ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - PB e a CONTEMAX CONSULTORIA ,
no uso das atribuições que a cada um compete, torna público o RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS interpostos em face
dos gabaritos preliminares, na forma abaixo:
1

O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados conforme Edital, bem como aquele que não apresentou fundamentação e embasamento, ou aquele
que não atendeu às instruções constantes do "link" Recursos na página específica do Concurso Público, não foram sequer conhecidos/apreciados.
2

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

LÍNGUA PORTUGUESA

Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

749

JOSÉ THONNY
MANGUEIRA
MACÊDO e
OUTROS

Auxiliar de
serviços gerais

Impugnação ao
gab. da
questão 05

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com ROSENTHAL, Marcelo.
Gramática para concursos, 7 ed. São Paulo: Impetus, 2015,
capitari é o masculino de tartaruga e classifica-se como um
substantivo desconexo ou heterônimos, ou seja, quando o
substantivo tem a formação de seu gênero oposto, através da
mudança total de seu radical ou raiz.

Para

Alternativa correta:
D

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
1037

MARIA
MARGARIDA
ALVES DE
FIGUEIRÊDO E
OUTROS

Auxiliar de
serviços gerais

Impugnação ao
gab. da
questão 07

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com o edital (Anexo V – Conteúdos
Programáticos), consta como conteúdo o assunto A significação
das palavras no texto, e apenas foi cobrado o significado da
palavra belicosos, cujo significado no texto é agressivos.

Alternativa correta:
E

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
540

GUTAGEMBERG
SOARES DO

Motorista

Impugnação ao
gab. da

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois a referida questão trata-se de interpretação

Alternativa correta:
C

NASCIMENTO

textual (informação que não está no texto, mas está atrelada ao
texto).

questão 11.

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
111

ANNE CAROLINE
MARINHO DA
SILVA LUCENA

Merendeira

Impugnação ao
gab. da
questão 12

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois em nenhum momento o cronista tentou
mostrar que o técnico é Zagallo e não Deus, pelo contrário, o
cronista ao longo do texto mostrou a superioridade e auxílio de
Deus à frente da seleção, explicando o fato de o técnico
desconsiderar a opinião de torcedores e colegas.

Alternativa correta:
B

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
317

ELIELTON
SATURNINO
TEMOTEO

Digitador

Impugnação ao
gab. da
questão 02

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois o título do texto também faz parte do texto,
portanto, o termo companheiro no ocidente, refere-se ao cão,
enquanto que, o termo Lobo- Canis Lupus¸ refere-se
exclusivamente ao próprio lobo e não ao cão.

Alternativa correta:
D

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
618

JÉSSICA RAYANE
DA SILVA

Digitador

Impugnação ao
gab. da

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com ROSENTHAL, Marcelo.

Alternativa correta:
B

SOARES E
OUTROS

Gramática para concursos, 7 ed. São Paulo: Impetus, 2015, o
período composto por coordenação não desempenha uma
função sintática em relação a outra do mesmo período, nem
necessita que outra oração funcione como um de seus termos.
No item em análise, temos duas orações independentes
sintaticamente entre si (primeira oração: O cão surgiu,
provavelmente na Ásia/ segunda oração: O cão começou a ser
domesticado há 12 mil anos).

questão 03

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
1282

VALDENIRA
RAMALHO DE
SOUSA

ACS Zona 3

Impugnação ao
gab. da
questão 07

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com ROSENTHAL, Marcelo.
Gramática para concursos, 7 ed. São Paulo: Impetus, 2015,
dígrafo consonantal ocorre quando temos duas consoantes que
formam um som: nh, ss,rr, sc,sç,xc,lh, contemplando as
alternativas a e e ( melhor e descende/ lh e sc,
respectivamente), e dígrafo vocálico é o encontro de duas letras
que formam um som apenas, sendo este um som vocálico:
am/an, em/em, im/in, om/on, um/um, contemplando as
alternativas c, d, e e ( obediente, antigos e descende/ em, an e
em, respectivamente).

Alternativa correta:
B

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
683

JOSÉ ADEZILTON
DANTAS PALITOT
E OUTROS

Fisioterapeuta

Impugnação ao
gab. da
questão 02

DEFERIDO

A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do
candidato, anulando a questão supracitada.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe

Alternativa
ANULADA

servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.
16

ADRIANO
CIPRIANO DE
SOUSA JÚNIOR E
OUTROS

Assistente Social

Impugnação ao
gab. da
questão 05

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com Dicionário Larrouse da Língua
Portuguesa, 2015, a palavra cataplasma ( do gr. Katáplasma),
pode significar pessoa mole, doente e a única alternativa que se
enquadra ao seu significado é a alternativa b.

Alternativa correta:
B

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
030

ALANNYO
VALUCE DE
LACERDA LEITE

Médico
Veterinário

Impugnação
Gabarito
Português

DEFERIDO

Gabarito retificado.

740

JOSÉ
RADMÁCYO
LOPES

Médico
veterinário

Impugnação ao
gab. da
questão 09

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe
provimento, pois o autor claramente diz gostar mais de insetos
do que aviões (fazendo uso do sentido real da palavra, o que o
mesmo mais gosta de apreciar, de valorizar, são os insetos).

Alternativa correta:
A

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
829

LEONARDO DE
SOUZA BEZERRA
E OUTROS

Professor de
matemática

Impugnação ao
gab. da
questão 10

DEFERIDO

A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do
candidato, anulando a questão supracitada.

Alternativa
ANULADA

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.
16

ADRIANO

Assistente Social

Impugnação ao

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito, nega-lhe

Alternativa correta:

CIPRIANO DE
SOUSA JÚNIOR E
OUTROS

gab. da
questão 12

provimento, pois na questão em análise é pedido que assinale a
alternativa em que há erro em relação a concordância, e a
alternativa a não apresenta erro, pois de acordo com
ROSENTHAL, Marcelo. Gramática para concursos, 7 ed. São
Paulo: Impetus, 2015, o adjetivo concorda em gênero e número
com o substantivo mais próximo ou com o conjunto dos
substantivos aos quais se refere, e no item em análise, existe
uma concordância do adjetivo com o conjunto dos substantivos
aos quais se refere (no caso, horário e duração).
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e
diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e
INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.

B

RACIOCÍNIO LÓGICO – NÍVEL SUPERIOR
Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

1007

MARIA JANAÍNA
VANDERLEY
FEITOSA DUTRA

EDUCADOR
ARTISTICO/

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 13

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado. A questão, não possui mau entendimento
na sua compreensão, onde o candidato sabe a sequencia
correta das alternativas e não existe duplicidade de alternativas
corretas. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual
teor.

INALTERADO

Impugnação ao
gabarito da
questão 14

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando
por apresentar erros de impressão na questão. Portanto, o
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

Impugnação ao
gabarito da
questão 16

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando
por apresentar erros de impressão na questão. Portanto, o
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

NÍVEL SUPERIOR

828

828

LEONARDO
ALENCAR
SOARES DA
SILVA

ENFERMEIRO/

LEONARDO
ALENCAR
SOARES DA
SILVA

ENFERMEIRO/

NÍVEL SUPERIOR

NÍVEL SUPERIOR

Para

ATUALIDADES
CARGO: NÍVEL FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

1548

Cícero Alves
Vieira

Agente de
Vigilância

Impugnação ao
gabarito da
questão 25.

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento de alteração mantendo a alternativa D conforme
gabarito preliminar divulgado. O relevo acha-se incluso na
denominada “Planície Sertaneja”, a qual constitui um extenso
pediplano arrasado, onde localmente se destacam elevações
residuais alongadas e alinhadas com o a forma da estrutura
geológica regional. Fonte: Serviço Geológico do Brasil
disponível em < http://www.cprm.gov.br> Acesso jul/16

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Para
INALTERADO

CARGO: NÍVEL SUPERIOR
Insc.

Candidato

Cargo

Alternativa Alterada
De

016

Adriano
Cipriano de S.
Junior

Assistente Social

Impugnação ao
gabarito da
questão 17

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, de anulação da questão conforme gabarito
preliminar divulgado.

Para
INALTERADO

Do tema/proposta referente às regras da maioridade penal
todos os itens estão incorretos, sendo a alternativa E da
questão supra.
1319

Wandreson
Inácio Martins
Outros

Fisioterapeuta

Impugnação ao
gabarito da
questão 18

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, defere
provimento de anulação da questão supra.
A questão apresenta duas alternativas incorretas B e D.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe

ANULADA

servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 A 40 – NÍVEL FUNDAMENTAL
Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

1037

MARIA
MARGARIDA
ALVES DE
FIGUEREDO
OUTROS

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

JOSEFA RAMOS
DO
NASCIMENTO

GARÍ

749

JOSÉ THONNY
MANGUEIRA
MACEDO

540

GUTAGEMBERG
SOARES DO
NASCIMENTO

1534

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

DEFERIDO

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

DEFERIDO

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

Impugnação ao
gabarito da
questão 39

DEFERIDO

MOTORISTA

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 37

Reconhece do recurso, por ser tempestivo e no mérito, acata-se
o pedido. Afirmativa correta: Letra D

Para

B

D

B

D

São ofertas de alimentos do semiárido do nordeste brasileiro:
ovinocultura e piscicultura.
Reconhece do recurso, por ser tempestivo e no mérito, acata-se
o pedido. Afirmativa correta: Letra D

São ofertas de alimentos do semiárido do nordeste brasileiro:
ovinocultura e piscicultura.
Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado.

ANULADO

INALTERADO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 A 40 - CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

Para

317

ELIELTON
SATURNINO
TEMOTEO

DIGITADOR

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 22

Reconhece do recurso por ser posto em tempo e modo, e no
mérito nega-lha provimento, em razão de existir apenas uma
alternativa correta. A letra “e” é INCORRETA, pois o
computador não possui inteligência própria, ele simplesmente
processa informação que alguém solicitou. Ele não pensa, ele
simplesmente processa.

823

LEANDRO
GRADE
MANGUEIRA
OUTROS

TECNICO
ADMINISTRATIVO

Impugnação ao
gabarito da
questão 23

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

823

LEANDRO
GRADE
MANGUEIRA
OUTROS

TECNICO
ADMINISTRATIVO

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 24

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado. A
resposta correta é a letra C.

823

LEANDRO
GRADE
MANGUEIRA
OUTROS

TECNICO
ADMINISTRATIVO

Impugnação ao
gabarito da
questão 27

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADA

823

LEANDRO
GRADE
MANGUEIRA
OUTROS

TECNICO
ADMINISTRATIVO

Impugnação ao
gabarito da
questão 30

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADA

DEFERIDO

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO

317

ELIELTON
SATURNINO
TEMOTEO

DIGITADOR

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 22

Reconhece do recurso, por ser tempestivo e no mérito, negalhe provimento, pois existe apenas uma alternativa a ser
assinalada. A Letra “E” está incorreta, pois o computador não
possui inteligência própria, ele simplesmente processa
informação que alguém solicitou. Logo, não pensa, processa.

317

ELIELTON
SATURNINO
TEMOTEO

DIGITADOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 23

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

618

JESSICA
RAYANE
BATISTA DA
SILVA SOARES

DIGITADOR

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 31

A questão possui cinco alternativas, sendo apenas uma
CORRETA. Letra “A”

INALTERADO

618

JESSICA
RAYANE
BATISTA DA
SILVA SOARES

DIGITADOR

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 34

A questão possui cinco alternativas, sendo apenas uma
CORRETA. Existe apenas uma tecla Alt no teclado, a tecla a
direita é AltGr e esta combinada com +I, abre a opção no
Word para impressão. Logo,

INALTERADO

618

JESSICA
RAYANE
BATISTA DA
SILVA SOARES

DIGITADOR

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 36

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado. O
atalho é usado em programas tais como Word e Excel, e estes
são do conteúdo programático, não impedindo a compreensão
do enunciado.

INALTERADO

823

LEANDRO
GRADE
MANGUEIRA
OUTROS

TECNICO
ADMINISTRATIVO

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 37

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado

INALTERADO

111

ANNE
CAROLINE
MARINHO DA
SILVA LUCENA

RECEPCIONISTA

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 38

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado. A
questão supracitada vem após a 37 e antecede a 39, o que
facilmente é verificada o erro de digitação, que em nada
prejudica o entendimento do candidato.

INALTERADO

LAIS GUEDES
FERREIRA

AUXILIAR DE
CONSULTORIO

Impugnação ao
gabarito da

Com razão o recorrente, anula-se a questão.

DEFERIDO

DEFERIDO

INALTERADO

ANULADA

ANULADO

814

DENTARIO

questão 34

1282

VALDENIRA
RAMALHO DE
SOUSA

AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE

Impugnação ao
gabarito da
questão 21

DEFERIDO

22

AGUIDA MARIA
DOS ANJOS
NETA

AGENTE
COMUNITARIO DE
SAUDE

Impugnação ao INDEFERIDO
gabarito da
questão 40

Com razão o recorrente, anula-se a questão.

Reconhece do recurso por ser tempestivo, e no mérito negalhe provimento.

ANULADO

INALTERADO

Segundo a Portaria nº 44 de 03/01/2002, conforme enunciado:
Art. 2° Estabelecer as seguintes atribuições do ACS na
prevenção e controle da malária:
II. em área rural, além das atribuições relacionadas no item I
deste
Artigo:
a)proceder à aplicação de imunotestes, conforme orientação
da
coordenação
municipal
do
Pacs
e
PSF;
b) coletar lâminas de sintomáticos e enviá-las para leitura
ao profissional responsável e, quando não for possível
esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a
unidade
de
referência;
c) receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao
tratamento imediato e adequado, de acordo com as
orientações da Secretaria Municipal de Saúde da Fundação
Nacional
de
Saúde
(Funasa);
d) coletar lâmina para verificação de cura – LVC –, após
conclusão do tratamento, e encaminhá-la para leitura, de
acordo com a estratégia local;
Sendo assim, segue inalterado gabarito.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 A 40 - CARGO NÍVEL SUPERIOR
Insc.

Candidato

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

Alternativa Alterada
De

1007

MARIA JANAINA

EDUCADOR

Impugnação ao

INDEFERIDO

A comissão conhece do recurso, por ser tempestivo e no

Para

INALTERADO

mérito nega-lhe provimento em razão de não haver prejuízo
a nenhum candidato a falta de uma das alternativas.

VANDERLEY
FEITOSA

ARTISTICO

gabarito da
questão 23

DAYANA ALVES
DE QUEIROGA

ODONTOLOGO

Impugnação ao
gabarito da
questão 24

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado. A
letra “e” é a única afirmativa correta.
Segundo
recomendações: Os vernizes de flúor têm normalmente uma
concentração elevada de flúor (20 vezes superior à pasta
dentífrica), são usados em pequenas quantidades a fim de
serem seguros. Uma vez aplicados, os vernizes libertam
lentamente flúor durante várias horas. Estes vernizes podem
ser utilizados em crianças para prevenir cáries dentárias ou
em adultos, não só para prevenir cáries mas, também para
aliviar a sensibilidade dentária.

263

DAYANE
FERNANDA
PEREIRA
NUNES
OUTROS

BIOMÉDICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 21

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADA

159

CAROLINA
ETSUKO DE
ARAUJO
OKUMURA

BIOMEDICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 22

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADA

381

FERNANDA
SANTOS DE
ALMEIDA

BIOMÉDICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 33

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADA

143

BRUNO VIEIRA
DO
NASCIMENTO

BIOMÉDICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 37

INDEFERIDO

Segundo Alexander, (2010), o método de esterilização
conhecido como gás óxido de etileno é realizado em
autoclave própria para óxido de etileno. Este processo é
classificado como processo físico-químico. Seu mecanismo
de eliminação microbiana é conseguido através da
alquilação protéica. Os parâmetros utilizados para a
realização deste processo são: Temperatura, pressão,
tempo, umidade relativa, remoção do ar da câmara interna,
concentração do gás, disposição da carga. O tempo utilizado
para promover a esterilização por este método é de 3 a 4

INALTERADO

INALTERADO

horas de exposição mais tempo de aeração variável. Os
insumos utilizados neste método são: Embalagens (papel
grau cirúrgico, plásticos, papel crepado, polipropileno)
energia elétrica, água, óxido de etileno líquido ou gasoso.
Este processo é incompatível com Líquidos e materiais que
contenham resíduos de cloro. Fatores negativos: Ao final do
processo apresenta resíduos tóxicos (etilenocloridrina,
etilenoglicol). Fatores positivos: Monitoração: Parâmetros
físicos, IQ, IB (Bacillussubtillis).
165

CHEILA JUVINO
DE SOUZA

FARMACEUTICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 27

DEFERIDO

Reconhece do recurso por ser tempestivo e no mérito acatase o pedido, a afirmativa III, também é considerada correta.

1296

VANESSA
RODRIGUES DE
CARVALHO

FARMACEUTICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 28

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão. De acordo
com o Artigo 13 da Resolução nº 596 de 21 de fevereiro de
2014: O farmacêutico deve comunicar previamente ao
Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento
temporário das atividades profissionais pelas quais detém
responsabilidade técnica, quando não houver outro
farmacêutico que, legalmente, o substitua. § 2º Quando o
afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos
de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras
previamente agendadas, a comunicação ao Conselho
Regional de Farmácia deverá ocorrer com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

654

JOAO SOARES
NETO

FARMACEUTICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 32

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso por falta e fundamentação.

INALTERADO

654

JOAO SOARES
NETO

FARMACEUTICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 33

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso por falta e fundamentação.

INALTERADO

654

JOAO SOARES
NETO

FARMACEUTICO

Impugnação ao
gabarito da
questão 39

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso por falta e fundamentação.

INALTERADO

D

B

ANULADA

740

JOSE
RADMACYO
GOMES LOPES

MEDICO
VETERINARIO

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Anula-se a questão.

ANULADO

1324

WASHINGTON
MIGUEL GOMES
OUTROS

ADMINISTRADOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 24

DEFERIDO

A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido
do candidato, anulando a questão supracitada. Por existir
duas afirmativas INCORRETAS tratando-se do Ciclo PDCA,
as alternativas ‘A’ e a ‘D’. Portanto, o recurso apresentado
pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos
os recursos de igual teor. Atribui-se pontos a todos os
candidatos independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

1324

WASHINGTON
MIGUEL GOMES
OUTROS

ADMINISTRADOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

INDEFERIDO

A Comissão conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no
mérito, nega-lhe provimento, o candidato alega existir duas
afirmativas CORRETAS ‘A’ e ‘B’, no entanto a segunda
torna-se incorreta pela expressão “dependente”, o mesmo
argumenta
que
DEPENDENCIA
não
difere
da
INTERDEPENDENCIA, o que não é verdade, o primeiro
trata-se de elemento sujeito a outro, não informando a que
seja subordinado e o segundo não isola um elemento do
outro, mas trabalham em conjunto buscando a mesma
finalidade. Os elementos são INTERDEPENDENTES. Logo,
julga o argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE
e INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.

INALTERADO

1165

RENATO
VIRGOLINO
LOPES

ADMINISTRADOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 28

INDEFERIDO

A comissão reconhece recurso por ter sido interposto a
tempo e modo e no mérito, negando provimento de alteração
e mantendo a alternativa ‘D’. A afirmativa 2 da questão em
epígrafe, diz “A licitação é um processo jurídico que visa
assegurar igualdade de condições a todos que queiram
realizar um contrato com o Poder Público” é falsa. A licitação
é um processo administrativo e não jurídico.

INALTERADO

1165

RENATO
VIRGOLINO
LOPES

ADMINISTRADOR

Impugnação ao
gabarito da
questão 39

DEFERIDO

A comissão elaboradora da prova julga o argumento
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido
do candidato. O enunciado da questão em sua última frase

ANULADA

diz: ‘São elementos que concorrem para aumentar a
centralização:’, tornando confuso o entendimento,
as
alternativas que seguem são claramente elementos,
EXCETO a ‘C’. Portanto, questão ANULADA, atribui-se
pontos a todos os candidatos independentemente de
interposição de recurso.
898

MANOEL
FERNANDES DA
SILVA NETO

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 21

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. Pela NB-92 a estimativa de
população para edificações residenciais é a seguinte: duas
pessoas por dormitório social e uma pessoa por dormitório
de serviço. Nesse caso, cada apartamento tem dois quartos
(subentende-se dois quartos sociais por se tratar de
edificação de padrão médio) assim tem-se a população de 4
pessoas por apartamento. Cada andar com 4 apartamentos,
num total de 12 pavimentos tipo, assim teremos o cálculo da
seguinte
forma:
Cd=12pav x 4hab/apart x 4aprt/pav x 150l/(hab.dia)

INALTERADO

Cd=28800l/dia
QMd=Cd/86400
QMd=28800/86400
QMd=0,33 l/s
Mantendo a questão C, conforme gabarito preliminar
divulgado.
127

ARTHUR
PORTO DE
CARVALHO
FREITAS

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 23

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado pois segundo a norma
regulamentadora brasileira NBR8160 em seu item 3.23
caracteriza instalação primária de esgoto com sendo o
conjunto de tubulações e dispositivos onde tem acesso
gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de
tratramento. Dessa forma a afirmativa I é falsa pois diz que
os gases mal cheirosos não tem acesso a instalação
primaria de esgosto. Dessa forma as afirmativas II e IV são
as verdadeiras, portanto mantem-se o item E como correta,
conforme gabarito preliminar divulgado.

INALTERADO

1134

RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 24

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado pois a resolução da questão é
dada da seguinte maneira:

INALTERADO

-Topo: σ=N/A= 60/5x2=6KN/m²
- Base: σ=(N+γ[((B+b)/2)xHxl])/Bxl
σ=(60+30[((15+5)/2)x40x2])/15x2
σ=802KN/m²
Portanto, mantem-se a alternativa correta como sendo a letra
D, conforme gabarito preliminar divulgado.
1134

RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 25

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. A classificação apresentada
pelo candidato está corret, porém se as latas contendo os
restos de solvente forem depositadas na caçamba de
resíduos classe C contaminará os demais materiais
depositados na referida caçamba. Portanto, mantem-se a
alternativa correta como sendo a letra D, conforme gabarito
preliminar divulgado.

INALTERADO

1134

RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 26

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar. Segundo Martha (2010), Sussekind
(1981), La Rovere (2013), entre outros autores calculam o
grau de hiperestaticidade da seguinte forma: g = [(nº de
componentes de reações de apoio) + (3xnº de aneis
fechados)] - [(nº de equações de equilibrio)+(nº de equações
introduzidas por rótulas internas)] = [(9 + 3x1) - (3 + 4)] => g
=
5
Portanto, inalterado gabarito, sendo correta a alternativa “A”,
conforme gabarito preliminar divulgado.

INALTERADO

1330

WENDEYSON
GOMES
FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 28

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. O memorial descritivo, como
parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de

INALTERADO

caracterizar criteriosamente todos os materiais e
componentes envolvidos, bem como toda a sistemática
construtiva utilizada.
Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades.
Já o Caderno de Encargos (CE) é o conjunto de
especificações
técnicas,
critérios,
condições
e
procedimentos estabelecidos pelo contratante para a
contratação, execução, fiscalização e controle dos serviços e
obras, sendo uma referência que deve ser obedecida na
concepção
e
execução
da
obra.
Portanto, mantem-se a alternativa correta como sendo a letra
C, conforme gabarito preliminar divulgado.
1330

WENDEYSON
GOMES
FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 29

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. Segundo a Lei nº 8666 de
21/06/1993 no seu artigo 23 assim como a Lei de nº 9468 de
27/05/1998 a concorrencia deve ser utilizada em obras de
engenharia acima de R$ 1500000,00 comprovando que o
item I está correto. Segundo Martins e Porto no trecho: "O
fato desta modalidade não prescindir de ampla divulgação,
em Diários Oficiais e/ou jornais com grande circulação,
bastando que se afixe o Edital em lugar de fácil acesso,
também afigura-se dúbio, pois o conceito de local de fácil
acesso e visibilidade, a nosso ver, fere o princípio
constitucional da ampla publicidade", assim o item III está
correto. Portanto, mantem-se a alternativa correta como
sendo a letra B, conforme gabarito preliminar divulgado.

INALTERADO

1330

WENDEYSON
GOMES
FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 32

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito
preliminar
divulgado.
Segundo a norma NBR 7480, está definido que todo material
em barras, caso do CA-25 e CA-50, deve ser
obrigatoriamente fabricado por laminação à quente, e que
todos os fios, característicos do CA-60, devem ser fabricados
por trefilação ou processo equivalente, como estiramento ou
laminação
a
frio.

INALTERADO

O limite de resistência é a força máxima suportada pelo
material e com a qual ele se rompe, ou seja, é o ponto
máximo de resistência da barra, sendo seu valor obtido pela
leitura direta na máquina de TRAÇÃO (e não compressão
como consta na afirmativa). Portanto, mantem-se a
sequência FFFV sendo a letra B, conforme gabarito
preliminar divulgado.
1134

RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 33

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. Segundo Carvalho (2009) o
método elástico não considera a fissuração do concreto,
nesse caso o método subestima os deslocamentos, isso não
deveria acontecer pelo motivo citado pelo candidato, o que
caracteriza
uma
falha
do
método.
Portanto, mantem-se a alternativa correta como sendo a letra
C, conforme gabarito preliminar divulgado.

1206

ROSILANIA
FERNANDES DE
SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação
ao gabarito da
questão 35

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado. De acordo com a NBR 6484,
NBR 7250, NBR 9603, assim como o Manual de execução
de sondagens entende-se por sondagem rotatica como
sendo um método de investigação que consiste no uso de
um conjunto moto-mecanizado, projetado para a obtenção
de amostras de materiais rochosos, contínuas e com formato
cilíndrico, através de ação perfurante dada basicamente por
forças de penetração e rotação que, conjugadas, atuam com
poder cortante. E sondagem a percussão é um método para
investigação de solos em que a perfuração é obtida através
do golpeamento do fundo do furo por peças de aço
cortantes. É utilizada tanto para a obtenção de amostras de
solo, como dos índices de sua resistência à penetração.
O ensaio de penetração padronizado, também denominado
Standard Penetration Test (SPT), é um ensaio executado
durante uma sondagem a percussão, com o propósito de se
obter índices de resistência à penetração do solo.
Portanto, mantem-se a alternativa correta como sendo a letra

INALTERADO

D, conforme gabarito preliminar divulgado.
1206

ROSILANIA
FERNANDES DE
SOUSA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 37

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
nega-lhe provimento, de anulação da questão conforme
gabarito preliminar divulgado, pois a questão pede para
assinalar a alternativa com as afirmações FALSAS, e a única
afirmação falsa é a do item I. Portanto, mantem-se a
alternativa correta como sendo a letra A, conforme gabarito
preliminar divulgado.

INALTERADO

1330

WENDEYSON
GOMES
FERREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

Impugnação ao
gabarito da
questão 38

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
anulando a questão supra, retificando o gabarito preliminar.
Reconhecendo que as caracteristicas apresentadas na
questão pertencem a dois tipos de concreto diferentes,
dessa forma não ficaria claro de qual concreto se trata na
questão e erro de digitação para o termo "alto adensável"
que deveria ser escrito "auto adensável". Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

1243

SIMONE NUNES
PEREIRA
GONÇALVES

PROFESSOR B
PORTUGUES

Impugnação ao
gabarito da
questão 27

DEFERIDO

Com razão o Recorrente. Gabarito alterado.

1210

ROSINALDA
PEREIRA SILVA
MARINHO

PROFESSOR B
PORTUGUES

Impugnação ao
gabarito da
questão 29

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado. As
alternativas “b” e “e”, apresentadas idênticas não interfere no
entendimento da questão, pois a afirmativa correta é a letra
“d”.

INALTERADO

1175

ROBERIA
MARIA VIEIRA
MARINHO

PROFESSOR B
PORTUGUES

Impugnação ao
gabarito da
questão 30

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado.

INALTERADO

781

JOZINALDO
SOARES
PEREIRA

PROFESSOR DE
CIÊNCIAS

Impugnação ao
gabarito da
questão 20

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso insuficientemente fundamentado.

INALTERADO

781

JOZINALDO

PROFESSOR DE

Impugnação ao

INDEFERIDO

A questão possui cinco alternativas, sendo apenas uma

INALTERADO

B

E

SOARES
PEREIRA

CIÊNCIAS

gabarito da
questão 34

CORRETA.

