EDITAL DE JULGAMENTO DE RECURSOS
O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - COREN/PB, através da COMISSÃO
ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições legais, em observância ao princípio constitucional da Publicidade
estabelecido no Artigo 37 da Constituição Federal:
1. TORNA PÚBLICO o resultado dos recursos sobre o gabarito preliminar das Provas Escritas, conforme parecer emitido pela
empresa executora do referido Concurso Público:

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

I – LÍNGUA PORTUGUESA (1-10)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Gabarito
DE
PARA

5985

Luana dos Santos Gouveia

03

INDEFERIDO

GABARITO
MANTIDO

3140

Felipe Pereira Galvão

04

INDEFERIDO

1010

Linaldo Ramos Ferreira

07

INDEFERIDO

O advérbio fora é exigido de maneira
implícita, ou seja, aquilo que não está
exposto. Dessa, forma “tirou o canário
para fora com infinita delicadeza”, tem
sentido de “daquele sofrimento que o
acometia”. Portanto, permanece a
alternativa "e" como resposta.
O verbo ir, empregado no imperativo, é
verbo intransitivo, pois traz em si a ideia
completa da ação, sem necessitar de
complemento. Dessa forma, o gabarito
permanece a letra T “a”.
Uma vez que a exigência da questão é
o preenchimento correto das palavras
com a letra “X”, o erro de digitação não
influencia no preenchimento da palavra.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

II- RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11- 15)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

4739

Joenilson Lacerda Albuquerque

11

INDEFERIDO

A alternativa correta é mesmo a letra B,
pois o conjunto que contém todos os
doces é o conjunto que contém as
laranjas, Já que o enunciado é claro.

10012

Isaias Lucas dos Santos

14

ANULADA

A questão não apresenta a alternativa
correta, julgo procedente o pedido e
anulo a questão.

ANULADA

1087

Antônio Nicácio da Silva

15

INDEFERIDO

Os alunos que gostam só de geografia
são 40, mas os alunos que gostam de
logica e geografia, também gostam de
geografia logo, os alunos que gostam
de geografia somam 52.

GABARITO
MANTIDO

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Rondinelly Ramos de Araújo

16

INDEFERIDO

INDEFIRO o pedido de anulação da
Questão 16, solicitado pelos candidatos
acima mencionados, pois a mesma
apresenta definições e respostas corretas e
necessárias para o entendimento da
mesma, estando o teor da pergunta dentro
da(s) ação(ões) descritas para o atalho em
questão, correspondente ao Microsoft Word
2010, sendo mantida desta forma seu
gabarito
inicial,
não
sendo
seus
fundamentos coerentes com o recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá
permanecer inalterado e a questão deverá
permanecer validada.
Prezados, ao digitar o comando Ctrl+U,
será aberta a Guia "Localizar e Substituir",
ou seja, ao mesmo tempo que você

III – INFORMÁTICA BÁSICA (16- 20)

INSC
.
8513

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

7699

Paulo Roberto Silva Santos Júnior

17

INDEFERIDO

localiza, substitui, ou vice-versa não tendo
o que ser contestado na questão.
-Microsoft Word 2010:
CTRL + U - Abre a guia "Substituir" na
janela "Localizar e Substituir" .
INDEFIRO o pedido de anulação da
Questão 17, solicitado pelos candidatos
acima mencionados, pois a mesma
apresenta definições e respostas corretas e
necessárias para o entendimento da
mesma, estando o teor da pergunta dentro
da(s) ação(ões) descritas para o atalho em
questão, correspondente ao Microsoft Word
2010, sendo mantida desta forma seu
gabarito
inicial,
não
sendo
seus
fundamentos coerentes com o recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá
permanecer inalterado e a questão deverá
permanecer validada.
-Microsoft Word 2010:
CTLR + I - Itálico.
CTRL + S - Sublinhado.

GABARITO
MANTIDO

IIV - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21-50)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

7908

Wagner Lucas Lucena de Araújo
Almeida

23

INDEFERIDO

A comissão conhece do recurso, por ser tempestivo,
e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, a única
alternativa incorretapara a questão é a letra C –
apenas a afirmativa III.
O item I e II da questão supra está correta.
No item I é correto afirmar que a Regionalização é
uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo
estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a
descentralização das ações e serviços de saúde e os
processos de negociação e pactuação entre os
gestores. - Os principais instrumentos de
planejamento da Regionalização são o Plano Diretor
de Regionalização – PDR, o Plano Diretor de
Investimento – PDI e a Programação Pactuada e

Gabarito
DE PARA
GABARITO
MANTIDO

7908

Wagner Lucas Lucena de Araújo
Almeida

25

INDEFERIDO

6869

Rodrigo de Aquino Costa Fernandes

27

INDEFERIDO

559

Ana Flávia Florentino Freitas

28

INDEFERIDO

3559

Flaviano Côrtes de Sousa

31

INDEFERIDO

10004

Alexsandro dos Santos Chaves

33

ANULADA

7699

Paulo Roberto Silva Santos Júnior

35

INDEFERIDO

Integrada da Atenção em Saúde – PPI, detalhados
no corpo deste documento.
No item II, é correto afirmar que O SUS é um
sistema de saúde de abrangência nacional, porém,
coexistindo com subsistemas em cada estado e em
cada município. A totalidade das ações e de serviços
de atenção à saúde do SUS deve ser desenvolvida
em um conjunto de estabelecimentos organizados
em
redes
regionalizadas
e
hierarquizadas,
disciplinados segundo os subsistemas municipais
voltados ao atendimento integral da população local
e inseridos de forma conjunta no SUS em sua
abrangência estadual e nacional.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor.
Das opções constantes na questão a única que traz
os princípios doutrinários norteadores do Sistema
Único de Saúde é a letra B (Universalidade,
Equidade e Integralidade nos serviços)
Na questão 27ª única alternativa que se mostra
incorreta é a letra “B”, tendo em vista que não é
competência do SUS cuidar da saúde do
trabalhador.
De acordo com o inciso V da III diretriz da resolução
453/2013 - Recomenda-se que, a cada eleição, os
segmentos de representações de usuários,
trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30%
de suas entidades representativas, e não de 40%
como consta na alternativa A.
Dentre as opções que constam na questão a única
correta é a letra A, tendo em vista a classificação da
Constituição Federal.
Anula-se a questão 33 por erro de digitação no
enunciado, atribuindo-se o ponto a todos os
candidatos presente as provas, independentemente
da interposição de recurso.
A competência originária do STJ encontra-se
definida e balizada no art. 105 da Constituição
Federal. À luz do disposto neste dispositivo a opção
correta é a letra “C”.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

‘

ANULADA

GABARITO
MANTIDO

5985

Luana dos Santos Gouveia

36

INDEFERIDO

4739

Joenilson Lacerda albuquerque

38

INDEFERIDO

6492

Raíssa Aranha Fernandes

40

INDEFERIDO

Josália Cardoso da Silva

41

INDEFERIDO

Alternativa correta é a letra “C”, tendo em vista que
a licença é ato administrativo vinculado e definitivo,
formalmente disposto em lei própria. Se o
pretendente ao direito preenche os requisitos de lei,
tem o direito de recebê-la, independentemente da
vontade do administrador.
A matéria esta disciplinada na Lei nº 8.112/90, seção
IV, art. 13, não constando no dispositivo em tela o
prazo de 60 dias de que trata o enunciado III.
À luz do disposto no art. 37 § 6º da Constituição
Federal, a responsabilidade civil do Estado por
danos causados a terceiros é de natureza objetiva.
Mantém a letra D como correta.
A teoria sobre estilos de liderança mais conhecida,
segundo Chiavenato (2003), refere-se a três estilos,
a saber: autocrático, liberal e democrático.
O estilo autocrático (ou liderança autocrática),
segundo Vils (2006b) é aquele que “apenas o líder
decide quem faz o que e como, sem qualquer
opinião ou interferência do grupo. Manda quem
pode, obedece quem tem juízo. O líder pensa, e os
outros executam da forma predeterminada pelo líder
e em conjunto com quem o líder determinou no
prazo que o líder estipulou. Elogios e críticas são
prerrogativas do líder e de mais ninguém.”
A liderança ou estilo liberal (laissez-faire) é descrito
por Chiavenato (2003) como aquele em que “o líder
delega totalmente as decisões ao grupo e deixa-o
completamente à vontade e sem controle nenhum.”.
Por último, o estilo democrático, também
denominado estilo participativo, é caracterizado pelo
debate e participação da equipe nas metas,
objetivos, diretrizes, divisão de tarefas e tomada de
decisões pelo líder, que, ao invés de impor sua
condição, participa do grupo como um integrante a
mais, colocando-se como um moderador que deverá
zelar
para
as
decisões
acertadas
sejam
implementadas. (CHIAVENATO, 2003; VILS, 2006b).
Coordenador,
burocrático,
centralizador
e
descentralizador não são estilos apontados pela
literatura; são, apenas, características de um dos
estilos apontados acima.
Referências:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

8513

Rondinelly Ramos de Araújo

43

INDEFERIDO

da administração: uma nova visão abrangente da
moderna administração das organizações. 7. ed. rev.
e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração,
benefícios e relações de trabalho: como
reter talentos na organização. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
VILS, Leonardo. Como motivar sua equipe. São
Paulo: Ed. Três, 2006. ISTO É Edições, Livro 1,
Coleção Gestão Empresarial.
Conforme esclarecem Tachizawa, Ferreira e Fortuna
(2006, p. 219), “O desenvolvimento de pessoal
representa um conjunto de atividades e processos
cujo objetivo é explorar o potencial de aprendizagem
e capacidade produtiva do ser humano nas
organizações. Visa à aquisição de novas habilidades
e novos conhecimentos e à modificação de
comportamentos e atitudes. Procura definir métodos
e procedimentos que possibilitem maximizar o
desempenho profissional e elevar os níveis de
motivação para o trabalho. Um plano de
desenvolvimento motiva as pessoas da organização,
cria perspectivas de evolução e contribui para a
melhoria dos resultados. [...] Já o treinamento, um
dos muitos recursos utilizados no processo de
desenvolvimento, visa o aperfeiçoamento do
desempenho funcional, ao aumento da produtividade
e ao aprimoramento das relações interpessoais. Na
realidade, o treinamento preparar as pessoas para o
desempenho do cargo mediante um processo
contínuo visando a mantê-las permanentemente
atualizadas com a tecnologia utilizada na realização
de suas tarefas.”
Há, de fato, uma diferenciação técnica existente
entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. De
acordo com Knapik (2011) “o TREINAMENTO está
focado no PRESENTE, em melhorar o desempenho
a curto prazo e em corrigir falhas e dificuldades
atuais. O DESENVOLVIMENTO de pessoas está
direcionado para o FUTURO, preparando pessoas
para assumir outros cargos ou posições a médio e
longo prazo; inclui o treinamento, a carreira e outras
experiências e se alinha com os objetivos

GABARITO
MANTIDO

5812

Lernardo Nunes Cordeiro

44

INDEFERIDO

estratégicos da organização”.
Chiavenato (2009), inspirado na lição de Steinmetz
(1969), explica que: “o treinamento é um processo
educacional de curto prazo que utiliza procedimentos
sistemáticos e organizados pelos quais as pessoas
de nível não gerencial aprendem conhecimentos e
habilidades técnicas para um propósito definido. Por
outro lado, o desenvolvimento é um processo
educacional de longo prazo que utiliza procedimento
sistemático e organizado pelo qual o pessoal
gerencial aprende conhecimentos conceptuais e
teóricos para propósitos genéricos”.
Referências:
CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e
desenvolvimento de recursos humanos: como
incrementar talentos na empresa. 7 ed. rev. e
atual. Barueri: Manole, 2009.
KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. 3.
ed. rev. atual. e ampl. Cuiabá: Ibpex, 2011.
SCHERMERHORN JÚNIOR, John R., HUNT, James
G., OSBORN, Richard N. Fundamentos de
comportamento organizacional. 2. ed. Porto
Alegre: Bookman, 1999.
Visando o aproveitamento de todas as vantagens e a
diminuição ou eliminação das dificuldades de dois
tipos de departamentalização, juntaram-se dois ou
mais tipos de departamentalização para a
elaboração da departamentalização matricial.
Geralmente, esta sobreposição se refere à fusão
entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos.
O princípio clássico de unidade de comando
estabelecido por Henry Fayol, na teoria clássica da
administração, em 1916, no seu livro Administração
industrial e geral, que preconiza uma única liderança
clara e inequívoca, conflita-se com a situação de
dupla liderança apresentada, a funcional e a de
projetos. No entanto, o conflito interno pode ser
evitado se a organização tiver adquirido certa
maturidade e existir clara definição de atribuições de
autoridade e responsabilidade a de cada um dos
elementos componentes da estrutura.
A
departamentalização
matricial
propõe
a
responsabilidade compartilhada, exige alto nível de
confiança mútua e capacidade de improvisação na

GABARITO
MANTIDO

tomada de decisões. Dessa forma, é importante o
desenvolvimento de competências de liderança dos
elementos da alta gestão, que influenciam
significativamente a intensidade de conflitos desse
tipo de departamentalização. Quando se configura
um quadro de maturidade e flexibilidade situacional
das lideranças, os conflitos de sobreposição de
autoridade
tendem
a
ser
minimizados
e
administrados com eficiência.
Do ponto de vista evolutivo, a departamentalização
matricial surgiu porque as formas tradicionais de
organizar não eram eficazes para lidar com
atividades complexas, envolvendo várias áreas do
conhecimento científico e com prazos determinados
para sua realização. Os motivos que conduziram a
departamentalização funcional a dificuldades e
fracassos, nestas circunstâncias foram:
• Baixo grau de integração entre áreas cada vez
mais especializadas.
• Falta de um coordenador geral de projeto que
tivesse visão suficientemente ampla para integrar as
várias especializações e relacioná-las com as
necessidades dos clientes.
• Falta de motivação dos especialistas responsáveis
por partes de uma atividade maior, sem um
entendimento satisfatório de como elas estão
relacionadas com o esforço total.
Vantagens
• Maior aprimoramento técnico da equipe de
trabalho.
• Coordenação coerente da equipe e dos recursos.
• Melhor atendimento a orçamento, prazos,
qualidade e necessidades do cliente.
Desvantagens
• Conflitos de interesses entre os responsáveis
funcionais e os de projetos.
• Dupla subordinação, que pode resultar em dupla
insubordinação, gerando um clima de ambiguidade
de papéis e relações.
Atender a demandas específicas e temporárias não
é uma característica da departamentalização
matricial, mas sim da departamentalização por
projetos, uma vez que faz frente aos crescentes
desafios do mercado, que exigem flexibilidade e

2983
3140

Maria do Socorro Gomes Campos
Mendes
Felipe Pereira Galvão

49

INDEFERIDO

50

INDEFRIDA

RESULTADO

atendimento de necessidades específicas dos
clientes, propondo que as atividades, recursos e
pessoas sejam agrupadas para atender demandas
específicas e temporárias. Terminada a tarefa, o
pessoal que temporariamente havia sido destinado a
ela é designado para outros departamentos, outros
projetos, ou liberados.
REFERÊNCIA:
SANTOS,
Lindalvo.
FUNDAMENTOS
DA
ADMINISTRAÇÃO. São Paulo: Editora Sol.
Correta é a letra B. (Resolução do COFEN sobre
residência médica).
De acordo com o artigo 7° da Resolução nº LEI Nº
11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008 do
COFEN, o encaminhamento de negociação
contra acidentes pessoais não se insere no rol de
responsabilidades dos estabelecimentos de
ensino, por conseguinte, a resposta que
apresenta exceção à obrigações das instituições
de ensino é a letra “e”.

GABARITO
MANTIDO
GABARITO
MANTIDO

CARGO: ENFERMEIRO FISCAL

I – LÍNGUA PORTUGUESA (1-10)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

7308

Mônica da Costa Batista

04

5286

Júlio César Cavalcante Moreira

09

INDEFERIDO

INDEFERIDO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO
A palavra orgulhosa, dependendo do contexto, pode
significar também, aquele (a) que se sente superior em
relação aos outros, pessoa arrogante, que tem ou causa
orgulho (Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2004) o
que fica bastante claro em relação às características da
agulha, que se sente maior em relação às outras
personagens do texto, que é arrogante ao longo do texto.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
Fica bastante claro o desmatamento como tema central da
charge, representado por um machado e um tronco de

Gabarito
DE PARA
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

1113

Aran Rolim Mendes de Almeida

10

DEFERIDO

árvore cortado, na segunda alternativa, fica claro que a
ortografia da palavra querosene está errada, pois a mesma é
escrita com s e não com z como na charge, bem como, em
relação ao aumentativo da palavra fogo, a própria alternativa
pergunta se o aumentativo da palavra fogo é fogão, não
precisando para isso, ter uma leitura da charge,uma vez que
a alternativa por si só, já explica o que se pede, não
implicando dúvidas na questão.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido
do candidato, alterando o gabarito preliminar divulgado.

A

III- INFORMÁTICA BÁSICA (16- 20)

INSC
.
7125

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

Mayara Ribeiro Rodrigues

16

INDEFERIDO

7125

Mayara Ribeiro Rodrigues

17

INDEFERIDO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO
O pedido de anulação da Questão 16, solicitado
pelo candidato acima mencionado, pois a mesma
apresenta apenas uma resposta CORRETA,
(sinalizada como letra "D"), e como descrita e
solicitada no enunciado da mesma, não sendo
seus fundamentos coerentes com o recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá
permanecer inalterado e a questão deverá
permanecer validada.
Indefiro o pedido de anulação da Questão 17,
pois como a própria reportagem mencionada pelo
candidato informa, "um sistema fez um
computador ter INTELIGÊNCIA EMOCIONAL", e
não que computadores são máquinas com
inteligência,
computadores
são
máquinas
programáveis que, ao receberem um comando,
seja ele direto ou indireto, produzem uma
resposta de acordo com o que lhes foi
programado,
para
ele
responder
sobre
determinado comando, não sendo capazes de
tomar decisões que não estejam programadas

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

C

7125

Mayara Ribeiro Rodrigues

18

INDEFERIDO

7125

Mayara Ribeiro Rodrigues

19

INDEFERIDO

neles, ou seja, não é uma máquina com
inteligência, os computadores não são capazes
de aprenderem sozinhos, não possuem uma
"autoconsciência", por isso, não podem ser
consideradas inteligêntesainda.
INDEFIRO o pedido de anulação solicitado pela
candidata, pois a mesma apresenta tema
condizente com o conteúdo programático
correspondente a Informática Básica, constante
no Manual do Candidato, não sendo seus
fundamentos
coerentes
com
o
recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá
permanecer inalterado e a questão deverá
permanecer validada.
INDEFIRO o pedido de anulação solicitado pela
candidata, pois a mesma apresenta tema
condizente com o conteúdo programático
correspondente a Informática Básica, constante
no Manual do Candidato, não sendo seus
fundamentos
coerentes
com
o
recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá
permanecer inalterado e a questão deverá
permanecer validada.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

IV- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21-50)

INSC
.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

3174

Fernanda Darliane Tavares de
Luna

27

INDEFERIDO

A matéria esta disciplinada no COFEN que trata da
interdição ética, mantendo-se assim a letra B.

7308

Mônica da Costa Batista

28

INDEFERIDO

7260

Simone de
Medeiros

34

INDEFERIDO

De acordo com o art.14, III, da RDC ANVISA 07/2010 o
quantitativo mínimo é de 1 enfermeiro assistencial para cada
8 leitos ou fração em cada turno.
Uma vez feita avaliação da convulsão no paciente e optar
por
aplicar
nas
dosagens
subsequentes
o
componentepertussis, deve-se aplicar de preferência a
vacina tríplice acelular – DtaP e na falta desta pode ser
aplicada a DPT de uso habitual com antitérmico profilático e
as precauções indicadas.

Sousa

Gomes

Gabarito
D
PARA
E
GABARITO
MANTIDO
GABARITO
MANTIDO
GABARITO
MANTIDO

1515

Carmem
Amaral

Lúcia

Batista

do

38

INDEFERIDO

7308

Mônica da Costa Batista

43

ANULADA

540

Ana Claudia Soares Santos

46

ANULADA

8910

Silvia Niedja de Sousa Farias
Lemos

47

INDEFERIDO

8846

Sharlene Pereira Alves

50

ANULADA

O extravasamento quimioterápico é definido como o
escape de drogas do vaso sanguíneo para os tecidos
circunjacentes, e seus efeitos tóxicos locais variam podendo
causar dor, necrose tissular ou descamação dos tecidos.
Drogas vesicantes são aquelas que, ao extravasamento,
provocam irritação severa, com formação de vesículas e
destruição tecidual, em relação ao extravasamento de
drogas vesicantes, para cada uma delas existem
procedimentos e antídotos que devem ser administrados
imediatamente após a ocorrência do extravasamento,
através da mesma agulha, após a aspiração da maior
quantidade possível da droga infiltrada e, posteriormente, por
via subcutânea, ao redor do local do extravasamento.
O objetivo da aplicação dos antídotos está em limitar o
processo inflamatório local, inativar e remover a droga
restante e o seu uso deve ser prescrito pelo médico, ou estar
definido por protocolo aprovado pela instituição.
Alguns sinais e sintomas podem estar presentes
imediatamente ou alguns dias após a infusão. As reações
imediatas são: queimação, desconforto local e eritema,
enquanto as tardias incluem: dor, edema, enduração,
ulceração, vesículas, necrose. Já as drogas irritantes que,
nesse caso, provocam reações cutâneas de menor
intensidade, como dor e queimação, entretanto, mesmo
quando infundidas adequadamente, podem causar dor e
reação inflamatória ao longo do vaso sanguíneo utilizado na
infusão.
em suma: todos vesicantes são irritantes, mas nem todos
irritantes são vesicantes
A alternativa correta apresenta apresentou um erro de
ortografia, onde o correto deveria se expiração no lugar de
inpiração. Tornando -o sem alternativa correta.
Apresentou erro de ortografia na palavra mancando que lá
apareceu Marcando.
A referida questão não fala de vacina e sim de
procedimentos técnicos de sondagens. Recurso sem poder
ser analisado.
Apresentou duas alternativas com a mesma resposta D e E.

GABARITO
MANTIDO

ANULADA

ANULADA
GABARITO
MANTIDO
ANULADA

CARGO: CONTADOR

I – LÍNGUA PORTUGUESA (1-10)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

10056

Arthur Sotéro de Sousa

10

DEFERIDO

A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido
do candidato, alterando o gabarito preliminar divulgado.

Gabarito
DE
PARA
A
C

II- RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11- 15)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Gabarito
DE
PARA

2350

EricsonHanderson Rodrigues

14

ANULADA

A questão apresenta duas alternativas iguais, mesmo não
representando à alternativa correta, julgo procedente o
pedido e anulo a questão.

ANULADA

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

16

INDEFERIDO

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

III- INFORMÁTICA BÁSICA (16- 20)

INSC
.
7908

CANDIDATO
Wagner
Araújo

Lucas

Lucena

De

O pedido de anulação da Questão 16, solicitado pelo
candidato acima mencionado, pois a mesma apresenta
apenas uma resposta CORRETA, (sinalizada como letra
"D"), e como descrita e solicitada no enunciado da mesma,
não sendo seus fundamentos coerentes com o recurso
pretendido. Portanto, o resultado deverá permanecer

1706

Danilo Barbosa Abrantes

17

INDEFERIDO

3937

Hirohito Akihito de Oliveira

20

INDEFERIDO

inalterado e a questão deverá permanecer validada.
Indefiro o pedido de anulação da Questão 17, pois como a
própria reportagem mencionada pelo candidato informa,
"um sistema fez um computador ter INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL", e não que computadores são máquinas
com
inteligência,
computadores
são
máquinas
programáveis que, ao receberem um comando, seja ele
direto ou indireto, produzem uma resposta de acordo com
o que lhes foi programado, para ele responder sobre
determinado comando, não sendo capazes de tomar
decisões que não estejam programadas neles, ou seja,
não é uma máquina com inteligência, os computadores
não são capazes de aprenderem sozinhos, não possuem
uma "autoconsciência", por isso, não podem ser
consideradas inteligêntesainda.
INDEFIRO o pedido de anulação da Questão 20, solicitado
pelo candidato acima mencionado, pois a mesma
apresenta tema condizente com o conteúdo programático
correspondente a Correio Eletrônico e/ou Internet,
constante no Manual do Candidato, não sendo seus
fundamentos coerentes com o recurso pretendido.
Portanto, o resultado deverá permanecer inalterado e a
questão deverá permanecer validada.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

IV- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21-50)

INSC
.
3937

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Hirohito Akihito de Olioveira

29

INDEFERIDO

2350

EricksonHanderson Rodrigues

40

INDEFERIDO

De acordo com o art. 25, inc.III da lei nº 8.666/93 C/C o art.
13 é inexigível licitação para contratação de serviço técnico
especializado como: v.g., trabalhos de contador. Já para
contratação de empresa para fornecimento de serviços e
produtos comuns pode-se adotar a licitação na modalidade
Pregão Presencial, como previsto na Lei Federal nº
10.520/2002.
Conforme o MCASP - PARTE V – DCASP: Aplicado à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, Portaria STN nº
437/2012 - 5a edição (cópia anexa):
“... as demonstrações contábeis das entidades definidas no
campo de aplicação da contabilidade do setor público,
disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

4.320/1964, são:
a) Balanço Patrimonial (BP);
b) Balanço Orçamentário (BO);
c) Balanço Financeiro (BF);
d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
f) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(DMPL); e” página 5
“As notas explicativas são parte
demonstrações contábeis” página 47

9090

Vicente de Paula dos Santos
Coelho Netto

43

1153

Caio Raoni Pereira de Lima

44

ANULADA

ANULADA

4407

KalinaKely Miranda Leite

45

INDEFERIDO

integrante

das

Permanece o gabarito, improcedente o recurso.
Questão anulada em decorrência da ausência de digitação
da alternativa E, atribuindo – se o ponto a todos os
candidatos presente nas provas independentemente de
interposição de recurso.
A questão apresenta duas alternativas corretas, letras B e E
ensejando por esta razão a anulação da questão, atribuindo
– se o ponto a todos os candidatos presente nas provas
independentemente de interposição de recurso.
O Princípio da Universalidade foi estabelecido, de forma
expressa, pelo caput do art. 2º da Lei no 4.320, de 1964,
recepcionado e normatizado pelo §5º do art. 165 da
Constituição Federal, determina que a LOA de cada ente
federado deverá conter todas as receitas e despesas de
todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público.
MCASP - PARTE I – PCO: Aplicado à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, Portaria STN nº 437/2012 - 5a
edição.

ANULADA

ANULADA

GABARITO
MANTIDO

Permanece o gabarito, improcedente o recurso.
5115

Luiz Antonio Felix de Araújo

47

2350

EricksonHanderson Rodrigues

49

INDEFERIDO

INDEFERIDO

Contém a única alternativa correta “A”, coincide com o
gabarito preliminar, entretanto, na alternativa “E” existe a
repetição da assertiva (IV), o que de forma alguma invalida a
questão, mesmo assim deixo julgamento do recurso a critério
da comissão.
Permanece o gabarito, improcedente o recurso.
Permanece como correta a letra D, pois, na alternativa (II) a
expressão “no foi empenhada” não prejudica o entendimento
da questão.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

9090

Vicente de Paula dos Santos
Coelho Netto

50

INDEFERIDO

ELEMENTO DE DESPESA 93 – Indenizações e Restituições

GABARITO
MANTIDO

O elemento 93 deve ser utilizado para despesas
orçamentárias com indenizações, exclusive as trabalhistas, e
restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer
título, inclusive devolução de receitas quando não for
possível efetuar essa devolução mediante a compensação
com a receita correspondente, bem como outras despesas
de natureza indenizatória não classificadas em elementos de
despesas específicos, que é o caso.
MCASP - PARTE I – PCO: Aplicado à União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, Portaria STN nº 437/2012 - 5a
edição.
Permanece o gabarito, improcedente o recurso.

CARGO: ADVOGADO

I – LÍNGUA PORTUGUESA (1-10)

INSC.

CANDIDATO

9513

Valdemir
Filho

6441

Rafaela Correia

Tavares

QUESTÃO
Barreto

04

05

RESULTADO
INDEFERIDO

INDEFERIDO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO
A palavra orgulhosa, dependendo do contexto, pode
significar também, aquele (a) que se sente superior em
relação aos outros, pessoa arrogante, que tem ou causa
orgulho (Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 2004)
o que fica bastante claro em relação às características
da agulha, que se sente maior em relação às outras
personagens do texto, que é arrogante ao longo do
texto.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
O imperativo é formado de uma maneira diferente dos
demais modos, nesse modo não existe a primeira
pessoa do singular (eu), portanto, não alterando a
classificação do verbo fazer em irregular, mantendo
assim, o gabarito oficial que consta letra E, em que
classifica o verbo furo em regular e fazer em irregular,

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

2352

Douglas Pinheiro Bezerra

06

INDEFERIDO

1253

Bruna Alves de Souza Meira

09

INDEFERIDO

2613

Felipe Viana de Mello

10

DEFERIDO

II- RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11- 15)

respectivamente. Fonte: SHOCAIR, M. Nelson.
Gramática Moderna da Língua Portuguesa - Teoria e
Prática, Edição 6ª/2012, São Paulo-SP.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
A questão pede que se indique a alternativa que se
acentua pela mesma regra da palavra silêncio
(paroxítona terminada em ditongo crescente), e a única
alternativa que não é paroxítona terminada em ditongo
crescente, não sendo acentuada pela mesma regra é a
letra D Jóquei (paroxítona terminada em ditongo oral).
Fonte: SHOCAIR, M. Nelson. Gramática Moderna da
Língua Portuguesa - Teoria e Prática, Edição 6ª/2012,
São Paulo-SP.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
Fica bastante claro o desmatamento como tema central
da charge, representado por um machado e um tronco
de árvore cortado, na segunda alternativa, fica claro que
a ortografia da palavra querosene está errada, pois a
mesma é escrita com s e não com z como na charge,
bem como, em relação ao aumentativo da palavra fogo,
a própria alternativa pergunta se o aumentativo da
palavra fogo é fogão, não precisando para isso, ter uma
leitura da charge,uma vez que a alternativa por si só, já
explica o que se pede, não implicando dúvidas na
questão.
Portanto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o
pedido do candidato, alterando o gabarito preliminar
divulgado.

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

A

C

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

Gabarito
DE
PARA
ANULADA

4668

João Peixoto Neto

14

ANULADA

A questão apresenta duas alternativas iguais, mesmo não
representando à alternativa correta, julgo procedente o
pedido e anulo a questão.

7869

Rafael Duarte Lins

15

INDEFERIDO

O que se pede na questão é a equivalência lógica. A
alternativa b: Se Paulo não é preso, então ele não roubou
é a correta.

GABARITO
MANTIDO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

16

INDEFERIDO

Indefiro o pedido de anulação da Questão 16, solicitado
pelo candidato acima mencionado, pois a mesma
apresenta apenas uma resposta CORRETA, (sinalizada
como letra "D"), e como descrita e solicitada no
enunciado da mesma, não sendo seus fundamentos
coerentes com o recurso pretendido. Portanto, o
resultado deverá permanecer inalterado e a questão
deverá permanecer validada.
Indefiro o pedido de anulação da Questão 17, pois como
a própria reportagem mencionada pelo candidato
informa, "um sistema fez um computador ter
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL", e não que computadores
são máquinas com inteligência, computadores são
máquinas programáveis que, ao receberem um comando,
seja ele direto ou indireto, produzem uma resposta de
acordo com o que lhes foi programado, para ele
responder sobre determinado comando, não sendo
capazes de tomar decisões que não estejam
programadas neles, ou seja, não é uma máquina com
inteligência, os computadores não são capazes de
aprenderem
sozinhos,
não
possuem
uma
"autoconsciência", por isso, não podem ser consideradas
inteligêntesainda.

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

III- INFORMÁTICA BÁSICA (16- 20)

INSC.

CANDIDATO

7725

Pedro
Henrique
Fernandes

5209

Manoel Anízio Ferreira de Sá

17

INDEFERIDO

8971

Saulo Silveira Pordeus

18

INDEFERIDO

Araújo

INDEFERE o pedido de mudança de gabarito, pois, a
questão pede para que apresente um tipo de memória
volátil, já que o enunciado da questão diz: “(...) NÃO

GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

APRESENTE um tipo de dispositivo de armazenamento
NÃO VOLÁTIL.” Logo, RAM (Randon Access Memory)Memória de acesso aleatório onde são armazenados
dados em tempo de processamento, isto é, enquanto o
computador estiver ligado, e também todas as
informações que estiverem sendo executadas, pois essa
memória é mantida por pulsos elétricos. Todo conteúdo
dela é apagado ao desligar-se a máquina, por isso é
chamada de volátil.
Permanecendo a letra “a” no
gabarito.
IV- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21-50)

INSC.

CANDIDATO

QUESTÃO

RESULTADO

FUNDAMENTOS DO RESULTADO

6441

Rafaela Correia Lima Machado

23

INDEFERIDO

Art. 419, CC. A parte inocente pode pedir
indenização suplementar, se provar maior prejuízo,
valendo as arras como taxa mínima. Pode, também, a
parte inocente exigir a execução do contrato, com as
perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da
indenização.

Gabarito
DE
PARA
GABARITO
MANTIDO

24

ANULADA

6441

Filipe William Arco Verde de
Paiva
Rafaela Correia Lima Machado

Art. 420, CC. Se no contrato for estipulado o direito
de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou
sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso,
quem as deu perdê-las-á em benefício da outra parte; e
quem as recebeu devolvê-las-á, mais o equivalente. Em
ambos os casos não haverá direito a indenização
suplementar.
Duas alternativas erradas.

26

INDEFERIDO

Por falta de fundamentos.

GABARITO
MANTIDO

2541

Elaine de Carvalho Braga

28

INDEFERIDO

Art. 485, CPC. A sentença de mérito, transitada em
julgado, pode ser rescindida quando:

GABARITO
MANTIDO

2699

I - se verificar que foi dada por prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente

ANULADA

incompetente;
III - resultar de dolo da parte vencedora em
detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar literal disposição de lei;
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido
apurada em processo criminal ou seja provada na própria
ação rescisória;
Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento
novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento
favorável;
VIII - houver fundamento para invalidar confissão,
desistência ou transação, em que se baseou a sentença;
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou
de documentos da causa;

5425

Maria Cecília Torres Leite

29

INDEFERIDO

7078

Samuel Corrimiro Vieira

31

DEFERIDO

Alessandro Glauber

37

INDEFERIDO

Art. 495, CPC. O direito de propor ação rescisória se
extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em
julgado da decisão.
Para compreensão da propositura correta sobre Ação
Popular, a preposição de contida na letra Bnão prejudica
o entendimento para que o candidato pudesse assinalar a
opção correta.
Alternativa correta mesmo é a letra C, conforme gabarito
fornecido por esta elaboradora em poder da Empresa
organizadora. Mediante justificativa peço que seja feita a
devida correção no gabarito que foi divulgado
preliminarmente por parte da organização.
Mantém a letra A como correta, segundo Hely Lopes a
legalidade, como princípio da administração, significa que
o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeitos aos mandamentos da lei e às
exigências do bem comum, e deles não se pode afastar

GABARITO
MANTIDO

A

GABARITO
MANTIDO

C

4292

Juliana Barreto de Carvalho
Amorim

39

INDEFERIDO

8253

Renato
costa

40

INDEFERIDO

6598

Maria Carolina
Nóbrega

41

INDEFERIDO

8284

Ytalo Carlos de Oliveira Rique

44

DEFERIDO

5425

Maria Cecília Vitorino Torres

46

INDEFERIDO

Saeger

Magalhães

de

almeida

ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar, civil, criminal, conforme o
caso.
A responsabilidade objetiva do Estado não abrange o
Poder Judiciário no exercício da função jurisdicional,
mantém a letra E como correta.
Com a entrada em vigor do Código Civil não houve
redução do prazo prescricional quanto ao prazo da
Fazenda Pública. Como é cediço, o prazo prescricional é
de 5 anos. Mantendo como correta a alternativa A.
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, pois, a única alternativa correta para
a questão é a letra E.
1- O item" b" da questão 41 está incorreto , pois seu
enunciado afirma
que as pessoas designadas pela
legislação são responsáveis solidárias. Entretanto, tal
afirmativa conflita-se com disposto no art. 124 II do CTN
(Código
Tributário
Nacional
) que
diz
"São
solidariamente responsáveis as pessoas designadas por
lei"
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
2- Lei e Legislação não são a mesma coisa, visto que a
primeira (Lei) é a norma jurídica produzida pelo órgão ao
qual a constituição atribuiu função legislativa. Enquanto
que a segunda( Legislação) compreende as leis e outras
espécies normativas.
3- Da leitura do art. 96 do Código Tributário Nacional,
abaixo transcrito, é possível inferir que os termos lei e
legislação são espécies normativas diferentes.
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as
leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte.
Após analise da comissão julgadora o fundamento do
candidato em epígrafe é IMPROCEDENTE e servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.
Das preposições constantes da questão 44, a única que
apresenta as hipóteses de suspensão do crédito tributário
é a letra “A”, ou seja, moratória, reclamações e recursos,
conforme disposto no art. 151 o Código Tributário
Nacional.
Art. 20, CPP - A autoridade assegurará no inquérito o

GABARITO
MANTIDO
GABARITO
MANTIDO

GABARITO
MANTIDO

D

GABARITO

A

Leite
2613

Felipe Viana de Mello

49
(Republicado
por
incorreção)

INDEFERIDO

sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
Conforme estabelece o artigo 3º da Resolução do
COFEN 432/2012, os honorários sucumbenciais só
podem ser dispensados com a autorização do Conselho
Regional, portanto, a única exceção prevista na questão
em apreço é a constante da letra “d”, que diz
expressamente que a dispensa de honorários poderá ser
feita SEM autorização do COREN.

MANTIDO
GABARITO
INALTERADO

RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
CARGO: ENFERMEIRO FISCAL
RECORRENTE: LÍVIA OLIVEIRA DE ARAÚJO
Cuida-se de recurso contra a aplicação da prova objetiva interposto pela candidata Lívia Oliveira de Araújo, inscrita para o
cargo de enfermeiro fiscal, inscrição 4921; sob o fundamento de que não foi entregue a prova discursiva no momento em que foi
entregue a prova objetiva.
Convém, antes de qualquer discussão, esclarecer que para o cargo de enfermeiro fiscal, o concurso seria realizado em duas
etapas, sendo que a primeira fase é composta por avaliação de conhecimentos: a) Prova Objetiva, e b) Prova Discursiva com
duração de 4 horas e a segunda fase consistente na avaliação de títulos.
Ocorreu, que, na data da aplicação da primeira fase, o fiscal de sala distribuiu inicialmente as provas objetivas, para, após a
segunda hora de aplicação distribuir a prova discursiva para todos os candidatos.
Salienta-se, que antes de decorridoda entrega da prova discursiva a candidata retirou-se do local de prova, sem aguardar
que fosse entregue.
As regras relativas as fases do certame e o tempo de duração das provas estão suficientemente esclarecidas no capítulo VI
do Edital Regulador, não cabendo a nenhum candidato alegar desconhecimento ou ignorância de seu teor.
Meras alegações destinadas a anular o certame com base em argumentação da espécie não merece guarida, pois, o fato
do candidato ausentar-se do ambiente de provas na primeira hora de sua aplicação não constitui motivo de invalidação da prova
subjetiva.
Diante do exposto, indeferimos o pedido formulado pela candidata recorrente.

