RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO
PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DE ALTO
PARNAÍBA-MA
1. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Fundamental
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: Na letra A, "arisca" não contém dígrafo; na letra B, todas
as palavras não contêm dígrafo; na letra D, a palavra "Ar" não contém
dígrafo.
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Portanto, a única opção em que todas as palavras contêm dígrafo é a C:
Cigarra / diamante / brilha
2. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Médio
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: Prosopopeia é a figura de linguagem pela qual o orador ou
o escritor empresta sentimentos humanos e palavras a seres inanimados, a
animais, a mortos ou a ausentes.
Não há qualquer personificação em “As escolas deveriam ensinar os alunos
a falhar”. Há, sim, relação de contiguidade na substituição de “professor”
por “escola”, configurando-se metonímia.
“Metonímia consiste na substituição de um termo por outro por haver uma
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relação de correspondência em razão de pertencer ao mesmo meio, ambiente
ou âmbito. Dessa forma estabelece-se entre dois termos uma relação de
contiguidade, de inclusão, de interdependência ou de coexistência [...]”
(SARMENTO, Leila. Gramática em Textos, 2012). No caso em tela (“As
escolas deveriam ensinar os alunos a falhar”), a relação se faz pela
substituição do símbolo pela coisa ou ideia simbolizada – escola X
professores.
INDEFERIDO: A palavra que forma plural assim com “primeirosministros” é a palavra do item B – quinta-feira, apenas, pois ambas têm a
mesma composição: numeral + substantivo, ACEITANDO APENAS UMA
ÚNICA FORMA DE PLURAL – OS DOIS TERMOS SÃO
FEXIONADOS. Os demais itens não correspondem a respostas corretas, a
saber:
A) palavra-chave – substantivo + substantivo: aceita duas formas de plural,
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diferente das palavras em análise (primeiros-ministros e quinta-feira) QUE
SÓ ACEITAM UMA FORMA DE FLEXÃO DE NÚMERO.
C) Bem-te-vi – composto formado por onomatopeia: pluraliza-se apenas o
último.
D) Guarda-roupa – composto formado por verbo + substantivo: apenas o
substantivo deve ser flexionado.
08

DEFERIDO: NULA

3. Recurso Contra as Questões de: Português Nível Superior
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: De acordo com Saussure (2012, p. 108- 109) “O laço que
une o significante ao significado é arbitrário ou, então, visto que
entendemos por signo o total resultante da associação de um significante
com um significado, podemos dizer mais simplesmente: o signo linguístico
é arbitrário. Assim, a ideia de “mar” não está ligada por relação alguma
interior à sequência de sons m-a-r que lhe serve de significante; poderia ser
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representada igualmente bem por outra sequência, não importa qual; como
prova, temos as diferenças entre línguas e a própria existência de línguas
diferentes [...]. A palavra “arbitrário” requer também uma observação. Não
deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do que fala,
queremos dizer que o significante é imotivado, isto é, arbitrário em relação
ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade.
INDEFERIDO: De acordo com as gramáticas Nossa gramática: teoria e
prática, de Luiz Antonio Sacconi, e Curso prático de gramática, de Ernani
Terra, só para citar algumas, o adjetivo irá para o plural masculino
(concordância lógica), se pelo menos um dos substantivos for masculino
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(concordância atrativa), porém, pode concordar também com o substantivo
mais próximo, por motivo de eufonia.
Portanto, a concordância de: Os noivos juram carinho e amor eternos está
correta.
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DEFERIDO: NULA

4. Recurso Contra as Questões de: Matemática Nível Fundamental
Nº Questão
Parecer
18

DEFERIDO: O candidato está com razão em relação ao questionamento,
pois de acordo com o contexto da questão a resposta é a letra A.

5. Recurso Contra as Questões de: Informática
Nº Questão
Parecer
13

INDEFERIDO: Recurso fora do padrão do edital

6. Recurso Contra as Questões de: Conhecimentos Regionais e Gerais
Nº Questão
Parecer
DEFERIDO NULA: Conforme documentos oficiais a cidade possui um
único “DDD”, porém a questão apresenta falhas na nomenclatura do
significado da abreviação, e na cidade por se tratar de fronteira com outra
cidade, acaba utilizando diversos serviços da mesma, dentre elas o “DDD”
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de outro estado sem qualquer adicional. Deste modo entende-se que a
resposta poderia ser indicada somente um item e no uso local a resposta se
englobaria em 2 alternativas.
INDEFERIDO: Conforme dados oficiais da Prefeitura de Ilhabela e dados
do IBGE, a mesma trata-se de uma das maiores ilhas continentais do Brasil.
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Trata-se de ilha continental aquela que é ligada ao território continental, ao
contrario das demais ilhas citadas na questão, que são afastadas do

continente.
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INDEFERIDO: A questão faz a contextualização e solicita que seja
marcada a alternativa correta conforme itens indicados. A opção deve ser a
mais adequada à questão. O imigrante é aquele que imigra a um país
estrangeiro.

7. Recurso Contra as Questões de: Conhecimento do SUS
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO. Para efeito do decreto 7.508/11, no art. 2 considera-se:
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde: acordo de colaboração
firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as
ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com
definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de
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avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados,
forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos
necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. A
questão descreveu oContrato Organizativo da Ação Pública da Saúde e
pediu para marcar o item correspondente, que é a letra C.
INDEFERIDO. De acordo como está descrito no decreto 7.508/11, para
assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e
serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras
atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores: I garantir a transparência, a INTEGRALIDADE E A EQUIDADE no acesso
às ações e aos serviços de saúde; II - orientar e ordenar os fluxos das ações e
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dos serviços de saúde; III - monitorar o acesso às ações e aos serviços de
saúde; e IV - ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. A
questão pediu a alternativa incorreta, portanto na alternativa B: garantir a
transparência, a AUTONOMIA E A UNIVERSALIDADE no acesso às
ações e aos serviços de saúde, é a alternativa incorreta de acordo com o
decreto em questão.
8. Recurso Contra as Questões de: Conhecimento do SUAS
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: De acordo com o artigo 2° da NOB/SUAS apenas a
alternativa A apresenta um objetivo do SUAS, sendo que os demais são
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princípios organizativos do SUAS. Portanto, a alternativa correta permanece
a letra A.
INDEFERIDO: De acordo com o Decreto 7617/ 2007 e Decreto 7617/
2011 os avós não entram na composição familiar para cálculo da renda per
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capita. Portanto, a alternativa correta permanece a letra B.

9. Recurso Contra as Questões de: Agente Administrativo
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: “A principal finalidade do arquivo é servir à
administração, constituindo-se, com o decorrer do tempo, em base do
conhecimento da história.”
“A função básica do arquivo é tornar disponível as informações contidas no
acervo documental sob sua guarda”.
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Os conceitos de finalidade e função do arquivo foram trocados nas
alternativas B, C e D. Portanto, a alternativa correta é a letra A
Referências bibliográficas:
PAES, Marilena Leite. Arquivo: Teoria e Prática. 3 ed. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2004.
10. Recurso Contra as Questões de: Assistente Social
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: De acordo com o atual Código de Ética os itens a, b, c são
vedações dos Assistentes Sociais nas relações com os Assistentes Sociais e
outros Profissionais. Já o item d refere-se a uma vedação dos Assistentes
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Sociais nas relações com Entidades da categoria e demais Organizações da
Sociedade Civil.
Portanto, a alternativa correta permanece a letra D.
11. Recurso Contra as Questões de: Biomédico
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: A questão em litígio discute a utilização de laxantes como
metodologia para obtenção de fezes não espontaneamente, mais
especificamente, sobre quais laxantes são indicados para a execução desse
método.
A alternativa correta é a letra C.
“São indicados laxantes salinos, como o fosfato de sódio e o sulfato de
sódio tamponado, não são indicados os óleos minerais, os compostos de
bismuto de magnésio, pois os glóbulos de óleo interferem no exame, e os
36
restos de cristais de bismuto e de magnésio podem obscurecer os
organismos ou afetar aparência dos trofozoítos”.
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DE CARLI, Geraldo Attilio
Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório
para o diagnóstico das parasitoses humanas / Geraldo Attilio De Carli. –
2.ed.- São Paulo: Atheneu, 2011. pag 7.
O candidato não utilizou fontes reconhecidas pelo MEC.
INDEFERIDO: A questão em litígio discute a utilização de um método
alternativo para diagnostico de giardíase com maior segurança para o
diagnóstico dessa infecção.
A alternativa correta é a letra B.
O estudo do líquido duodenal é um procedimento que revela com frequência
organismos, mesmo quando o exame parasitológico das fezes é negativo.
Por essa razão, quando um diagnóstico não pode ser estabelecido pelo
exame fecal, deverá ser colhido o material de drenagem duodenal. Estudos
comparativos de várias técnicas usada no diagnóstico da giardíase
mostraram que o exame do fluido duodenal é mais seguro como método

alternativo de diagnostico dessa patologia.
DE CARLI, Geraldo Attilio
Parasitologia clínica: seleção de métodos e técnicas de laboratório para o diagnóstico das parasitoses
humanas / Geraldo Attilio De Carli. – 2.ed.- São Paulo: Atheneu, 2011.
pag 167. ISBN

1. Diagnóstico parasitológico. 2. Diagnostico de laboratório. 3.
Parasitologia.
I.Título.
O diagnóstico sorológico da giardíase pode auxiliar nos levantamentos
epidemiológicos, embora não tenha demonstrado sensibilidade e
especificidade adequadas para o diagnostico individual.
Parasitologia: uma abordagem clínica/ Vicente Amato Neto...[et al.].- Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.il. Pag. 38
O candidato não utilizou fontes reconhecidas pelo MEC.

12. Recurso Contra as Questões de: Enfermeiro Zona Rural
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO. A questão pede a alternativa que se exclua das corretas,
sendo de acordo com o gabarito a alternativa C: prevenção e controle
sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a
assistência DE CLÍNICA.
34
A reclamação não procede, pois de acordo com o art. 11 da Lei 7.498/86
está descrito correto: prevenção e controle sistemático de danos que possam
ser causados à clientela durante a assistência DE ENFERMAGEM. As
demais alternativas estão descritas corretas de acordo com a referida Lei.
13. Recurso Contra as Questões de: Fiscal de Trânsito
Nº Questão
Parecer
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DEFERIDO: Houve um erro no gabarito e o mesmo deve ser alterado da
alternativa B para a alternativa A.

14. Recurso Contra as Questões de: Médico
Nº Questão
Parecer
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INDEFERIDO: A questão de número 39 discursa sobre um paciente de 62
anos, masculino, portador de Síndrome Metabólica e solicita a alternativa
que NÃO inclui um critério diagnóstico desta síndrome. De acordo com: L.
Goldman, D. Ausiello, Cecil, Tratado de Medicina Interna. 24 ed. São
Paulo: Elsevier, 2014; e Sociedade Brasileira de Cardiologia, I Diretriz
Brasileira de Prevanção Cardiovascular: Arq Bras Cardiol. 2013; 101
(6Supl.2): 1-63.
“A Síndrome Metabólica (SM) tem recebido uma atenção cada vez maior
não somente pelo impacto de cada um dos componentes diagnósticos, mas
principalmente porque a agregação dos fatores de risco cardiovascular tem
sido cada vez mais prevalente.” “O diagnóstico de SM requer a presença de
três ou mais dos critérios expostos no quadro 8.1 abaixo”:

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: 25/04/16, as 23hs55min.

15. Recurso Contra as Questões de: Orientador Social
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: De acordo com o artigo 12 do Decreto 6.629, de 04 de
novembro de 2008 e Decreto 7.649 de 2011 o ciclo completo de atividades
do PROJOVEM adolescente – serviço socioeducativo tem a duração de um
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(01) ano. Portanto, não há possibilidade de o candidato ficar confuso na
interpretação. Dessa forma, a alternativa correta permanece a letra A.
INDEFERIDO: De acordo com o artigo 4° da NOB/SUAS 2012 a
alternativa D é a que apresenta a outra segurança afiançada do SUAS,
complementando, assim, a questão. Nenhuma NOB/ SUAS apresenta
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acompanhamento familiar como segurança afiançada, portanto, não há
possibilidade de o candidato ficar confuso na interpretação. Dessa forma, a
alternativa correta permanece a letra D.
16. Recurso Contra as Questões de: Psicólogo
Nº Questão
Parecer
INDEFEREIDO. A POSTURA DE FAZER POUCAS ANOTAÇÕES E
UMA POSTURA QUE O ENTREVISTADOR DEVE EVITAR. Não esta
considerada errada a alternativa, mas na linha de raciocínio que no Livro de
“Psicolopatalogia e Semiologia dos Transtornos Mentais , autor Paulo
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Dalgalarrondo, pag- 51, o mesmo faz orientações do que o entrevistador
deve evitar, POUCAS anotações estão corretas e o que se deve evitar seria
MUITAS anotações.
INDEFEREIDO. Não consiste em uma função psíquica mais afetada nos
transtornos afetivo, neurológicos e de personalidade. no Livro de
“Psicolopatalogia e Semiologia dos Transtornos Mentais , autor Paulo
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Dalgalarrondo, pag- 62, a ORIENTAÇÃO, encontra- se nas funções mais
afetadas no s transtornos PSICORGÂNICOS.

17. Recurso Contra as Questões de: Professor Nível I Zona Rural e Urbana
Nº Questão
Parecer
35

DEFERIDO: ANULADA por erro de digitação na data referida na
alternativa.

18. Recurso Contra as Questões de: Técnico em Enfermagem
Nº Questão
Parecer
INDEFERIDO: Vacinas são imunobiológicos de acordo ANVISA e a
questão não especificou imunobiológico. De acordo com Prado e
Gelbckepág 244, é contraindicação de aplicação de medicamentos para
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região lateral da coxa: crianças menores de 28 dias.
Disponível em: PRADO, M.L.; GELBCKE, F.L. Fundamentos de
Enfermagem. Florianópolis: Cidade Futura. 2002.
INDEFERIDO: De acordo com a ANVISA, na prevenção das infecções
relacionadas à assistência à saúde por patógenos multirresistentes, emcateter
venoso central (CVC): não há necessidade de realizar trocas periódica. A
40
alternativa continua sendo letra D a ser marcada.
Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/rede_rm/cursos/rm_controle/opas_web/modulo5/pre_corrente6.ht
m

19. Recurso Contra as Questões de: Terapeuta Ocupacional
Nº Questão
Parecer
37

DEFERIDO: ANULADA, Nenhuma das alternativas pode ser assinalada
como resposta para a questão, uma vez que a mobilização passiva propiciará
ao paciente todos os benefícios apresentados.

