ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO

CONCURSO PÚBLICO - Nº 001/2016

A COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - 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
I – NÍVEL FUNDAMENTAL

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

PARA

NÃO HOUVE RECURSOS

II – NÍVEL MÉDIO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

1331

ROSENILDO
GABRIEL

VIEIRA

Monitor
programas
sociais

de

& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Impugnação do
gabarito
–
questão 01

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com CUNHA, Celso;
LINDLEY,
Cintra. Nova
Gramática
do
Português
Contemporâneo. 6.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.,
advérbio de intensidade é aquele que intensifica o
sentido de um verbo, na questão mencionada, muito, está
intensificando o sentido do verbo CONSEGUIR, enquanto
que, pronomes indefinidos são aqueles que se referem a
algum substantivo de modo vago, impreciso ou genérico, e
na referida questão, o substantivo é “o médico”, todavia,
muito não se refere ou substitui nenhum substantivo.
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

PARA

INALTERADO

INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
1331

ROSENILDO
GABRIEL

VIEIRA

Monitor
programas
sociais

de

Impugnação do
gabarito
–
questão 02

INDEFERIDO

& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com CUNHA, Celso;
LINDLEY,
Cintra. Nova
Gramática
do
Português
Contemporâneo. 6.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.,
proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a
antepenúltima sílaba, enquanto que, paroxítona é a palavra
cuja sílaba tônica é a penúltima sílaba. Na proposição II é
afirmado que médico e raciocínio são acentuadas pela
mesma regra, porém, acentuamos a palavra médico por ser
proparoxítona, enquanto que, acentuamos raciocínio por
ser paroxítona terminada em ditongo, todavia, são
acentuadas por regras diferentes, devendo ser considerada
a proposição incorreta.

INALTERADO

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.
1331

ROSENILDO
GABRIEL

VIEIRA

Monitor
programas
sociais

de

Impugnação do
gabarito
–
questão 05

INDEFERIDO

& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com CUNHA, Celso;
LINDLEY,
Cintra. Nova
Gramática
do
Português
Contemporâneo. 6.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013., a
palavra inteligência possuí 5 sílabas, separadas da
seguinte forma: in-te-li-gên-cia (Com isso, a proposição II
está incorreta), enquanto que, na proposição III, é
apresentada a palavra Escócia (paroxítona terminada em
ditongo), e a referida questão a apresenta como
proparoxítona (Incorreta), restando apenas como correta a
proposição I.

INALTERADO

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.
1331

ROSENILDO
GABRIEL

VIEIRA

Monitor
programas

de

Impugnação do
gabarito
–

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com Celso Cunha e Lindley
Cintra,
na Nova
Gramática
do
Português

INALTERADO

sociais

Contemporâneo (3.ª ed., p. 440) efetivamente, considera-se
que o particípio regular do verbo pagar (pagado) já caiu em
desuso, e é considerado, portanto, incorreto, na linguagem
atual é correto utilizar apenas a forma irregular pago.

questão 06

& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

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.
1243

PEDRO
BATISTA
SOBRINHO

Motorista D
& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Impugnação do
gabarito
–
questão 07

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com CUNHA, Celso;
LINDLEY,
Cintra. Nova
Gramática
do
Português
Contemporâneo. 6.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013., a
conjugação do verbo pagar na primeira pessoa do plural no
pretérito mais-que-perfeito do indicativo é pagáramos.

INALTERADO

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.
525

FRANCISCO
EDNALDO BEZERRA

Motorista D
& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

485

FRANCISCA
MONTEIRO
SOUSA

MARIA
DE

Agente
administrativo
& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Impugnação do
gabarito
–
questão 09

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois NÃO FORAM APRESENTADOS
ARGUMENTOS para mudança do gabarito preliminar.

INALTERADO

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.
Impugnação do
gabarito
–
questão 10

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois no referido texto temos apenas 4
orações (1 – Vamos driblar/ locução verbal; 2 – é; 3 –
Jogue; 4 – Dê.), e na expressão “jogue limpo”, a palavra
“limpo” está fazendo a função de adjetivo e não de verbo
auxiliar, não caracterizando com isso, locução verbal.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor e

INALTERADO

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.
1206

NATANY SOUSA DE
LIRA

Técnico
Enfermagem

de

Impugnação do
gabarito
–
questão 12

INDEFERIDO

& DEMAIS NÍVEL
MÉDIO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois a imagem da referida questão não
apresenta falta de nitidez para a correta interpretação da
mesma, tendo em vista que a mesma deixa bastante claro o
uso de antítese (figura pela qual se opõem, numa mesma
frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido
contrário), quando apresenta as palavras vida e morte.

INALTERADO

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.

III – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

15

ADRIANA TEOTONIO
BORGES

Assistente Social
& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

93

ANDREIA MARINHO
BARBOSA

Nutricionista
& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

399

EVERALDO

SILVA

Educador Físico

PARA

Impugnação ao
gab. da questão
03

DEFERIDO

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 PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão citada.

ANULADA

Impugnação ao
gab. da questão
07

DEFERIDO

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 PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão citada.

ANULADA

Impugnação ao
gab. da questão

DEFERIDO

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

ANULADA

89

DOS SANTOS

& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

08

ANDERSON
JULIANO FORMIGA
DE OLIVEIRA

Educador Físico

Impugnação ao
gab. da questão
09

& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

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

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois o posicionamento da palavra só
exprime um duplo sentido de acordo com o contexto, pois:
poderíamos entender que não só eles são os ladrões
(existem mais) e eles não são apenas ladrões. Para que
não houvesse ambiguidade, dever-se-ia deslocar a palavra
só, para que ficasse da seguinte forma: “Não são ladrões,
diz o Santo, só os que cortam bolsas [...].

INALTERADO

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.
721

JARBAS
BATISTA
DOS SANTOS

Educador Físico
& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

399

EVERALDO
SILVA
DOS SANTOS

Educador Físico
& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

Impugnação ao
gab. da questão
10

DEFERIDO

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 PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, alterando o gabarito
preliminar divulgado.

Impugnação ao
gab. da questão
11

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, pois de acordo com CUNHA, Celso;
LINDLEY,
Cintra. Nova
Gramática
do
Português
Contemporâneo. 6.ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.,
“Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo”. A
palavra províncias é uma paroxítona terminada em ditongo.
A única alternativa que não apresenta paroxítona terminada
em ditongo é a alternativa B “Diógenes” (Proparoxítona),
cuja regra de acentuação a ser seguida é “Todas as
palavras proparoxítonas são acentuadas”.
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.

E

C

INALTERADO

1041

MARIA
DO
SOCORRO EGÍDIO

Orientador
Escolar

Impugnação ao
gab. da questão
12

DEFERIDO

& DEMAIS NÍVEL
SUPERIOR

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 PROCEDENTE e
DEFERE o pedido do candidato, alterando o gabarito
preliminar divulgado.

C

A

RACIOCÍNIO LÓGICO
I – NÍVEL FUNDAMENTAL

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

PARA

NÃO HOUVE RECURSOS

II – NÍVEL MÉDIO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

1206

Nataly /Sousa de Lira

Técnico em
Enfermagem
& Outros Nível
Médio

Impugnação do
gabarito –
questão 13

INDEFERIDO

Prezado candidato, a questão referida obedece um critério
lógico a partir da forma como se apresenta. A elucidação do
raciocínio, dá-se a partir dos conhecimentos básicos da
matemática, nesse caso, multiplicação e adição. Todas as
tabelas estão preenchidas com números que devem ser
multiplicados verticalmente, e a posteriori, somados.
O resultado de cada tabela tem como referência, o produto
da tabela anterior, a partir da primeira. Dessa forma, sendo

PARA

INALTERADO

o produto da primeira, igual a 38; a segunda deve ser 76; a
terceira ,152 e a quarta, por sua vez, 304.Ratifica-se, assim,
a lógica proposta, (das tabelas), percebendo também que o
número dois é usado como constante nesse contexto
multiplicativo. Por tanto, a opção referente à letra A, está
correta.

III – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE

93

Andreia Marinho
Barbosa

Nutricionista
& Outros Nível
Superior

Impugnação do
gabarito –
questão 13

DEFERIDO

A resposta correta é a LETRA C, pois como na própria
questão é informado que “A casa que vem
imediatamente após a marrom e azul é maior do que
a que está antes desta”, isso significa que antes da
casa MARROM e AZUL existe outra CASA, sendo
assim, a única alternativa correta é a LETRA C

B

PARA
C

ATUALIDADES
I – NÍVEL FUNDAMENTAL

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

484

FRANCISCA MARIA
MONTEIRO DE
SOUSA

Merendeira

Impugnação do
gabarito
–
questão 18

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, mantendo a alternativa B, conforme gabarito
preliminar divulgado.

INALTERADO

A aquicultura é uma das atividades que mais tem crescido no
mundo nos últimos anos. Desempenha um papel econômico e
social de grande importância, através da produção de alimento
e geração de emprego, renda, e promoção da igualdade
social. Ela é baseada no cultivo de organismos aquáticos
geralmente em um espaço confinado e controlado.
91

ANDRÉ LUIS LUCAS

Coveiro

Impugnação do
gabarito
–
questão 19

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento de anulação, mantendo a alternativa A,
conforme gabarito preliminar divulgado.
O produto orgânico é isento de qualquer substância nociva à
saúde. Além disso, o cuidado no manejo agrícola desses
alimentos garante maior sabor e valor nutricional. O mercado
de
produtos
orgânicos
no
Brasil
tem
crescido
consideravelmente. De acordo com o Ministério da
Agricultura, entre os anos de 2014 e 2015 a quantidade de
agricultores que optaram pela produção orgânica aumentou
cerca de 51,7%. A expectativa é que em 2016 este mercado
alcance R$ 2,5 bilhões e estima-se um crescimento entre 20%
e 30% para o próximo ano. Um dos principais motivos para
essa
crescente
demanda
são:
Preocupação
dos
consumidores com sua saúde e com o risco da ingestão de
alimentos que contenham resíduos de agrotóxicos e o cuidado

INALTERADO

com a conservação do meio ambiente. BRASIL. MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA. Mercado brasileiro de orgânicos deve movimentar R$
2,5
bi
em
2016.
2015. Disponível
em:
http://www.agricultura.gov.br/comunicacao/noticias/2015/09/mercadobrasileiro-de-organicos-deve-movimentar-rs-2-bi-em-2016>

II – NÍVEL MÉDIO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

318

Edgar Elly De Sousa
Santos

Motorista B

Impugnação do
gabarito
–
questão 18

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, negalhe provimento, mantendo a alternativa E.

INALTERADO

525

Franciscio
Bezerra

Motorista D

Impugnação do
gabarito
–
questão 19

INDEFERIDO

Não há fundamentação no pedido.

INALTERADO

ASSUNTO

RESULTADO

Edvaldo

III – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

CANDIDATO

CARGO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

NÃO HOUVE RECURSOS

CONTEÚDO ESPECÍFICO
I – NÍVEL FUNDAMENTAL

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

1556

Josielma Silverio
Nunes

Agente de
limpeza/Cozinheiro/
Coveiro/ Jardineiro/
Mecânico/
Merendeira

Impugnação do
gabarito –
questão 27

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
alterando o gabarito para a letra E. Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

B

570

Francksilva João de
Sousa

Agente de
limpeza/Cozinheiro/
Coveiro/ Jardineiro/
Mecânico/
Merendeira

Impugnação do
gabarito –
questão 29

INDEFERIDO

A questão em discussão até poderia ter como resposta a
letra “B”, Pe. Antonio Duarte, como está reivindicando o
candidato. Contudo, conforme os históricos da cidade ela
não cresceu apenas com o trabalho do padre Antonio,
mas também da colaboração e investimentos de tantas
outras pessoas, como especificado na questão. Prova
disso é que a cidade teve o nome mudado para Joca
Claudino devido ao investimento empresariais do Sr. Joca
Claudino que muito ajudou para o crescimento da mesma.
Portanto, a questão foi mal interpretada pelo candidato,
haja vista, mesmo tendo sido o trabalho do Pe. Antonio
muito importante para o crescimento da cidade ele não foi
o único, como mostra outros textos encontrados na
internet, houve investimento e colaboração de outros
cidadãos.

INDEFERIDO

E

Assim sendo, o recurso apresentado pelo candidato em
epígrafe servirá de base para os demais recursos de
mesmo teor.
1485

Maria Iara Batista dos
Santos

Agente de
limpeza/Cozinheiro/
Coveiro/ Jardineiro/
Mecânico/

Impugnação do
gabarito –
questão 37

INDEFERIDO

O enunciado em questão foi mal analisado pelo candidato,
tendo em vista que, segundo Milton Friendman, algumas
das características do neoliberalismo estão: política de
privatização de empresas estatais; livre circulação de
capitais internacionais e ênfase na globalização; abertura

INDEFERIDO

da economia para a entrada de multinacionais, etc.,
modelos aplicados no governo Fernando Henrique,
ficando, portanto, conhecido como um governo neoliberal,
e sendo assim chamado por toda impressa e seus
adversários.

Merendeira

O governo de FHC pode ter se tornado conhecido devido
ao Plano Real, porém, essa não foi a situação
questionada.
Assim sendo, fica mantida a resposta da letra “B”, e esta
servirá de paradigma para os demais recursos de mesmo
teor.
1484

Ayrton Emerson
Batista de Almeida &
outros.

Servente de Obras

Impugnação do
gabarito –
questão 37

DERERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
alterando o gabarito para a letra D. Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

C

D

1484

Ayrton Emerson
Batista de Almeida &
outros.

Servente de Obras

Impugnação do
gabarito –
questão 39

INDEFERIDO

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

INALTERADO

II – NÍVEL MÉDIO

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

197

Bianca Anacleto
Araujo de Sousa

Técnico em
Edificações

2

Abimaely e Oliveira
Torres

Técnico em
Edificações

Impugnação do
gabarito –
questão 24
Impugnação do
gabarito –
questão 30

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito negalhe provimento em razão da figura estar legível e assim
possibilitar a resolução a mesma.

INALTERADO

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito negalhe provimento.
Afirmativa I – falsa- (pela NBR y=0,80/ x= 1,20)
Afirmativa II – verdadeira (descrito na NBR 9050)
Afirmativa III – verdadeira (descrito na NBR 9050)

INALTERADO

O fato de as afirmativas II e III estarem em duplicidade não
altera a resposta correta.
563

Francisco Tadeu
Dantas de Lima

Técnico em
Agropecuária

563

Francisco Tadeu
Dantas de Lima

Técnico em
Agropecuária

563

Francisco Tadeu
Dantas de Lima

Técnico em
Agropecuária

679

Isac Farias Barbosa
Campos

Motorista B

679

Isac Farias Barbosa
Campos

Motorista B

1206

Natany Sousa de Lira

Técnico em
Enfermagem

296

Ayala da Silva Rocha

Monitor de Creche

296

Ayala da Silva Rocha

485

Francisca Maria

Monitor de Creche,
Monitor de
Programas Sociais,
Monitor Escolar,
Inspetor Escolar,
Guarda Municipal,
digitador,
Arquivista,
Almoxarife, Agente
Administrativo e
Secretário Escolar.
Agente

DEFERIDO

Erro gráfico, alternativas a e e idênticas – QUESTÃO
ANULADA.

ANULADA

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito negalhe provimento, em razão da alternativa correta não ser a
alternativa cuja redação é a mesma. LETRA D, não
impedindo o candidato e assinalar a correta.
Erro gráfico, alternativas b e d idênticas – QUESTÃO
ANULADA.

INALTERADO

DEFERIDO

Com razão o recorrente. A melhor resposta é a alternativa
C, porém consta incompleta; alega que a resposta correta é
letra B, porém não é verdade. Questão anulada.

ANULADA

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e no mérito, acatase o pedido do candidato. O efeito da força centrífuga é o de
deslocar o veículo para o lado externo da curva, sendo,
portanto, a alternativa correta a B.
Conhece do recurso, por ter sido apresentado em tempo e
modo, acata-se o pedido apresentado, pois a DST
imunizável é a Hepatite B.

C

B

B

D

INDEFERIDO

Foi informado a todos os alunos dentro da sala de aula
do equívoco que ocorreu na impressão dessa questão
e mostrando como deveria ser, diante disso, a questão
não será anulada.

INALTERADO

Impugnação do
gabarito –
questão 31

DEFERIDO

Recurso aceito, devido ocorrido erro na elaboração da
questão.

ANULADA

Impugnação do

INDEFERIDO

Não há fundamentação no pedido. Conteúdo dentro do

INALTERADO

Impugnação do
gabarito –
questão 25
Impugnação do
gabarito –
questão 31
Impugnação do
gabarito –
questão 35
Impugnação do
gabarito –
questão 37
Impugnação do
gabarito –
questão 40

DEFERIDO

Impugnação do
gabarito –
questão 35
Impugnação do
gabarito –
questão 30

DEFERIDO

ANULADA

Monteiro de Sousa

Administrativo

programático a nível médio.

gabarito –
questão 32

III – NÍVEL SUPERIOR

INSC.

CANDIDATO

CARGO

ASSUNTO

RESULTADO

FUNDAMENTO DA DECISÃO

ALTERNATIVA
ALTERADA
DE
PARA

1114

Maria Patricia de
Sousa Santana

Coordenador
Escolar

Impugnação do
gabarito –
questão 31

INDEFERIDO

Conhece do recurso e no mérito nega-lhe provimento. As
alternativas b e c NÃO são iguais.

1481

Lourival Reis Júnior

Engenheiro Civil

DEFERIDO

Reconhece o recurso e no mérito acata-se o pedido.
Questão com erro gráfico, impediu a leitura.

1223

Ornella Almeida
Lacerda Lira

Engenheiro Civil

INDEFERIDO

Indeferido por falta de fundamentação.

1336

Ruan Carlos Costa

Engenheiro Civil

DEFERIDO

Reconhece o recurso e no mérito acata-se o pedido.
Questão com erro gráfico, impediu a leitura.

1257

Rafael Pereira a Silva
Junior

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 22
Impugnação do
gabarito –
questão 23
Impugnação do
gabarito –
questão 25
Impugnação do
gabarito –
questão 27

INDEFERIDO

No método PINI o cálculo da quantidade de alvenaria deve
ser descontado os vãos que excederem 2m², portanto a
forma correta de quantificar a alvenaria é:
TCPO 13: “Critério de Medição: Pela área. Considerar
cheios os vãos com área inferior ou igual a 2 m². Vãos com
área superior a 2 m², descontar apenas o que exceder a
essa área”.

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO

ANULADA

INALTERADO

Isso para compensar os arremates.

Resposta D.
1336

Ruan Carlos Costa

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 31

INDEFERIDO

O tema abordado faz parte da grade curricular do
engenheiro civil. Pode ser visto tanto na área de materiais
da construção civil, assim como na área de segurança do
trabalho.

INALTERADO

1336

Ruan Carlos Costa

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 33

INDEFERIDO

O tema abordado na questão está dentro do conteúdo
programático, mais especificamente no item 5 do anexo IV
do edital normativo.

INALTERADO

1223

Ornella Almeida
Lacerda Lira

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 36

INDEFERIDO

O tema abordado na questão está dentro do conteúdo
programático, mais especificamente no item 5 do anexo IV
do edital normativo.

INALTERADO

1257

Rafael Pereira a Silva
Junior

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 38

INDEFERIDO

No livro de AntonioMoliterno com título: Caderno de Projetos
de Telhados em Estruturasde Madeira – 4ª Edição ele
define platibanda como sendo “Prolongamento do
alinhamento da parede externa, acima dos frechais, para
camuflagem do telhado. A platibanda é sempre contornada
por calha e rufo”.

INALTERADO

A projeção das estruturas de apoio de cobertura além da
linha de paredes externas, com a execução de forros é
denominada de Beirada. Logo a questão “c” está incorreta.
A questão b está correta pois sustentação é sinônimo de
suporte.
1336

Ruan Carlos Costa

Engenheiro Civil

Impugnação do
gabarito –
questão 39

INDEFERIDO

O tema da questão se enquadra no item 1 do anexo IV do
edital: “1 -Projetos de Obras Civis”. Além de estar ligado
também a “2- projetos de fundações”. Pois as reações de
uma estrutura são requisitos fundamentais para o cálculo
estrutural das fundações, assim como as peças da
superestrutura.

INALTERADO

913

Louise Iara Gomes de

Nutricionista

Impugnação do

INDEFERIDO

O Ministério da Saúde recomenda aleitamento materno

INALTERADO

Oliveira

913

Louise Iara Gomes de
Oliveira

exclusivo até os 6 meses de idade, após os 6 meses deve
ser iniciada a alimentação complementar, a qual, como o
próprio nome diz, deve complementar o aleitamento
materno, devendo continuar sendo ofertado em livre
demanda mesmo após o início da introdução dos alimentos
complementares como recomenda o Ministério da Saúde
(BRASIL, 2015).
A alternativa E diz que até os 4 meses de idade, a criança
ainda não atingiu o desenvolvimento fisiológico necessário
para receber alimentos sólidos. Esta alternativa está correta,
pois somente a partir dos 6 meses de idade ocorre
maturação fisiológica para receber alimentos pastosos e
posteriormente evoluir para sólidos (BRASIL, 2015).
“Até os quatro meses de idade, a criança ainda não atingiu
o desenvolvimento fisiológico necessário para que possa
receber alimentos sólidos. Apesar de o reflexo de protrusão
(que faz com que o bebê jogue para fora tudo que é
colocado em sua boca) estar desaparecendo, a
criança ainda não senta sem apoio e não obtém o controle
neuromuscular da cabeça e do pescoço para mostrar
desinteresse ou saciedade, afastando a cabeça ou jogandoa para trás. Portanto, em função dessas limitações
funcionais, nessa fase ela está preparada para receber
basicamente refeição líquida, preferencialmente o leite
materno. Por volta dos quatro a seis meses de vida a
aceitação e tolerância da alimentação pastosa melhoram
sensivelmente não só em função do desaparecimento do
reflexo de protrusão da língua, como também pela
maturação das funções gastrointestinal e renal e também do
desenvolvimento neuromuscular.”(BRASIL, 2015).
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da
criança : aleitamento materno e alimentação
complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2.
ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.

gabarito –
questão 36

Nutricionista

Impugnação do
gabarito –
questão 40

INDEFERIDO

A alternativa A da questão 40 afirma que na antropometria,
a utilização do perímetro cefálico tem como objetivo avaliar
estados patológicos como microcefalia, macrocefalia ou
hidrocefalia e relacioná-los com desnutrição.
Esta afirmação está incorreta, pois considerando que a
antropometria é a ciência que estuda e avalia o tamanho, o
peso e as proporções do corpo humano, a utilização do
perímetro cefálico para antropometria é para diagnóstico de
estado nutricional quando associada ao perímetro torácico.

Quando o PC é utilizado como método diagnóstico para as
patologias descritas na alternativa não está sendo feita uma
avaliação antropométrica e sim, clínica.
VITOLO, M.R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento.
Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2008.
440

Flávia Viana Pereira
Leite

Farmacêutico
Auditor em Saúde/

Impugnação do
gabarito –
questão 35

INDEFERIDO

A fase da prevenção secundária se apresenta em dois
níveis, o primeiro diagnóstico e tratamento precoce e o
segundo limitação da invalidez. Visa um diagnóstico
imediato e um tratamento para evitar a prevalência da
doença no indivíduo. A prevenção terciária diz respeito a
ações de reabilitação, caracteriza-se por ações que tem
como objetivo a reabilitação do indivíduo e redução de sua
incapacidade. (Rouquayrol, 2013)

INALTERADO

Médico e
Fisioterapeuta

44

Vinicius Lucio Godeiro

Médico

Impugnação do
gabarito –
questão 21

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito, negalhe provimento. Fibromialgia é uma síndrome comum em
que a pessoa sente dores por todo o corpo durante longos
períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos,
tendões e em outros tecidos moles. A fibromialgia está
diretamente ligada também à fadiga, distúrbios do sono,
dores de cabeça, depressão e ansiedade.
Os sintomas mais comuns da fibromialgia são:
Sensibilidade, uma das características principais da
fibromialgia é a presença de "pontos sensíveis" específicos
no pescoço, ombros, braços, pernas, costas e quadris.
Mesmo uma leve compressão desses pontos pode ser
dolorosa; Dor, a dor é generalizada e afeta diferentes partes
do seu corpo em momentos diferentes. Seus músculos e
articulações podem latejar, doer ou queimar. Você pode
sentir dor forte quando acordar pela manhã. Fadiga, você
pode se sentir tão exausto que terá problemas para cumprir
as tarefas do dia e Problemas de sono, você pode ter
problemas para ter um sono profundo e restaurador.
A fibromialgia podem também causar outros sintomas.
Estes incluem a síndrome do intestino irritável, dores de
cabeça, síndrome das pernas inquietas, problemas para
raciocinar ou de memória, ansiedade e depressão.
http://www.cuidadosmil.com.br/artigos/fibromialgia-lidandocom-a-dor-cronica.html

INALTERADO

1444

Vinicius Lucio Godeiro

Médico

Impugnação do
gabarito –
questão 26

DEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito acata-se
o pedido de anulação. Sintomas de Peritonite
Os principais sinais e sintomas da peritonite incluem: Dor
abdominal ou sensibilidade na região abdominal; Inchaço

ANULADA

ou distensão abdominal; Febre; Náuseas e vômitos; Perda
de apetite ; Diarreia; Pouca quantidade de urina; Excesso
de sede; Incapacidade de evacuar ou de soltar gases;
Fadiga. Questão anulada, por conter mais de uma
alternativa correta.
1520

Marcos Abrantes
Moreira

Fisioterapeuta

Impugnação do
gabarito –
questão 23

DEFERIDO

Reconhece do recurso por ser tempestivo e defere-se o
pedido. O nervo ulnar não tem ligação com o polegar.

1520

Marcos Abrantes
Moreira

Fisioterapeuta

Impugnação do
gabarito –
questão 30

INEFERIDO

Não há fundamentação no pedido.

INALTERADO

1520

Marcos Abrantes
Moreira

Fisioterapeuta/

Impugnação do
gabarito –
questão 39

INDEFERIDO

Quando falamos em doença com potencial caráter
epidêmico, ou seja, qualquer doença que faça com que
ocorra uma epidemia ou um surto ela deve ser notificada o
quanto antes, neste caso, deve ser notificada ainda quando
o caso for suspeito e não apenas quando se confirma.
Sendo assim, a notificação compulsória passa a ser de caso
suspeito porque quando a mesma for confirmada ela já terá
sido notificada.

INALTERADO

Farmacêutico/
Auditor em Saúde
e
Médico

ANULADA

597

Geraldo Moisés de
Andrade

Prof. Educação
Artística

Impugnação do
gabarito –
questão 35

DEFERIDO

Com razão o recorrente. Questão anulada.

ANULADA

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 22

DEFERIDO

Com razão o recorrente. Questão anulada.

ANULADA

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 23

DEFERIDO

O Sistema de informação SIH que apresenta Os
faturamentos produzidos pela unidade de internação
na competência mês trabalhado.

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 24

INDEFERIDO

Não há fundamentação no pedido.

C

B

INALTERADO

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 25

DEFERIDO

Com razão o recorrente.

D

A

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 28

DEFERIDO

Com razão o recorrente.

D

A

534

Francisco Glériston
Vieira

Auditor em Saúde

Impugnação do
gabarito –
questão 29

DEFERIDO

Com razão o recorrente.

B

C

15

Adriana Teotonio
Borges

Assistente Social

Impugnação do
gabarito –
questão 25

INDEFERIDO

Não há fundamentação no pedido.

INALTERADO

1482

Maria Lucenira Costa

Assistente Social

Impugnação do
gabarito –
questão 33

DEFERIDO

A afirmativa I está incorreta, pois o ultimo código de
menores que precede o ECA, não é do ano de 1927, mas
sim de 1979. De acordo com Paes (2013) se reforça uma
política de contenção institucionalizada de corte militarista
que, legitimada como política de Promoção Social, logrou
sobreviver sob um novo Código de Menores editado em
1979. Este Código já contém a doutrina da proteção
integral, mas baseada no mesmo paradigma do menor em
situação irregular da legislação anterior. Recurso deferido.

C

D

A afirmativa II está correta
A afirmativa III está correta
Logo o gabarito correto é a letra D
1118

Maria Rassa Batista
Ferreira

Assistente Social

Impugnação do
gabarito –
questão 38

INDEFERIDO

A NOB/SUAS é uma normativa inerente à Política de
Assistência Social, logo, conclui-se que ao se tratar da
Política de Assistência Social e ao Sistema Único de
Assistência Social, a Norma Operacional Básica está
contemplada. Desse modo, recurso indeferido.

INALTERADO

1118

Maria Rassa Batista
Ferreira

Assistente Social

Impugnação do
gabarito –
questão 25

INDEFERIDO

A discussão sobre política social está inserida nos subitens
1.2 e 1.4, do edital do presente concurso, desse modo
compreender-se que toda bibliografia que envolva o serviço
social e que discuta essa temática será considerada.

INALTERADO

Recurso indeferido.
721

Jarbas
Santos

Batista

dos

Educador Físico

Impugnação do
gabarito
questão – 25

INDERERIDO

"O jogo constitui um veículo educacional muito importante. É
um fenômeno cultural e biológico; constitui atividade livre,
alegre, que ENCERRA um sentido e uma significação."

INALTERADO

Verbo encerrar: Pôr em lugar fechado; enclausurar; Conter;
Guardar; Pôr termo a; concluir; fechar.
No caso acima citado, o verbo encerrar tem o sentido do
sinônimo CONCLUIR dando a conclusão de que o jogo dá
significado ao indivíduo que o joga, contribuindo
positivamente nos aspectos biológicos e culturais dos
indivíduos.
Portanto podemos afirmar que a alternativa correta é a
alternativa D (I, II e IV).
89

Anderson
Juliano
Formiga de Oliveira

Educador Físico

Impugnação do
gabarito
questão – 26

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
alterando o gabarito para a letra A. Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor

Joca Claudino/PB, 11 de novembro de 2016.

A COMISSÃO.

C

A

