUDDARTH.
Tratado de Enfermagem: Médico-Cirúrgica. v.2.
Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. Pág. 822. Para minimizar
as complicações, o enfermeiro ajuda o paciente nas restrições
de atividade até que a dor e a febre sofram resolução. E o
enfermeiro deve orientar o paciente e família sobre estilo de
vida saudável para aumentar o sistema imune do paciente.
Portanto a alternativa incorreta é a letra C.

15.
Re cu r sos Con t r a a s Qu e st õe s pa r a o ca r go de : ENFERMEIRO
PSF.
Nº da
Questão

27

29

32

Parecer
INDEFERIDO. De acordo com PRADO, M.L.; GELBCKE, F.L..
(org.) Fundamentos de Enfermagem. Florianópolis: UFSC,
CCS, 1999. Pág. 126 e 127. Em fatores que afetam a aferição
da pressão sanguínea, é fator na medida falsamente baixa:
Colocação do estetoscópio sobre o manguito durante a
ausculta. Portanto letra D é a alternativa correta. As demais
alternativas são fatores na medida falsamente alta.
DEFERIDO. NULA.
INDEFERIDO. De acordo com o manual de enfermagem:
cuidados de enfermagem em diabetes mellitus. GROSSI, S. A.
A.; PASCALI, P.M. 2009. Pág. 13. Cetoacidose diabética é a
principal complicação aguda do diabetes mellitus tipo 1.
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