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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA, Estado da Paraíba, através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO e a CONTEMAX
CONSULTORIA torna público os julgamentos dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a saber:
INSC.
35946

CARGO
Professor
B
Matemática
&
Todos os cargos de
nível Superior

RECURSO
Impugnação
ao gab. da
questão 01

RESULTADO
INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO
Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com o texto (Linhas 18 e 19), “Os especialistas dizem que toda essa
inibição é resultado de uma autocrítica exagerada...” não é Sérgio Savian que faz a
afirmação e sim especialistas que ele não cita o nome, portanto a alternativa é
considerada incorreta.
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.

DE
PARA
INALTERADO

28648

Assistente
administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 01

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo, autor é aquela pessoa que escreve, ou seja, quem cria o livro
... Autor é quem cria a história. Narrador é um ser do qual o autor se utiliza para
nos contar a história, portanto, na história retratada, o autor relatou de forma
descontraída e ficcionista uma previsão do futuro, ele não faz parte
necessariamente da história, conforme a alternativa a). Já na alternativa b), não
temos como afirmar que ele está insatisfeito com a vida de casado, não há
subsídios para isso, tornando-a incorreta.
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.

INALTERADO

37907

Professor B – Artes
& Todos os cargos
de nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 02

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário
Escolar Língua Portuguesa. São Paulo: DCL, 2009, são sinônimos de
“narcisismo”: vaidade, inchação, pedantismo, orgulho, pompa, pedantice,
fatuidade, vacuidade...
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão
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elaboradora da prova julga o argumento apresentado no recurso
IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito
preliminar divulgado.
34746

Assistente
administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 02

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário
Escolar Língua Portuguesa. São Paulo: DCL, 2014 (2, ª ed), as palavras
naufrágios e empresárias, estão classificadas na categoria de palavras
proparoxítonas aparentes, que as proparoxítonas que terminam em -ea, -eo, -ia,
-ie, -io, -oa, -ua, -uo, entre outros. São assim chamadas porque, antes da entrada
em vigor do Novo Acordo Ortográfico, podiam ser consideradas paroxítonas ou
proparoxítonas. O presente acordo considera-as proparoxítonas. Porém, apesar
de serem consideradas proparoxítonas, sua separação silábica continua da
mesma forma após o último acordo ortográfico em vigor, por se tratar da
presença de um ditongo crescente, sendo, pois, inseparável. Desta forma, a
única alternativa que apresenta incorreção é a alternativa e) Em-pre-sá-ri-as, pois
a mesma possui 4 sílabas e deve ser separada da seguinte forma: “em-pre-sárias”, enquanto que, a palavra naufrágio” (alternativa b)), está corretamente
separada, possuindo três sílabas.
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.

INALTERADO

34746

Assistente
administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 03

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo (3.ª ed), Fonema é a menor unidade sonora do sistema
fonológico de uma língua. Cada fonema tem a função de estabelecer uma
diferença de significado entre uma palavra e outra. Para representar
graficamente os sons, utilizamos as letras. Ex.: s, a, p, a, t, o - Fonemas: / s /, / a
/, / p /, / a/, / t /, / o /.(seis letras e seis fonemas); h, e, b, r, e, u - Fonemas: / e /, /
b /, / r /, / e /, / u / (Seis letras e cinco fonemas). Desta forma, a palavra
c,o,n,t,i,n,u,á,v,a,m,o,s – possuí 13 letras e 12 fonemas (c / õ / t / i / n / u / á / v / a
/ m / o / s / ).
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.
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25507

Vigilante &
Auxiliar
De
Limpeza;
Auxiliar de Serviços
Gerais; Cozinheiro
Enfermeiro ESF &
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
do 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 04

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com o enunciado do texto: “Propositalmente foi colocada a crase de
forma incorreta em uma das passagens do texto abaixo, assinale a alternativa
em que o termo em destaque”, e a única alternativa que não admite crase e a
letra b, pois de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do
Português Contemporâneo (3.ª ed., p. 440), a crase não deve ser usada junto a
verbos, “...algumas vezes, à levantar...”, neste caso usada de forma incorreta.
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.

INALTERADO

36265

Assistente
Administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 04

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário
Escolar Língua Portuguesa. São Paulo: DCL, 2014 (2, ª ed), são chamadas de
proparoxítonas aparentes as proparoxítonas que terminam em -ea, -eo, -ia, -ie, io, -oa, -ua, -uo, entre outros. São assim chamadas porque, antes da entrada em
vigor do Novo Acordo Ortográfico, podiam ser consideradas paroxítonas ou
proparoxítonas. O presente acordo considera-as proparoxítonas. Ex.: gênio,
glória, história. Temos pois, duas palavras consideradas proparoxítonas no
quarto parágrafo (estratégicos e empresárias), tornando assim, a proposição I
incorreta.
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.

INALTERADO

27619

Agente Comunitário
de saúde & todos
os cargos de nível
médio

Impugnação
ao gab. da
questão 05

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, crase é a fusão de duas vogais da mesma
natureza, desta forma, o único episódio do texto que, obrigatoriamente acontece
essa fusão é no indicativo de horas: “...acordavam às cinco horas da manhã...”,
que deveria ter sido craseado, nas demais vezes, não se faz o uso obrigatório,
por não termos a fusão da preposição e artigo a.
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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.
35722

Professor
A
–
Ensino infantil &
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 05

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo, (p. 538), a expressão “como”, no contexto da oração, exerce a
função de conjunção comparativa, enquanto que, no contexto, a expressão
“bastante”, está exercendo a função de “advérbio de intensidade”.
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.

INALTERADO

23930

Professor
B
–
Português & Todos
os cargos de nível
Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 06

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 e altera o gabarito da questão citada.

De C para D

24477

Auxiliar
De
Serviços Gerais
&
Auxiliar
De
Limpeza; ozinheiro
e Vigilante

Impugnação
do gab. da
questão 06

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, verbo é a palavra que expressa processos,
ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, conveniência, desejo
e existência, enquanto que, advérbio é toda palavra capaz de caracterizar o
processo verbal, indicando as circunstâncias em que esse processo se
desenvolve. Todavia, no contexto em questão, as palavras em destaque são
verbo (“é” – verbo “ser” conjugado na terceira pessoa do singular do presente do
indicativo) e advérbio (“interminavelmente” – advérbio).
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.

INALTERADO

32803

Técnico
em
enfermagem
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 06

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.

De D para C
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27619

Assistente
Administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 07

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário
Escolar Língua Portuguesa. São Paulo: DCL, 2014 (2, ª ed), pois Práxis é uma
palavra com origem no termo em grego praxis que significa conduta ou ação.
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.

INALTERADO

26406

Professor
A
–
Ensino infantil &
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 07

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
nas linhas 3 e 4 do texto, o autor afirma que “Sorrir não significa
necessariamente que você está feliz.”, ou seja, não é através do sorriso que
sabemos se alguém está ou não feliz, portanto a alternativa a) está incorreta,
enquanto que, no quarto parágrafo, o autor afirma: “Você percebe que é forte,
quando se vê obrigado a desistir de coisas que nunca imaginou ser capaz de
deixar um dia, mas apesar de tudo, levanta e segue em frente.”, ficando claro,
portanto, que a alternativa b) está correta.
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.

INALTERADO

38922

Agente de trânsito
& todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 08

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
a única alternativa incorreta é a letra b), pois o texto não menciona que o meio
político não faz a sua parte, tornando-o culpado, no último parágrafo o autor
menciona que somos nós os culpados: “ O indivíduo que se anula perante a
coletividade não se faz partícipe do processo, não assume seu papel de ator
social...”. A alternativa d) está correta, pois no quarto parágrafo fica claro que o
homem foi usado, em: “O homem, ao longo da evolução das relações sociais, se
viu transformado em “coisa”, sendo usado como escravo, servo ou mesmo
depois, através do trabalho assalariado, ainda tem vivido uma condição de
explorado. “.
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.
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26406

Professor
A
–
Ensino infantil &
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 08

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com o enunciado do texto: “Propositalmente foi colocada a crase de
forma incorreta em uma das passagens do texto abaixo, assinale a alternativa
em que o termo em destaque”, e a única alternativa que não admite crase e a
letra b, pois de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do
Português Contemporâneo (3.ª ed., p. 296) , antítese é uma figura de linguagem
que consiste no uso de palavras de sentidos opostos. Na referida questão, foi
usado dois termos com sentidos opostos: nada e tudo: ““nada sem Deus é tudo.”,
caracterizando, pois, a antítese.
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.

INALTERADO

30083

Assistente
administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 09

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo (3.ª ed.), toda palavra, dependendo de seu contexto, pode
assumir classificações diferentes, não admitindo que
classifiquemos
determinada expressão sem analisarmos o seu respectivo contexto. Na
alternativa b), o verbo expresso no infinitivo se transforma em substantivo, tendo
em vista um contexto específico, como no exemplo: “O andar de Regina era
triste.”. Já na alternativa a), claramente percebemos que a palavra “fantasma”
assume a função de adjetivo, indicando a qualidade/característica do cidadão.
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.

INALTERADO

34746

Assistente
administrativo
&
todos os cargos de
nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 10

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo (3.ª ed.), a derivação prefixal e sufixal ocorre nas situações em
que os prefixos e sufixos são adicionados a uma palavra primitiva. Dessa forma,
mesmo se retirarmos um dos morfemas – ou até mesmo ambos – a palavra não
perde seu sentido. Ela poderá se tornar um novo termo ou permanecer no seu
sentido primitivo. Ex.: infelizmente – infeliz (palavra primitiva- feliz + prefixo in) –
felizmente (palavra primitiva – feliz + sufixo mente). Já a derivação parassintética
ou parassíntese ocorre quando há um radical e nele são adicionados
simultaneamente um prefixo e um sufixo, assim como nas derivações sufixal e
prefixal. A diferença é que quando é retirado um morfema, ou ambos, a palavra
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restante perde o sentido e não possui lógica significante. Ex.: Envergonhar quando retiramos o “em”, temos vergonhar, que não faz sentido. Ao retirarmos o
“ar”, temos “envergonh”, que também não faz sentido. Verificamos, pois, que a
palavra em questão “desigualdades”, é formada por derivação prefixal e sufixal e
não parassíntese (desigual – palavra primitiva, igual + prefixo, des) e (igualdades
– palavra primitiva, igual + sufixo dades).
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.
24439

Agente de trânsito
& todos os cargos
de nível médio

Impugnação
ao gab. da
questão 11

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário
Escolar Língua Portuguesa. São Paulo: DCL, 2014 (2, ª ed), a palavra
xenofobismo significa aversão ao que é estrangeiro e são seus sinônimos:
nacionalismo, patriotismo, nativismo, chauvinismo, bairrismo.
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.

INALTERADO

37163

Professor
B
–
Matemática
&
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 11

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo (3.ª ed., p. 440) , a expressão “porquanto” é usada para
introduzir uma oração explicativa, equivalendo, pois, ao valor contextual do termo
em destaque no trecho do texto: “pois além de sofrer têm a capacidade de
sorrir.”.
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.

INALTERADO

37163

Professor
A
–
Ensino infantil &
Todos os cargos de
nível Superior

Impugnação
ao gab. da
questão 12

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois
de acordo com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português
Contemporâneo(3.ª ed., p. 504), Verbos intransitivos são verbos com significado
completo, não sendo necessária a junção de objeto direto e objeto indireto para
complementar o seu sentido. Referem-se a ações que iniciam e terminam no
próprio sujeito, não transitando para um objeto. Na referida questão: “mas apesar
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de tudo, levanta e segue em frente”, o verbo em destaque não necessita de
complemento, caracterizando a intransitividade verbal.
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.
24298

Vigilante
&
Auxiliar
De
Limpeza;
Auxiliar
de Serviços Gerais;
Cozinheiro
Procurador
&
Todos Os Cargos
De Nível Superior

Impugnação
do gab. da
questão 13

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, mudando o gabarito preliminar de B para C.

De B para C

Impugnação
do gab. da
questão 13

INDEFERIDO

A combinação apontada no recurso estaria correta se os dois times fossem
distintos (time A e time B). Como não há tal distinção deve-se ainda dividir a
combinação proposta por 2!, resultado na resposta correta. Para maiores
detalhes verificar exemplos 5b e 5c do livro: ROSS, Sheldom. Probabilidade: Um
curso moderno com aplicações.

INALTERADO

26642

Fiscal De Obras &
Todos Os Cargos
De Nível Médio

Impugnação
do gab. da
questão 13

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. A resposta correta da questão é
{2, 4 , 6, 8 ,9 , 10}, ausente entre as alternativas.

ANULADA

24298

Auxiliar
De
Serviços Gerais
&
Auxiliar
De
Limpeza;
Cozinheiro
e
Vigilante

Impugnação
do gab. da
questão 15

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento,
mantendo a alternativa, conforme gabarito preliminar divulgado. 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.

INALTERADO

34776

Agente De Limpeza
Geral & Auxiliar de
Serviços
Gerais;
Cozinheiro
e
Vigilante
Professor
De
Séries Iniciais &
Todos Os Cargos

Impugnação
do gab. da
questão 16

INDEFERIDO

Indefere-se o recurso por falta de fundamentação. Não há contestação ao
resultado da questão.

INALTERADO

Impugnação
do gab. da
questão 17

INDEFERIDO

O crime teria sido fruto da disputa por territórios de tráfico de drogas em
Fortaleza entre o PCC (Primeiro Comando da Capital), o CV (Comando
Vermelho) e o GDE (Guardiões do Estado). Segundo Reginauro Sousa,

INALTERADO

36512

39050
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De Nível Superior

presidente da APS, cerca de 20 homens fortemente armados chegaram em três
carros ao “Forró do Gago”, boate frequentada por um grupo rival, e atiraram
aleatoriamente nas vítimas.
Fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/01/27/com-14mortes-confirmadas-ceara-vive-madrugada-mais-violenta-da-historia.htm

34760

Fiscal De Obras &
Todos Os Cargos
De Ensino Médio

Impugnação
do gab. da
questão 20

INDEFERIDO

O principal discurso dos defensores da Brexit é a ideia do nacionalismo
tradicional, apoiado por ideais anti-imigração. Brexit é a abreviação de Britain
Exit, uma expressão inglesa que significa “Saída Britânica”, na tradução literal
para o português. Este termo se refere ao plano que prevê a saída do Reino
Unido da União Europeia (UE). A decisão sobre a saída do Reino Unido do bloco
econômico europeu foi feita a partir de um referendo popular (plebiscito),
realizado em 23 de junho de 2016. Com 51,9% dos votos, a maioria dos
cidadãos britânicos optou pelo Brexit, contra 48,1% que apoiavam a permanência
do Estado na União Europeia.
Fonte:
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/04/internacional/1543911819_995134.html

34760

Fiscal De Obras

Impugnação
do gab. da
questão 21

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. A Lei nº 860/17 altera o
Art. 145º da lei complementar nº 424/2001 passando a ter o seguinte texto: “Os
lotes devem ter testadas mínimas de 8,00m (oito metros) e área mínima de
125,00m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), quando fizerem frente para
as vias locais. ” Correta: C) 8,00m e 125,00m².

Impugnação
do gab. da
questão 21

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, mudando o gabarito preliminar de A para C. O gabarito foi
assinalado e publicado com a alternativa trocada letra (a): “A acetona, utilizada
como solvente orgânico, pode apresentar características químicas semelhantes
às alquenonas.” Errado, diferentemente das alquenonas a acetona não
apresenta insaturações. Diante disto, a banca corrigiu o gabarito contemplando
como alternativa correta a letra (c): “O calcário é uma rocha constituída por mais
de um tipo de mineral.”
Correto, o calcário, além de outros constituintes, apresenta em sua composição
minerais de carbonato de cálcio e magnésio.

De A Para C

Impugnação
do gab. da
questão 21

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o CFF, Sobre
a avaliação miofuncional do sistema Estomatognático, referente à postura,
sensibilidade, mobilidade, tonicidade e morfologia, o dimensionamento proposto

INALTERADO

32335

Professor
Ciências

31234

Fonoaudiólogo

De
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é 60 minutos/exame.
A sigla CFF é utilizada entre parênteses após a descrição do termo, que é
explícito Conselho Federal de Fonoaudiologia, identificando claramente o órgão,
não deixando dúvidas sobre qual instituição a questão é baseada. Valendo
considerar que As siglas são reduções de locuções compostas por substantivos
próprios. São consideradas um tipo especial de abreviatura. Facilitam o processo
de escrita e interpretação dos textos.
Fontes:http://www.fonoaudiologia.org.br/cffa/wpcontent/uploads/2013/07/Paramet
ros-Assistenciais_editado-final.pdf;
http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/usodesiglas.htm
37273

Professor
Português

-

Impugnação
ao gab. da
questão 22

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira: dos primeiros cronistas aos
últimos românticos. São Paulo: Edusp, 2002, pois o soneto caracteriza-se por
dois quartetos e dois tercetos, e ambos os textos apresentam essa característica.
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.

INALTERADO

38261

Professor De Inglês

Impugnação
do gab. da
questão 22

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar
mais de uma alternativa correta Segundo o dicionário Cambridge, o nome
incontável news, sendo traduzido como notícia, deve ser escrito no plural. Assim,
a questão 22 não possui alternativa correta, sendo considerada anulada.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

36268

Professor
Geografia

Impugnação
do gab. da
questão 23

B

B

-

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. – Alternativa Incorreta:
apenas II e IV. - (B)
No item I da questão supra é correto afirmar que: O uso da terra é determinado
pelas potencialidades e limitações ambientais. Na Paraíba, devido à baixa
latitude, a luz e o calor são fatores abundantes para a produção agrícola. Assim,
é a água na forma de chuva, pela sua quantidade e distribuição, que determina
as atividades agropecuárias no Estado.
No item III, é correto afirmar que: a produção brasileira de coco é de fundamental
importância econômica e social para a Região Nordeste, onde se encontra a
maior produção do País.
Os itens II e IV, as afirmativas estão incorretas.
Fonte: EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Aptidão agrícola das
EXECUÇÃO:
CONTEMAX
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terras do Brasil - potencial de terras e análise dos principais métodos de
avaliação. Brasília, Embrapa Produção de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa
Solos, 1999b.
33760

Professor
História

B

-

Impugnação
ao gab. da
questão 23

36512

Procurador

Impugnação
ao gab. da
questão 23

28648

Assistente
Administrativo

35589

36988

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e
anulando-se a questão supra. Realmente, faltou a palavra “Não”, antes da
palavra “força-los”. Um erro de digitação provocado pelo corretor do editor de
texto suprimiu a palavra “Não” e modificou o sentido da frase, que deveria ser
escrita da seguinte maneira: O historiador deve formular perguntas aos
documentos e não forçá-los a dar respostas (...).
Diante desse equívoco, julgo deferido o pedido feito pelo candidato.

ANULADA

DEFERIDO

Conheço do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e
modo, sendo o mesmo deferido. A argumentação do Candidato se mostrou
correta. Assim sendo, a alternativa “B” pode ser considerada para fins de
gabarito.

De C Para B

Impugnação
ao gab. da
questão 23

DEFERIDO

A questão aborda as características de formação de uma equipe. De acordo com
ampla doutrina e observando de forma superficial a questão, seria possível
respondê-la imediatamente como sendo letra A. Ocorre que o enunciado relata
precisamente a condição para uma equipe “promover resultados eficientes de
sucesso”. Portanto, verifica-se que a opção MAIS CORRETA deve ser a letra E,
a saber, “Interação; Disciplina e Assiduidade”, como suscitada cirurgicamente
pelo candidato.

De A Para E

Farmacêutico

Impugnação
do gab. da
questão 23

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois A Talidomida é um
medicamento pertencente à lista C3 da Portaria Federal MS/SVS 344/98. Este
medicamento somente poderá ser prescrito por médicos cadastrados na VISA e
será dispensado exclusivamente nas farmácias do SUS, sendo proibido seu
comércio. A regulamentação do medicamento Talidomida encontra-se na
Resolução ANVISA RDC 11/2011. Para CID‟s autorizados no anexo III da RDC
11/2011 e atualizado na Resolução Anvisa RDC 50/2015.
Fonte:
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/Pop_Assist_Farmaceu
tica_2016.pdf

INALTERADO

Fonoaudiólogo

Impugnação
do gab. da
questão 23

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a sigla CFF é utilizada entre
parênteses após a descrição do termo na questão 21, que é explícito Conselho
Federal de Fonoaudiologia, identificando claramente o órgão, não deixando
dúvidas sobre qual instituição a questão é baseada. Valendo considerar que
As siglas são reduções de locuções compostas por substantivos próprios. São

INALTERADO
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consideradas um tipo especial de abreviatura. Facilitam o processo de escrita e
interpretação dos textos.
Fonte: http://www.nilc.icmc.usp.br/nilc/minigramatica/mini/usodesiglas.htm
35589

Farmacêutico

Impugnação
do gab. da
questão 24

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a regulamentação do
medicamento Talidomida encontra-se na Resolução ANVISA RDC 11/2011. Para
CID‟s autorizados no anexo III da RDC 11/2011 e atualizado na Resolução
Anvisa RDC 50/2015 – Hanseníase, DST/AIDS, Doenças Crônico-Degenerativas,
Mieloma Múltiplo e Síndrome Mielodisplásica (tabela Procedimento 1A) - a
dispensação é imediata, quando apresentados os documentos necessários.
Fonte:
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/Pop_Assist_Farmaceu
tica_2016.pdf

INALTERADO

32262

Enfermeiro

Impugnação
do gab. da
questão 24

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois, de acordo com o COFEN e
COREN-BA, Planejamento de Enfermagem – determinação dos resultados que
se espera alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão
realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um
dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de
Diagnóstico de Enfermagem.
Fonte:
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/wpcontent/uploads/2016/07/GUIA_PRATICO_148X210_COREN.pdf

INALTERADO

31249

Instrutor
Informática

Impugnação
ao gab. da
questão 24

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado.
Alternativa: „D‟
Win+Shift+S, escolha zona para fazer captura de tela. Ele é armazenado na área
de transferência.
Fonte: http://www.windowsclub.com.br/atalhos-teclado-captura-tela-windows-10/

INALTERADO

37357

Assistente
Administrativo

Impugnação
ao gab. da
questão 24

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar
mais de uma alternativa correta. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

34558

Professor B – Artes

Impugnação
do gab. da
questão 25

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. “Um artista primitivo é
alguém que seleciona elementos da tradição popular e combina plasticamente,
com uma clara intenção poética” – Proença. História da Arte. Ática. 1997. p.247
Os outros pintores podem ser considerados acadêmicos.

INALTERADO

32335

Professor

Impugnação

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da

INALTERADO

De

De
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Ciências

31249

Instrutor
Informática

35589

Farmacêutico

do gab. da
questão 25

De

questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. O metal que substituiria,
hipoteticamente, o filamento da lâmpada seria o que apresentasse maior ponto
de fusão (PF). Portanto, analisando os PF dos metais contidos na referida
questão, e especificamente no recurso, o Cromo (PF = 1.907,0 °C) apresenta
maior PF do que o metal Ferro (PF = 1.538,0 °C).
Fonte dos pontos de fusão: HAYNES, W. M. (ed.). CRC Handbook of Chemistry
and Physics. 92. Ed. Boca Raton: CRC Press.
Diante do exposto, a banca resolve manter o gabarito da referida questão em
alternativa letra (d).

Impugnação
ao gab. da
questão 26

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado.
Fonte: https://support.office.com/office-training-center/Excel-tips
Click no link e entre na opção “Tabelas são destaque aos seus dados”.

INALTERADO

Impugnação
do gab. da
questão 27

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não atende ao candidato, pois a isoniazida é um antibiótico
indicado para a quimioprofilaxia de tuberculose causada pela bactéria
Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch). O uso da isoniazida é
recomendado para pessoas que tiveram contato prolongado com pacientes
positivados com TB pulmonar bacilífera (ILTB – Infecção Latente de
Tuberculose). O tratamento com isoniazida reduz em 60% a 90% o risco de
adoecimento. Esta variação se deve à duração e à adesão ao tratamento. A
isoniazida é utilizada na dose de 5mg/ kg a 10 mg/kg de peso até a dose máxima
de 300 mg/dia, por um período mínimo de seis meses. Deve ser usada com
cautela em pacientes que tem hepatopatia (monitorar funções do fígado). Por se
tratar de uma Doença de Notificação Compulsória, o paciente deve ser notificado
para a vigilância local.
Fonte:
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/assist_farmaceutica/Pop_Assist_Farmaceu

INALTERADO
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tica_2016.pdf
35946

Professor B Matemática

24312

Enfermeiro

36268

Professor
Geografia

B

De

-

Impugnação
ao gab. da
questão 27

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa da
questão supra. A reta não passa pelo ponto (-1,1) e sim pelo ponto (1, 1). Devese trocar o gabarito, pois existe uma resposta correta entre as alternativas.

De A Para D

Impugnação
do gab. da
questão 27

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o MS, a
Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) - Pneumo10v Esquema:
Administrar 2 (duas) doses aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com
intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.
Fonte:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2016/prt1533_18_08_2016.html

INALTERADO

Impugnação
do gab. da
questão 27

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa da
questão supra. Letra (E) - As afirmativas I, II e III estão incorretas.
Atualmente mais da metade da população vive em áreas urbanas e isso faz com
que as cidades enfrentem mudanças demográficas, ambientais, econômicas,
sociais e desafios espaciais. O Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais
das Nações Unidas (Desa) apresentou um relatório com as previsões para a
urbanização mundial, destacando o que chamou de "megatendência" para o
aumento das áreas urbanas. Esse fenômeno se deve ao crescimento
populacional e ao deslocamento de um grande número de pessoas das áreas
rurais para as cidades." O estudo sobre o crescimento dos centros urbanos
poderá ajudar na preparação das cidades para receber novos residentes vindos
das áreas rurais, destacou Wilmoth.
Tóquio, com 37 milhões de habitantes, é atualmente a maior cidade do mundo.
Existem atualmente 33 megacidades – aquelas com populações de mais de 10
milhões de pessoas –, enquanto em 1990 eram apenas dez. Até 2030, esse
número deverá chegar a 43.
Disponivel em: https://www.archdaily.com.br/br/913579/onu-pretende-integrarpoliticas-de-alimentacao-ao-planejamento-urbano

De D Para E

32250

Professor
Ciências

De

Impugnação
do gab. da
questão 27

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar
mais de uma alternativa correta. Um erro de formatação na tabela de alternativas
incapacitou a referida questão de conter uma alternativa correta. Portanto, o
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos
os recursos de igual teor.

ANULADA

37836

Professor
Ciências

De

Impugnação
do gab. da
questão 28

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar
mais de uma alternativa correta: letras (b) e (e).
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de

ANULADA
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paradigma para todos os recursos de igual teor.
35968

Médico ESF

Impugnação
do gab. da
questão 28

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois o diagnóstico em pessoas que
apresentam um quadro clínico suspeito de infecção pelo WNV é geralmente
realizado por testes imunoenzimáticos que detectam IgM anti-WNV no soro.
Isolamento viral ou detecção de ácidos nucléicos virais em líquido
cefaloraquidiano, soro ou tecidos também podem ser usados.
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/cr/v39n2/a70cr563.pdf

INALTERADO

37430

Assistente
Administrativo

Impugnação
do gab. da
questão 28

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e
alterando a questão supra: da alternativa B para a alternativa A retificando o
gabarito preliminar divulgado.
Browser é um programa desenvolvido para permitir a navegação pela web, capaz
de processar diversas linguagens, como HTML, ASP, PHP. Sua interface vai
variar de acordo com a marca, onde quem escolhe é o usuário. Letra correta: „A‟.

De B Para A

25794

Auxiliar De Saúde
Bucal

Impugnação
ao gab. da
questão 28

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e
alterando a questão supra: da alternativa E para a alternativa B retificando o
gabarito preliminar divulgado.

De E para B

27897

Agente
Trânsito.

De

Impugnação
ao gab. da
questão 28

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. Com fulcro no Art. 61 do
CTB. A velocidade máxima permitida para via será indicada por meio de
sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito.
§ 1 alínea II C, nas estradas, sessenta quilômetros por hora. (incluído pela lei
13.281 de 2016.), Ou seja, em todas as circunstâncias, nas ESTRADAS que são
uma espécie de VIA RURAL a velocidade máxima permitida é de 60Km/H.

INALTERADO

35745

Professor
B
–
Educação Física

Impugnação
do gab. da
questão 29

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois O modelo desenvolvimentista é
explicitado, no Brasil, principalmente nos trabalhos de Tani et alii (1988) e
Manoel (1994). A obra mais representativa desta abordagem é "Educação Física
Escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. Os autores desta
abordagem defendem a idéia de que o movimento é o principal meio e fim da
Educação Física, propugnando a especificidade do seu objeto. Sua função não é
desenvolver capacidades que auxiliem a alfabetização e o pensamento lógicomatemático, embora tal possa ocorrer como um subproduto da prática motora.
Fonte:
https://edufisescolar.files.wordpress.com/2011/04/as-principaistendc3aancias-pedagc3b3gicas-da-educac3a7c3a3o-fc3adsica-escolar-a-partirda-dc3a9cada-de-80.pdf

INALTERADO
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35347

Procurador

Impugnação
ao gab. da
questão 29

INDEFERIDO

Conheço do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e
modo, sendo o mesmo indeferido. De acordo com a jurisprudência assentada
pelo STF, os tratados que não cuidam de temas de direitos humanos possuem
status de lei ordinária.
A exceção são os tratados de Direito Tributário, porque eles possuem valor
supralegal (por força do CTN, art. 98).
Art. 146 CRFB: Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação
tributária.
Art. 98 CTN (Lei 5.172/66). Os tratados e as
convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela
que lhes sobrevenha.
A Constituição definiu que regras de Direito Tributário somente podem ser
tratadas por Lei Complementar, ou seja, não pode ser por lei ordinária. Então, um
tratado, para que ele tenha força de mudar as normas de Direito Tributário, que
só podem ser modificadas internamente (dentro do ordenamento jurídico
brasileiro) por Lei Complementar, deveria possuir posição diferente das leis
complementares, ou seja, supralegal, mas que não seja constitucional, tendo em
vista não ter previsão na Carta Magna. Assim sendo, a questão não será
anulada, pois não há mais de uma alternativa correta.

INALTERADO

24532

Professor B Português

Impugnação
ao gab. da
questão 29

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.

De E Para D

23930

Professor B Português

Impugnação
ao gab. da
questão 30

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois,
de acordo com RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira: dos primeiros cronistas aos

INALTERADO

últimos românticos. São Paulo: Edusp, 2002, Machado de Assis é considerado
um autor de passagem, pertencendo tanto ao Romantismo quanto ao Realismo,
tendo em vista que a primeira fase do escritor é marcada por textos com
características do Romantismo. Já a segunda, com o autor já mais amadurecido,
é lembrada pela aproximação com o Realismo. O único autor que não pertence
ao Romantismo, dos citados na questão é Claudio Manuel da Costa, alternativa
c), pois o mesmo pertence ao Arcadismo brasileiro.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de
EXECUÇÃO:
CONTEMAX
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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.
35946

Professor B - De
Matemática

Impugnação
ao gab. da
questão 30

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. Erro material no enunciado da
questão (qual o comprimento do segmento BC).

ANULADA

25594

Assistente
Administrativo

Impugnação
ao gab. da
questão 30

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e
alterando a questão supra: da alternativa A para a alternativa D retificando o
gabarito preliminar divulgado.
Um arquivo CAB (CABinet file) é um arquivo comprimido que contém um
conjunto de arquivos, geralmente, para instalação.
Fonte: https://br.ccm.net/faq/2078-arquivo-cab

De A Para D

36667

Fiscal De Obras

Impugnação
do gab. da
questão 30

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. De acordo com as
dimensões dos cômodos da questão 30, a sala possuía dimensão de 9,00 m² e
por conta disso já justificaria a não execução dessa residência, além disso todas
as outras alternativas estavam incorretas pois as características da residência
estavam dentro das especificações exigidas pelo código de obras em seu Art. 71.
Correta: A) A área da sala deve ser superior a 10,00m².

INALTERADO

35745

Professor
B
–
Educação Física

Impugnação
do gab. da
questão 30

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois no Brasil e, mais especificamente, no
Estado de São Paulo, a proposta construtivista-interacionista vêm ganhando
espaço. É apresentada principalmente nas propostas de Educação Física da
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) que tem como
colaborador o Professor João Batista Freire. Seu livro "Educação de corpo
inteiro", publicado em 1989, teve papel determinante na divulgação das idéias
construtivistas da Educação Física. Esta abordagem tem se infiltrado no interior
da escola e o seu discurso está presente nos diferentes segmentos do contexto
escolar. A proposta denominada interacionista-construtivista é apresentada como
uma opção metodológica, em oposição às linhas anteriores da Educação Física
na escola, especificamente à proposta mecanicista, caracterizada pela busca do
desempenho máximo, de padrões de comportamento sem considerar as
diferenças individuais, sem levar em conta as experiências vividas pelos alunos,
com o objetivo de selecionar os mais habilidosos para competições e esporte de
alto nível.

INALTERADO
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Fonte:
https://edufisescolar.files.wordpress.com/2011/04/as-principaistendc3aancias-pedagc3b3gicas-da-educac3a7c3a3o-fc3adsica-escolar-a-partirda-dc3a9cada-de-80.pdf
38489

Médico ESF

Impugnação
do gab. da
questão 30

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o Ministério da Saúde,
O tratamento da asma aguda deve ser baseado no quadro clínico e, quando
possível, na avaliação com medidas objetivas, entre as principais, a verificação
do pico do fluxo expiratório (PFE) e da oximetria de pulso. A grande maioria das
exacerbações de asma se dá em intensidade leve a moderada e pode ser tratada
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A combinação de duas drogas
broncodilatadoras (beta-agonista de ação rápida e brometo de ipratrópio)
potencializa o efeito da broncodilatação, diminui o número de hospitalizações e
melhora a função pulmonar (PFE e VEF1). Devido à toxicidade e efetividade, as
xantinas têm papel restrito no tratamento de asma, com efeitos colaterais
potencialmente fatais.
Fonte:
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentosnorteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf

INALTERADO

31249

Instrutor
Informática

Impugnação
do gab. da
questão 31

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra.
Existem duas respostas possíveis, letras (d) e (e). Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor.

ANULADA

35946

Professor B - De
Matemática

Impugnação
ao gab. da
questão 31

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. A resposta correta da questão
é 78 pessoas, ausente entre as alternativas.

ANULADA

35946

Professor B - De
Matemática

Impugnação
ao gab. da
questão 32

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. A pergunta pede a
alternativa INCORRETA e não a alternativa CORRETA como supõe o candidato.

INALTERADO

38075

Psicólogo

Impugnação
ao gab. da
questão 32

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa da
questão supra. Após análise do Recurso, verificou-se que a alternativa que
contempla a resposta é a letra D.

De B Para D

37250

Agente
Trânsito.

Impugnação
ao gab. da

DEFERIDO

No ANEXO 1 DO CTB, fica claro a definição de ESTACIONAMENTO E
PARADO. ESTACIONAMENTO: Imobilização do veículo por tempo superior ao

ANULADA.

De

De
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questão 32.

necessário para embarque ou desembarque de passageiros.
PARADA: Imobilização do veículo com a finalidade e pelo tempo estritamente
necessário para efetuar embarque ou desembarque de passageiros.
Como houve inversão dos conceitos, a questão ficou com duplicidade de acerto.

32632

Auxiliar De Saúde
Bucal

Impugnação
ao gab. da
questão 33

INDEFERIDO

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

INALTERADO

38922

Agente De Trânsito

Impugnação
ao gab. da
questão 33

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. O enunciado da questão
não faz menção a nenhum julgado de tribunal, e sim a pura letra de LEI do CTB,
onde apenas o homicídio CULPOSO na direção de veículo automotor é crime.
Dessa forma, o CTB não menciona o HOMICIDIO DOLOSO COMO CRIME DE
TRÂNSITO. O homicídio doloso na direção de veículo automotor não é tipificado
no CTB. Todos os demais casos estão citados nos crimes em espécie no CTB a
partir do Artigo 302.

INALTERADO

34173

Dentista Esf

Impugnação
ao gab. da
questão 34

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar
mais de uma alternativa correta Portanto, o recurso apresentado pelo candidato
em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor.

ANULADA

24532

Professor
Português

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.

De A Para B

35946

Professor B - De
Matemática

Impugnação
ao gab. da
questão 35

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa da
questão supra. Deve-se trocar o gabarito, pois existe uma resposta correta entre
as alternativas.

De D Para B

36265

Assistente
Administrativo

Impugnação
do gab. da
questão 35

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e
alterando a questão supra: da alternativa C para a alternativa B retificando o
gabarito preliminar divulgado. A utilização do e-mail para a comunicação tornouse prática comum, não só em âmbito privado, mas também na administração
pública. O termo e-mail pode ser empregado com três sentidos. Dependendo do

De C Para B

B

-

Impugnação
ao gab. da
questão 34

DEFERIDO
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contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de
transmissão de mensagem eletrônica. Como gênero textual, o e-mail pode ser
considerado um documento oficial, assim como o ofício. Portanto, deve-se evitar
o uso de linguagem incompatível com uma comunicação oficial. Como endereço
eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizandose a extensão “.gov.br”, por exemplo. Como sistema de transmissão de
mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na
principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública.
Fonte:
http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/assuntos/manual-deredacao-da-presidencia-da-republica/manual-de-redacao.pdf - Página, 46.
36268

Professor
Geografia

B

-

Impugnação
do gab. da
questão 35

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. – Alternativa: A
A esperança de vida ao nascer é amplamente utilizada como medida do nível de
mortalidade de uma população e como indicador sintético da qualidade de saúde
e de vida de países e regiões. Por não ser influenciada pelos efeitos da estrutura
etária, a esperança de vida ao nascer é uma ferramenta útil no monitoramento da
tendência da mortalidade e para examinar os diferenciais entre regiões e
subgrupos sociodemográficos.
Não há como definir o melhor índice para identificar uma desigualdade ou
igualdade de renda, porém o índice de Gini da Renda Domiciliar Per Capita, é um
dos mais utilizados e facilitador dessa análise.
Nos conceitos sobre Esperança de vida ao nascer e o Índice de Gini, o IBGE
está correto ao afirmar que a esperança de vida ao nascer é o número médio de
anos que um recém-nascido esperaria viver se estivesse sujeito a uma lei de
mortalidade; e que o Índice de Gini é a medida do grau de concentração de uma
distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a desigualdade
máxima). Esse índice, portanto, pode ser utilizado sempre que o objetivo for essa
comparação, sendo que quanto menor é o índice do local, menor será sua
desigualdade.
O índice foi inventado pelo professor Corrado Gini, italiano, da Universidade de
Cagliari, em seu livro “Variabilità e Mutabilità” o autor descreve que o índice pode
ser utilizado em análises qualitativas e quantitativas, sendo quantitativas para
medir a variabilidade e qualitativas medindo a inconstância (Gini,1912).
Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)..
/Conceitos
Disponível
em
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresmi
nimos/conceitos.shtm.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).. Índice de
Gini da distribuição do rendimento mensal dos domicílios com rendimento.
Disponível
em:
EXECUÇÃO:
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http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?no=6&op=0&vcodigo=FED103&t=
indice-gini-distribuicao-rendimento-mensal-domicilios GINI, Corrado. Variabilità e
mutabilità. Bologna: Università di Cagliari, 1912. Disponível em: <
http://www.digibess.it/fedora/repository/openbess:TO043-00408
INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento,
mantendo a alternativa, conforme gabarito preliminar divulgado. 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.

25328

Auxiliar De Saúde
Bucal

Impugnação
ao gab. da
questão 36

35142

Psicólogo

Impugnação
ao gab. da
questão 37

INDEFERIDO

Após análise do Recurso, verificou-se a pertinência de sua colocação. A questão
referia-se a um estudo de caso, o qual deveria ser analisado. Em relação ao
sintomas ansiosos o isolamento social se faz presente. Ver conceito: Agorafobia:
Isso acontece em pessoas que já passaram por crises de ansiedade ou fobia e
vivem com medo e tensão de terem novas manifestações. Isso faz com que o
paciente evite lugares em que acredita que os sintomas aparecem e pode causar
um isolamento social. Dentre os transtornos listados Bety ainda mantinha um
convívio social, porém os demais eram evidentes.
Freud, S. (1996). Análise de uma fobia em um menino de cinco anos. Em J.
Strachey (Trad.) Obras psicológicas de Sigmund Freud. (Vol. 5, pp.15-131). Rio
de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado em 1909).

INALTERADO

25594

Assistente
Administrativo

Impugnação
ao gab. da
questão 38

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, tendo em vista que existe apenas uma
alternativa a ser assinalada como incorreta, sendo a alternativa contemplada pelo
gabarito preliminar. “Em uma situação comunicativa, os indivíduos manifestam
apenas sua própria face, e não do grupo a que pertencem”.
Fontes: http://www.filologia.org.br/viiifelin/41.htm
https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao/article/viewfile/2035/fabianav6n1.pd
f

INALTERADO

31234

Fonoaudiólogo

Impugnação
do gab. da
questão 38

INDEFERIDO

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o MS, A
implantação da política de educação permanente para o controle social no SUS
comprometida com a garantia dos direitos sociais, com o fortalecimento dos
Conselhos de Saúde e com o envolvimento de outros sujeitos sociais deve ter
como objetivos de oportunizar aos Conselheiros de Saúde e demais
representantes da sociedade brasileira condições de acesso às informações e
aos conhecimentos sobre o SUS para o exercício da cidadania, a partir da
compreensão de que as ações e serviços de saúde são direitos constitucionais,
que representam retorno dos tributos e contribuições sociais, que são pagos ao
Estado.

INALTERADO
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Fonte: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/diretrizes_miolo.pdf
31234

Fonoaudiólogo

Impugnação
do gab. da
questão 39

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o MS, Para promover o
alcance dos objetivos do processo de educação permanente para o controle
social no SUS, recomenda-se a utilização de metodologias que busquem a
construção coletiva de conhecimentos, baseada na experiência do grupo,
levando-se em consideração o conhecimento como prática concreta e real dos
sujeitos a partir de suas vivências e histórias. Metodologias essas que
ultrapassem as velhas formas autoritárias de lidar com a aprendizagem e muitas
vezes utilizadas como, por exemplo, a da comunicação unilateral, que transforma
o indivíduo num mero receptor de teorias e conteúdos.
Fonte: http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livros/diretrizes_miolo.pdf

INALTERADO

26189

Procurador

Impugnação
ao gab. da
questão 39

INDEFERIDO

Conheço do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e
modo, sendo o mesmo indeferido. Define a ADI 3965/MG
“ADI 3965/MG – Minas Gerais; Relator(a): Ministra Cármen
Lúcia Julgamento: 07/03/2012; Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. LEIS DELEGADAS N. 112 E 117, AMBAS DE 2007. 1.
Lei Delegada n. 112/2007, art. 26, inc. I, alínea h: Defensoria
Pública de Minas Gerais órgão integrante do Poder Executivo
mineiro. 2. Lei Delegada n. 117/2007, art. 10; expressão “e a
Defensoria Pública”, instituição subordinada ao Governador do
Estado de Minas Gerais, integrando a Secretaria de Estado de
Defesa Social. 3. O art. 134, § 2º, da Constituição da República,
é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. 4. A
Defensoria Pública dos Estados tem autonomia funcional e
administrativa, incabível relação de subordinação a qualquer
Secretaria de Estado. Precedente. 5. ADI julgada procedente.”.
Assim sendo, a alternativa “D” não pode ser considerada para fins de gabarito.

INALTERADO

35142

Psicólogo

Impugnação
ao gab. da
questão 39

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa da
questão supra. Após análise do Recurso, verificou-se que a alternativa que
contempla a resposta é a letra C, pois de fato contempla aspectos de Bulimia e
não Anorexia conforme Gabarito.

De D Para C

35822

Agente De Trânsito

Impugnação
ao gab. da
questão 39

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. O Código de Trânsito
Brasileiro em seu Art. 140. Cita: A habilitação para conduzir veículo automotor e

INALTERADO
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elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao
órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou
residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão,
devendo o condutor preencher os seguintes requisitos:
1-ser penalmente imputável;
2-saber ler e escrever;
3-possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
Com esse requisito de ser penalmente IMPUTÁVEL, o CTB não avalia apenas o
critério biológico de 18 anos de idade como requisito, e sim o biopsicológico.
Caso fosse usado o critério de idade de 18 anos, um cidadão com 18 anos ou
mais, porém com uma grave enfermidade mental, mesmo sendo INIMPUTÁVEL,
estaria cumprindo os requisitos citados.
A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 228. Diz que São penalmente
inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação
especial. Ou seja, faz referência apenas a idade.
Já o Art. 26 do Código Penal, menciona outros casos de INIMPUTABILIDA,
quando cita: É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, adotando o mesmo
critério do CTB.
Biopsicológico: Considera-se inimputável aquele que, em razão de sua condição
mental (por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado),
era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Inimputável. É a pessoa que será isenta de pena em razão de doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado que, ao tempo da ação ou
omissão, não era capaz de entender o caráter ilícito do fato por ele praticado ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
24649

Assistente Social

Impugnação
ao gab. da
questão 40

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, mudando o gabarito preliminar de D para A. De acordo com
o artigo 14, VII, da Lei Orgânica do Município de Lucena,
Art. 14º - A Mesa Diretora da Câmara de Vereadores,
dentre outras atribuições, compete:
[...]
VII - encaminhar aos secretários Municipais, ou
diretores equivalentes, pedidos de informação,
importando a recusa ou não atendimento no prazo de
EXECUÇÃO:
CONTEMAX
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trinta dias […].
32629

Agente De
Vigilância Sanitária

Impugnação
do gab. da
questão 40

INDEFERIDO

Segundo o Ministério da Saúde, Os produtos congelados precisam ser
conservados em temperatura de –18o C, para evitar o desenvolvimento de microorganismos e o processo de deterioração. Carnes, aves, pescados e hortaliças
não devem ser congelados novamente se já tiverem sido descongeladas. É
sempre importante observar o prazo de validade.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_alimentos.pdf

INALTERADO

37278

Assistente
Administrativo

Impugnação
do gab. da
questão 40

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra.
Existem duas respostas possíveis letras (a) e (c). Portanto, o recurso
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os
recursos de igual teor.

ANULADA

Lucena/PB, 26 de março de 2019.
À Comissão
Contemax Consultoria
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