Processo SeletivoSimplificado
2019

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO 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 o julgamento dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a saber:

N.º de
Insc.

CARGO

N.º da
Questão

RESULTADO

FUNDAMENTAÇÃO

DE
PARA

33189

Nutricionista NASF
e todos os cargos de Nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 07

INDEFERIDO

INALTERADO

29896

Fisioterapeuta NASF
e todos os cargos de Nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 08

DEFERIDO

31578

Enfermeiro SAMU
e todos os cargos de Nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 09

DEFERIDO

26401

Orientador Educacional –
SCFV
e todos os cargos de Nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 12

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento, pois de acordo com as linhas 4 e 5 do segundo
parágrafo do texto: “... as palavras estrangeiras aportuguesadas são
como fósseis...”, são pois muito antigas, ou seja, por revelarem
informações importante sobre a época em que surgiram e sobre a
língua da qual provieram são consideradas fósseis, sendo assim, a
terceira sentença é considerada verdadeira.
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 Alternativa
Correta: B.
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.
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.
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 “entretanto”, tem valor adversativo no contexto, sendo
pois, classificada como conjunção coordenativa adversativa, já a
expressão “portanto”, tem valor conclusivo, não podendo substituir
“entretanto”. A única palavra dentre as alternativas a apresentar
valor adversativo é a expressão, “todavia”.
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá

ANULADA

ANULADA

INALTERADO
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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. Alternativa
Correta: E.
Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito nega-lhe
provimento de anulação.
Conteúdo Programatico: II. RACIOCÍNIO LÓGICO: Sequências
Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 1º e 2º graus. Sistemas de
equações. Criptografia. Conjuntos; as relações de pertinência,
inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e
diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de
Três. Porcentagem. Probabilidade. Questão: A proposição é uma
universal negativa, logo a negativa é uma particular positiva, o
que exclui (a), (c), (d) e (e).
De outro modo, o erro gráfico das alternativas não prejudicou o
entendimento, uma vez que está claro as cinco afirmativas. Existindo
apenas uma correta.

25952

Visitador Criança Feliz
E cargos de nível médio

Impugnação ao
gabarito
da
questão 14

INDEFERIDO

26401

Orientador Educacional –
SCFV
e todos os cargos de Nível
Superior

Impugnação ao
gabarito
da
questão 20

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado
em tempo e modo, julgando o mesmo improcedente. As
alternativas I II e III estão incorretas com relação ao Produto
Interno Bruto Brasileiro - PIB no período de 2018. O PIB
representa a soma de todos os serviços e bens finais produzidos em
uma região (país, estado, município, etc.), durante um determinado
período de tempo, avaliados em preços de mercado.
Afirmar que houve crescimento negativo no Produto Interno
Brasileiro está incorreto. O Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil
cresceu 0,8% no terceiro trimestre, em relação aos três meses
anteriores. Na Prévia do PIB aponta para alta de 1,15% em 2018, diz
Banco Central. O salto nos investimentos foi o maior responsável por
esse crescimento, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Fonte: https://www.valor.com.br.

33616

Visitador Criança Feliz

Impugnação ao
gabarito
da
questão 23

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.

INALTERADO

INALTERADO

A

B
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29896

Fisioterapeuta NASF

Impugnação ao
gabarito
da
questão 25

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois de acordo com a
Sociedade Brasileira de Neurologia, a Neuralgia do trigêmeo é
caracterizada por dor em pontada, repentina, breve, intensa e
recorrente na área inervada por um ou mais ramos do trigêmeo. A
Dor contínua, em queimação, após trauma em extremidade,
associada à hiperatividade simpática é associada a Distrofia
simpática reflexa.
Fonte: http://www.sbn.com.br/upload/Exame-neurologico.pdf

INALTERADO

33189

Nutricionista NASF

Impugnação ao
gabarito
da
questão 26

INDEFERIDO

O recurso não atende ao candidato, pois a questão engloba
diferentes tópicos do certame baseado na dieta vegetariana, como
metabolismo dos nutrientes, preparo de cardápios e requerimentos
nutricionais, todos descritos pelos itens ao realizar a avaliação dos
processos de uma dieta vegetariana e seus efeitos no organismo
devido ao metabolismo, absorção e digestão (ou não) dos nutrientes,
sendo assim, a questão está de acordo com a proposta do edital.
Fonte: https://www.svb.org.br/livros/alimentacao-vegetariana.pdf

INALTERADO

26528

Nutricionista NASF

Impugnação ao
gabarito
da
questão 27

O recurso não atende ao candidato, pois os alimentos de origem
vegetal (exceto feijões) contêm menos proteínas do que as fontes
animais, mas, mesmo assim, em teor maior do que o organismo
humano necessita. Além disso, as fontes mais proteicas de origem
vegetal contêm boa quantidade de fibras e diversos Micronutrientes
com baixo teor de gordura. Como o nosso organismo não estoca
proteínas, todo excesso ingerido se transforma em carboidrato e
gordura. O uso de proteína animal em excesso também traz excesso
de gorduras saturadas, pouco ou nenhum carboidrato e nada de
fibras.
Fonte: https://www.svb.org.br/livros/alimentacao-vegetariana.pdf

INALTERADO

27816

Fisioterapeuta NASF

Impugnação ao
gabarito
da
questão 28

O recurso não atende ao candidato, pois de acordo com a
Sociedade Brasileira de Neurologia, Há várias formas de pesquisar
este reflexo: a) o antebraço do paciente é colocado em semiflexão e
supinação e os dedos em leve flexão. O examinador coloca seus
dedos médios e indicador sobre a superfície palmar das falanges do
paciente e percute os seus próprios dedos (manobra de
Wartenberg); b) a falange média do dedo médio do paciente é fixada
entre os segundo e terceiro dedos do examinador que, com o seu
polegar, determina a flexão brusca da última falange do paciente,
pressionando a unha e relaxando-a subitamente (manobra de
Hoffmann); c) percute-se bruscamente a polpa dos dedos médio e
indicador do paciente com seu próprio dedo médio (manobra de
Troemner); d) percutem-se os tendões dos flexores no canal do
carpo ou imediatamente acima (manobra de Bechterew); e) percute-

INALTERADO

INDEFERIDO

INDEFERIDO
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se o terço distal do rádio, como na pesquisa do reflexo estilorradial
(também se pode determinar a flexão dos dedos) f) percute-se o
dorso da mão (manobra de Bechterew).
Fonte: http://www.sbn.com.br/upload/Exame-neurologico.pdf

27031

Visitador Criança Feliz

Impugnação ao
gabarito
da
questão 28

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito nega-lhe
provimento de anulação.
Conforme a RESOLUÇÃO CNAS N.º 7, DE 18 E MAIO DE 2016,
são diretrizes:
DIRETRIZ 1. Plena universalização do suas, tornando-o
completamente acessível, com respeito à diversidade e à
heterogeneidade dos indivíduos, famílias e territórios. (alternativa a);
DIRETRIZ 2. Contínuo aperfeiçoamento institucional do suas,
respeitando a diversidade e heterogeneidade dos indivíduos, das
famílias e dos territórios. (alternativa b);
DIRETRIZ 3. Plena integração dos dispositivos de segurança de
renda na gestão do suas em âmbitos federal, estadual, do distrito
federal e municipal. (alternativa d);
DIRETRIZ 4. Plena gestão democrática e participativa e estruturação
de política de comunicação em âmbito federal, estadual, do distrito
federal e municipal (alternativa e);
Alternativa “C”: 5. METAS DO PLANO NACIONAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.1. Universalizar os serviços e as
unidades de proteção social básica do SUAS, garantindo a
manutenção e a expansão com qualidade.
Fonte: http://www.mds.gov.br/cnas/legislacao/resolucoes/arquivos2016/resolucao-cnas-n-7-3.pdf/view

27031

Visitador Criança Feliz

Impugnação ao
gabarito
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,
retificando o gabarito.
Art. 15. Compete aos Municípios:
I - destinar recursos financeiros para custeio do pagamento dos
benefícios eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência
Social;
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011).
Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm

33616

Visitador Criança Feliz

Impugnação ao
gabarito
da

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe
provimento de alteração. Será de responsabilidade do Supervisor o
preenchimento do Formulário de caracterização do Território, e

INALTERADO

C

D

INALTERADO
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poderá ocorrer previamente às visitas e complementado a partir da
inserção da dinâmica do território e contados com lideranças locais.
Fonte: Programa Criança Feliz, anexo I, formulário I, página 81 (Guia
Criança Feliz – 2ª versão – 2017, Ministério do Desenvolvimento
Social)

questão 35

32918

Condutor Socorrista SAMU

Impugnação ao
gabarito
da
questão 36

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito nega-lhe
provimento de anulação.
O erro gráfico das alternativas não prejudicou o entendimento, uma
vez que está claro as cinco alternativas. Existindo apenas uma
correta.

INALTERADO

27031

Visitador Criança Feliz

Impugnação ao
gabarito
da
questão 36

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e no mérito nega-lhe
provimento de anulação.
Atividades realizadas pelo visitador
• Realizar a caracterização da família, por meio de formulário
específico (Anexo II); • Realizar a caracterização da gestante, por
meio de formulário específico (Anexo III); • Realizar a caracterização
da criança, por meio de formulário específico (Anexo IV); • Realizar o
diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, por meio de
formulário específico (Anexo V);
• Preencher o instrumento “Plano de Visita (Anexo VI)” para
planejamento do trabalho junto às famílias (Anexo VI) –
alternativa A;
• Realizar o trabalho diretamente com as famílias, por meio das
visitas domiciliares, orientando-as para o fortalecimento do
vínculo e capacitando-as para realizar as atividades de
estimulação para o desenvolvimento integral da criança, desde
a gestação – alternativa B;
• Orientar as famílias sobre as atividades de estimulação
adequadas à criança a partir do diagnóstico inicial de seu
desenvolvimento – alternativa C;
• Acompanhar e apoiar as ações educativas realizadas pelas
próprias famílias junto às crianças e as ações realizadas pelas
gestantes – alternativa D;
• Acompanhar os resultados alcançados pelas crianças e pelas
gestantes;
• Participar de reuniões semanais com o supervisor para repassar o
trabalho realizado durante a visita domiciliar e para planejar as
Modalidades de Atenção;
• Executar o cronograma de visitas domiciliares às famílias;
• Participar das capacitações destinadas aos visitadores;
• Colaborar com o supervisor no levantamento de temáticas a serem
abordadas na educação continuada e permanente;

INALTERADO
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• Informar IMEDIATAMENTE ao supervisor situações em que forem
identificadas ou percebidas circunstâncias ou casos que indiquem
problemas na família como, por exemplo, suspeita de violência
doméstica e dificuldades de diagnóstico precoce ou de acesso a
serviços e direitos de crianças com deficiência, PARA QUE O
SUPERVISOR ACIONE A REDE DE SERVIÇOS;
• Realizar o acompanhamento da criança, por meio de formulário
específico (Anexo VII).
Fonte: Programa Criança Feliz, anexo I, formulário I, páginas 18 e 19
(Guia Criança Feliz – 2ª versão – 2017, Ministério do
Desenvolvimento Social).

Lucena/PB, 19 de fevereiro de 2019.
À Comissão
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