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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES -RETIFICADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ, Estado de Pernambuco, através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO
PÚBLICO e a CONTEMAX CONSULTORIA tornam públicos os julgamento dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a
saber:
INSC.
55803

CARGO
Professor
Educação Infantil
zona rural – polo
II
&Todos os
cargos de Nível
Superior

RECURSO
Impugnação
ao gabarito
da questão
05

RESULTADO
DEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO
Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. Portanto, a alternativa correta passa a ser a alternativa
C, já que o pronome “tudo” faz referência a informação anterior no texto, assumindo,
assim, função coesiva anafórica, como se constata em “A gramática para concursos”,
de Fernando Pestana.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 1005)

DE
B

56234

Psicólogo
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
01

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, em relação ao elemento textual
“galinha”, no primeiro parágrafo: “Era uma galinha de domingo. Ainda viva porque não
passava de nove horas da manhã.”, fica subentendido, pelo emprego do vocábulo
“ainda”, atrelado ao vocábulo “viva”, uma informação pressuposta de que ela seria
morta, ou seja, estava prestes a ser morta, como se constata, pelo sentido de
iminente, em “A gramática para concursos”, de Fernando Pestana, na página 79: “que
está prestes a acontecer”. Constata-se, ainda, na mesma obra de Fernando Pestana,
o conceito de “pressuposto”, nas páginas 956 e 957: “Segundo Platão e Fiorin,
pressupostos “são ideias não expressas de maneira explícita, que decorrem
logicamente do sentido de certas palavras ou expressões contidas na frase”.
Trocando em miúdos: algumas palavras dentro da frase “carregam” informações
implícitas. Ex.: O resultado da pesquisa ainda não chegaram até nós. Pressuposto:
Os resultados já deviam ter chegado ou os resultados vão chegar mais tarde. / O
prefeito está menos popular. Pressuposto: O prefeito antes era mais popular”. Dessa
forma, mesmo com a qualificação “galinha de domingo”, não podemos inferir, no
primeiro parágrafo, que a “galinha” era “eminente”, ou seja, “superior aos demais;
sublime” (dicionário Michaelis). Assim, a informação mais adequada, de acordo com
as informações implícitas, no primeiro parágrafo, é de que a “galinha” estava na
iminência de ser morta. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 79; 956 e 957)
http://michaelis.uol.com.br
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58392

Enfermeiro
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
03

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o enunciado pede que se
analise a atitude da galinha para a família, ou seja, o fato de ela ter fugido, já que ela
aparentava calma. Dessa forma, só se pode inferir que, para a família, a atitude da
galinha, que aparentava calma, foi inesperada, tanto que a fuga é o elemento
problematizador da narrativa, é ele que impulsiona a narrativa. Portanto, a alternativa
correta é a letra E.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 951 a 961)

INALTERADO

56243

Psicólogo
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
04

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, no 4º parágrafo, os aspectos de
humanização da galinha ficam mais evidentes no texto, já que neste parágrafo são
apresentados os aspectos de solidão “sozinha no mundo”, de orfandade “sem pai
nem mãe” e de liberdade “E então parecia livre”, atribuídos à galinha. Já o décimo
parágrafo apresenta a atitude que a família assumiu diante da galinha, que estava
“Inconsciente da vida que lhe fora entregue (...)”, ou seja, ela foi tratada de forma
diferente, mas não tinha consciência de tal fato. Diferente do 4º parágrafo em que se
constatam características apresentadas como intrínsecas à galinha. Portanto, a
alternativa correta é a letra C.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 951 a 961)

INALTERADO

68427

Assistente social
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
06

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. Portanto, a alternativa correta passa a ser a alternativa
D, já que o advérbio “esporadicamente”, no contexto, expressa tempo, como se
constata em “A gramática para concursos”, de Fernando Pestana.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 468)

E

56729

Nutricionista
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
08

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “que” na passagem
“E dizer que a obriguei a correr naquele estado!” (13º parágrafo) funciona como uma
conjunção subordinativa integrante, introduzindo uma oração subordinada substantiva
objetiva direta no período em que se insere. Isso pode ser embasado tomando-se como
referência o que se encontra postulado em “A gramática para concursos”, de
Fernando Pestana, na página 537: “Integrantes: introduzem orações subordinadas
substantivas; conectam uma oração incompleta a uma oração que, por sua vez, vai
completá-la.” Além disso, na mesma obra, nas páginas 682 e 685, encontra-se o
seguinte: As orações subordinadas substantivas são chamadas assim porque
exercem a função sintática própria de substantivo em relação à oração principal. Isto
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EXECUÇÃO:
CONTEMAX

D

2

Concurso Público
2019
é, elas exercem função sintática de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto,
complemento nominal, aposto, etc. São iniciadas pelas conjunções integrantes QUE
ou SE. Ex.: Esperamos que você aprenda. / Não me diga que você vai embora...”.
Portanto, a alternativa correta é a letra B.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 537; 682 e 685)
56729

Nutricionista
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
12

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a oração em destaque na
passagem “(...) eles respiravam de antemão o ar que estava à frente, (...)” (1º
parágrafo) classifica-se como oração subordinada adjetiva restritiva, sendo assim
apresenta valor adjetivo, como é característica intrínseca a tal estrutura sintática. Isso
pode ser embasado tomando-se como referência o que se encontra postulado em “A
gramática para concursos”, de Fernando Pestana: “As orações subordinadas
adjetivas são chamadas assim porque exercem função sintática própria de adjetivo
em relação à oração principal. Isto é, segundo a tradição gramatical, elas exercem
tão somente a função de adjunto adnominal, pois funcionam como um acessório em
relação à oração principal. São iniciadas pelos pronomes relativos que, o qual, quem,
cujo, quanto, onde, como, quando. Ex.: Vinha relutando há muito tempo para pintar
aquela parede que estava sem cor”. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 690)
“(...) eles respiravam de antemão o ar que estava à frente, (...)” (1º parágrafo)

INALTERADO

54784

Nutricionista
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
09

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o texto trata principalmente do
insucesso das relações amorosas, como bem apresenta o enunciado. Dessa forma,
deve-se analisar a consequência que se relaciona diretamente ao título do texto “Por
não estarem distraídos”; assim, o fato de não estar distraído apresenta como
consequência central o fato de a relação dar errado, ou seja, ser um insucesso, logo a
passagem “) “Até que tudo se transformou em não” (2º parágrafo) representa, no texto, a
consequência expressa no título. O que se segue no texto “Tudo se transformou em
não quando eles quiseram essa mesma alegria deles” funciona como uma espécie de
explicação para o período citado, seguido de dois períodos com valor conclusivo
“Então a grande dança dos erros. O cerimonial das palavras desacertadas”, seguindose, então, um desdobramento da ideia contida em “a grande dança dos erros” e em
“O cerimonial das palavras desacertadas”: “Ele procurava e não via, ela não via que
ele não vira, ela que estava ali, no entanto.” Portanto, a alternativa correta é a letra D.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 951 a 961)
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69123

Odontólogo
&Todos os
cargos de Nível
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
10

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o texto claramente apresenta no
primeiro parágrafo aspectos positivos da relação amorosa, encarada de forma leve e
natural; já no segundo parágrafo, apresentam-se os aspectos negativos da relação
amorosa que a levaram ao insucesso. Dessa forma, o texto se estrutura com
parágrafos em oposição fundamental, ou seja, contraposição. Portanto, a alternativa
correta é a letra B.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 951 a 961)

INALTERADO

59860

Técnico em
edificações
&Todos os
cargos de Nível
Médio

Impugnação
ao gabarito
da questão
03

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o texto se enquadra na tipologia
textual narrativa. Isso pode ser embasado tomando-se como referência o que se
encontra em A gramática para concursos, de Fernando Pestana: “O texto narrativo é
uma modalidade textual em que se conta um fato, fictício ou não, que ocorreu num
determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens. (...) narração tem um
enredo ou intriga – o encadeamento, a sucessão dos fatos, o conflito que se
desenvolve, podendo ser linear ou não.” Dessa forma, percebe-se, claramente, a
sucessão de fatos no texto como “A mulher sacode-o até acordá-lo do pesadelo.”,
“Estremunhado, ele se levanta, bebe um gole de água”, “Diante do espelho refaz uma
expressão de homem de meia-idade, alisa os cabelos das têmporas, volta a se
deitar.”, “Adormece e a agitação recomeça.”, “Durante o dia o discurso do líder é cada
vez mais longo, ele adia cada vez mais o instante da chave de ouro.”, “Ultimamente
ataca, denuncia, denuncia, denuncia, esbraveja e quando, em apoteose, termina, vai
para o banheiro, fecha a porta e, uma vez sozinho, encosta-se à porta fechada,
enxuga a testa molhada com o lenço.”, “(...) o líder acorda num grito.”, “Tenta explicar
à mulher (...)”, entre outras. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 962)

INALTERADO

68951

Auxiliar
administrativo
zona - rural polo II
&Todos os
cargos de Nível
Médio

Impugnação
ao gabarito
da questão
04

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “estremunhado”
significa, segundo o dicionário Michaelis, “1. que se estremunhou; estrovinhado;
sonolento. 2. fig. que está estonteado; desorientado”. Assim, o sentido mais adequado
no contexto, de acordo com as opções apresentadas na referida questão é
“sonolento”. Portanto, a alternativa correta é a letra D.
FONTE: Michaelis.uol.com.br

INALTERADO

58629

Auxiliar
administrativo
zona - rural polo I

Impugnação
ao gabarito
da questão

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, o vocábulo “iguais” apresenta
um tritongo constituído por uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, de acordo
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&Todos os
cargos de Nível
Médio

08

59860

Técnico em
edificações
&Todos os
cargos de Nível
Médio

Impugnação
ao gabarito
da questão
09

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, a expressão “com a garganta
seca”, na alternativa C, refere-se a um termo verbal, logo, assumindo um valor
adverbial, diferentemente dos outros termos que se referem a um termo nominal. Isso
pode ser embasado, tomando-se como referência o que se encontra em A gramática
para concursos, de Fernando Pestana: “Identificamos que um advérbio é um advérbio
basicamente pela sua relação com outros vocábulos, como verbos, adjetivos ou
advérbios, normalmente”. Assim, o mesmo ocorre com as locuções adverbiais.
Portanto, a alternativa correta é a letra C.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 461)

INALTERADO

56936

Auxiliar
administrativo
zona - rural polo
III &Todos os
cargos de Nível
Médio

Impugnação
ao gabarito
da questão
12

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o verbo “recomeça“, na opção C
é intransitivo em sua ocorrência. Isso pode ser embasado, tomando-se como
referência o que se encontra no Dicionário prático de regência verbal, de Celso Pedro
Luft: “RECOMEÇAR – Intransitivo. A discussão recomeçou. / Recomeçou a chuva.”
Da mesma forma “(...) a agitação recomeça”. Nas outras alternativas, os verbos são
todos transitivos diretos em suas ocorrências, de acordo com a mesma obra
referendada. Portanto, a alternativa correta é a letra C.
FONTE: LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. 2ª ed. – São
Paulo: Ática, 1993 (pág. 437)

INALTERADO

59173

Agente
Comunitário De
Saúde &Todos os
cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
04

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o enunciado pede para
identificar a figura de linguagem que sobressai na passagem “Uma sede enorme
maior do que ele próprio, que lhe tomava agora o corpo todo.” (9º parágrafo). Tendo
em vista que o conceito de hipérbole é “ideia que denota exagero” segundo o que se
encontra em A gramática para concursos, de Fernando Pestana, pode-se afirmar que
os termos “enorme” e “maior”, além da oração adjetiva “que lhe tomava agora o corpo
todo” garantem o tom de exagero, justificando, assim, sobressair, na passagem em
questão, a figura de linguagem hipérbole. Portanto, a alternativa correta é a letra C.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 917)

INALTERADO

com a definição que se encontra em A gramática para concursos, de Fernando
Pestana. Portanto, a alternativa correta é a letra D.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 10)
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72472

Agente
Comunitário De
Saúde &Todos os
cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
09

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “puxa” na expressão
“puxa vida” não funciona com valor verbal, ou seja, não estrutura uma oração, apenas
“exprime determinados estados emocionais altissonantes, sensação ou estados de
espírito do falante”, como se vê em A gramática para concursos, de Fernando
Pestana. Dessa forma, tal expressão funciona claramente como uma locução
interjetiva, como bem reconhece a requerente. Isso pode ser embasado tomando-se
como referência o que consta na mesma obra referida, de Fernando Pestana: “Assim
como todas as locuções, a locução interjetiva é uma expressão que vale por uma
interjeição. Veja algumas: Meu Deus!, Meu Deus do céu!, Nossa mãe!, Pelo amor de
deus!, Macacos me mordam! Puxa vida!”, entre outras. Além disso, a questão de
número 06 da mesma prova exige a classificação da mesma expressão, cuja resposta
é interjeição. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 565 e 566)

INALTERADO

70323

Agente
Comunitário De
Saúde &Todos os
cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
12

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “atônito” na
passagem “Perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes
relaxada, estava agora com uma tensão agressiva, e isso nunca lhe tinha acontecido.”
(17º parágrafo) expressa “característica psicológica” (como se observa em A
gramática para concursos, de Fernando Pestana) da personagem principal,
assumindo claramente função adjetiva. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 213 a 216)

INALTERADO

59173

Agente
Comunitário De
Saúde &Todos os
cargos de Nível
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
08

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o sintagma “Os dois” funciona
sintaticamente como sujeito simples do verbo “murmuravam”, cujo núcleo é a palavra
“dois”. Isso pode ser embasado tomando-se como referência o que se encontra em A
gramática para concursos, de Fernando Pestana: “sujeito é não só o termo que
representa o ser ou o fato sobre o qual se declara alguma coisa, mas também o termo
que faz o verbo ser conjugado. Ex.: Dois dos meus amigos passaram na prova da
EsPCEx.”, cujo núcleo é a palavra “Dois”. Portanto, a alternativa correta é a letra D.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 213 a 216)

INALTERADO

55971

Auxiliar De
Serviços Gerais
&Todos os
cargos de Nível

Impugnação
ao gabarito
da questão
11

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois é clara a intenção de criar um
certo suspense em relação à revelação que virá em seguida. Isso pode ser embasado
tomando-se como referência o que se encontra em A gramática para concursos, de

INALTERADO
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Fernando Pestana: “Reticências - 4) Para indicar hesitação, suspense ou breve
interrupção de pensamento.” Assim, tal definição corrobora o uso no texto, de acordo
com as intenções discursivas presentes nele. Portanto, a alternativa correta é a letra
D.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (pág. 213 a 767)

Fundamental

57031

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, pois a questão elaborada versa especificamente
sobre os fatores condicionantes sociais de saúde, encontrando-se em consonância
com a literatura da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
(CNDSS) criada pelo decreto Presencial , em março de 2016, sendo composta por
dezesseis especialistas e personalidades da vida social, econômico, cultural e
científica do país e do modelo de Dahlgren e Whitehead que dividiu os condicionantes
em saúde em camadas.

INALTERADO

Inscrição 57031. De acordo com o modelo de Dahlgren e Whitehead existem diversos
fatores condicionantes/determinantes, a exemplo dos biológicos, ambientais,
econômicos, sociais e de acesso aos serviços que estão alocados em camadas.
Como se vê, a questão requer a afirmativa incorreta, sendo constatada que tal
assertiva que indicava a idade a que deveria ser assinalada pelo candidato, uma vez
que esta notadamente é um fator condicionante biológico e não social.
Inscrição 68620. Restou verificado falta de fundamentação no recurso, o que dificulta
a sua análise.
Inscrição 72472. A assertiva que revela o comportamento sexual trata-se de um fator
condicionante social que está diretamente relacionado ao estilo de vida do indivíduo,
conforme o modelo de Dahlgren e Whitehead.
Referência: Disponível em: <https://pensesus.fiocruz.br/determinantes-sociais>.
Também disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v26n3/0104-1290-sausoc26-03-00676.pdf>. Acesso em: 16 de dez. de 2019.
59173

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
25

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, pois a questão elaborada solicita do candidato à
afirmativa INCORRETA sobre a taxoplasmose, porém o candidato não conseguiu
fundamentar o recurso, uma vez que há contradição na forma como aborda a
questão, ora como correta e ora como incorreta, não se atentando para o que previa o
enunciado da questão. Dessa forma, fica prejudicada a análise do recurso.

EXECUÇÃO:
CONTEMAX

INALTERADO

7
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2019
72472

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, a questão elaborada refere-se ao item do edital que
trata das competências profissionais e atividades do Agente Comunitário de Saúde na
Estratégia Saúde da Família e/ou na atenção básica de Saúde, sendo estas
atividades profissionais previstas na Lei nº 11.350/2006, portanto não ofende o
princípio da publicidade, uma vez que o edital prevê expressamente “competências e
atividades do Agente Comunitário de Saúde”. Dessa forma, o candidato deve
conhecer os assuntos inerentes ao cargo, seja através de estudos de publicação
científica, seja em relação a legislação concernente ao cargo.

INALTERADO

57031

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
33

DEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente, anula-se a questão e atribui o ponto a todos os
candidatos presentes, em virtude de erro material.

ANULADA

57031

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
34

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, tendo em vista que de acordo com Ministério da
Saúde, a principal fonte de vigilância epidemiológica é a notificação compulsória de
doenças.

INALTERADO

Referência para os inscritos 57031 e 59173, tendo em vista apresentarem
fundamentos semelhantes.
Referência: Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/guia_vig_epi_vol_l.pdf>.
59173

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
37

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, pois a questão refere-se ao princípio da
universalização, tendo em vista que a saúde é um direito de cidadania de todas as
pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito. Referência: Disponível em:
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude/principios-do-sus>. Acesso em: 24
de nov. de 2019.

INALTERADO

56936

Auxiliar
Administrativo
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o recurso improcedente, pois conforme o doutrinador Matheus Carvalho a
avocação é a tomada temporária de competência legalmente atribuída a um agente
subordinado, por outro agente de hierarquia superior, já delegação é a extensão de
atribuição de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde
que não seja exclusivas.
Referência: CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 5 ed. ver, ampl.
Salvador: JusPODVIM, 2018, pág. 127.

INALTERADO
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71731

Professor de
Matemática –
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
25

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo o pedido. O
arredondamento do tempo utilizado foi 0,23h, quando deveria ter sido utilizado
0,235h, o que modificou a resposta de 95,3km/h para 97,4km/h, portanto a questão
será anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

59399

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
28

INDEFERIDO

Na questão os Treinos Global-Funcional e Analítico-Sintético são colocados em
contraposição. No método Analítico-Sintético a aula se baseia em técnicas repetitivas,
o que favorece o iniciante, mas se torna desinteressante para o aluno desenvolvido
no esporte. No método Global-Funcional o aluno já é colocado em situação de jogo, o
que para um favorece o aluno que conhece o esporte, mas desfavorece o principiante
que nunca teve contado com o esporte.

INALTERADO

59399

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente.
- O PESO INICIAL é justamente o PESO NO COMEÇO DA PARTIDA.
- “Estar entre 410g e 450g” subentende que o peso mínimo deve ser 410g e o máximo
deve ser 450g.
- 0,6 atm equivale a 60,8kPa.
- 1,1 atm equivale a 111,5kPa.

INALTERADO

57892

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. Na questão, deve-se apontar o estado que divide o
CREF com outro estado. Atualmente, o Rio de Janeiro está nessa situação (Divide
com Espírito Santo). Porém, após a publicação do edital e antes da realização da
prova, o estado do Maranhão foi desmembrado.
Conforme XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS, item 19 do Edital: A legislação com
vigência após a data de publicação deste Edital, bem como as alterações em
dispositivos constitucionais, legais e normativos a elas posteriores NÃO SERÃO
OBJETO DE AVALIAÇÃO NAS PROVAS DO CERTAME.
Como a alteração ocorreu após a publicação do edital, questão será anulada e o
ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova, independentemente
de interposição de recurso.

ANULADA

59173

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)
& Todos os
Cargos de Ensino
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
13

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A questão pede para ir do ponto “A” ao ponto “B”. A
candidata inicia o caminho do ponto errado.

INALTERADO

EXECUÇÃO:
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Solução:

59173

Agente
Comunitário de
Saúde
(Todas as áreas)
& Todos os
Cargos de Ensino
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
14.

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente, a candidata errou a segunda regra de três. Deveria
ter escrito:
Kg/m² R$
13
75
5,25
x
No lugar de 5,25 escreveu 2,1, conduzindo ao erro. Resolvendo o sistema acima
chegaria em: x = 75*5,25/13 = 30,29 que é a resposta aproximada correta.

INALTERADO

56793

Professor Ensino
fundamental I
Zona Rural, Polo I
& Todos os
Cargos de Ensino
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
13.

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A disjunção exclusiva é equivalente à proposição
~PQ. A questão pede a proposição que PODE ser substituída.

INALTERADO

57892

70484

Professor Ed.
Física, Polo Zona
Rural & Todos os
Cargos de Ensino
Superior
Prof. Ciências
Biológicas- Polo
Zona Rural

Segue tabela verdade correta:
P

Q

V
V
F
F

V
F
V
F

~
P
F
F
V
V

~P
Q
F
V
V
F

Impugnação
ao gabarito
da questão
14.

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A questão aborda o tema velocidade média que é
uma RAZÃO ESPECIAL, que consta no manual do candidato. Portanto a questão não
fere o edital.

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

A referida questão trata sobre o pH (potencial hidrogeniônico) das soluções de forma
geral, e não sobre o que é utilizado normalmente na escala de pH, argumento dado
pelo candidato e cujo recurso se fundamenta. A escala de pH pode assumir valores
negativos, desde que as soluções em análise tenham alta concentração em
quantidade de matéria. Assim sendo, a alternativa B é falsa. Diante do exposto,
mantém-se o gabarito.
Referências:

INALTERADO
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A guide to pH Measurement – the theory and practice of laboratory pH applications;
Himmel, Daniel; Goll, K Sascha; Leito, Ivo; Krossing, Ingo. A Unified pH Scale for All
Phases.
Prof. Ciências
Biológicas- Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
24

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. A referida questão apresenta duas alternativas
corretas, passiveis de marcação: as alternativas C e D. Por esse motivo, a questão
será anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

72391

Prof. Ciências
Biológicas- Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
25

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. A referida questão apresenta erro material em sua
elaboração, tornando impossível a resposta. Por esse motivo, a questão será
anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

70484

Prof. Ciências
Biológicas- Polo
Zona Rural

DEFERIDO

A questão em análise apresenta como alternativa correta apenas a letra D. Diante
disso, a banca resolve mudar o gabarito preliminar da alternativa letra B para a
alternativa letra D.

INALTERADO

72391

Prof. Ciências
Biológicas- Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
27
Impugnação
ao gabarito
da questão
32

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. A referida questão apresenta erro material em sua
elaboração, tornando impossível a resposta. Por esse motivo, a questão será
anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

72391

DEFERIDO

59400

Nutricionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
21

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. A referida questão apresenta erro material em sua
elaboração, tornando impossível a resposta. Por esse motivo, a questão será
anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

71705

Nutricionista

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. Está claro na questão que o nome é
colecistocinina, dessa forma NÃO é impossível sua compreensão.

INALTERADO

70474

Nutricionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
22
Impugnação
ao gabarito
da questão
32

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. Esta classificação está de acordo com a
classificação da Sociedade Brasileira de Pediatria, logo, é considerada a classificação
oficial.

INALTERADO

EXECUÇÃO:
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55461

Nutricionista

Impugnação
ao gabarito
da questão
35

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A ÚNICA alternativa INCORRETA é a letra B, pois
segundo Teixeira o resto ingestão é um dos fatores que contribui para a elevação dos
custos e desperdícios, logo a questão está correta.

INALTERADO

68951

Auxiliar
Administrativo
Zona Rural - Polo
II

Impugnação
ao gabarito
da questão
37

INDEFERIDO

O Recurso não contempla ao requerente, pois, como ele mesmo afirma, Testes de
Segurança são o gênero e não o teste em si, que no caso afirma que a resposta
PenTest é a correta no próprio recurso. Afinal PenTeste se traduz como Teste de
Intrusão como afirma o requerente e testes de Segurança vão muito além, no inglês
Security Testing que refere a gama de testes e não só ao PenTest.
Referência:
http://profissaohacker.com/pentest/

INALTERADO

68951

Auxiliar
Administrativo
Zona Rural - Polo
II
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
32

DEFERIDO

O Recurso deferido por conta de erro de edição, deveriam aparecer os caracteres
abaixo e não os 6 quadrados que constam na prova. Por esse motivo, a questão será
anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.
Referência:

ANULADA

69801

Auxiliar
Administrativo Zona Rural - Polo
I
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
36

DEFERIDO

Recurso deferido pois na edição foi eliminada a primeira afirmação, o que inviabilizou
a resposta correta. Por esse motivo, a questão será anulada e o ponto atribuído a
todos os candidatos presentes a prova, independentemente de interposição de
recurso.
Referência:
“Responda V para verdadeiro e F para falso sobre as afirmações abaixo.
 É possível que um vírus de Windows afete um Linux que esteja rodando
Wine.
 O Kali Linux é uma distribuição Linux só acessível por hackers.
 O Windows é a distribuição mais famosa do Linux.
 Não se deve usar dois softwares antivírus em uma mesma máquina.
 O Windows Defender deve ser desativado caso outro antivírus seja instalado.
a. F - V - V - F - F.
b. V - F - F - V - V.
c. V - V - F - V - F.
d. F - V - F - V - V.
e. V - V - V - F - F.”
Fontes: https://www.kali.org/
https://seguranca.uol.com.br/antivirus/dicas/curiosidades/nunca-use-dois-antivirus-no-

ANULADA
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mesmo-computador.html#rmcl’
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/11/usar-mais-de-um-antivirus-nao-e-umaboa-ideia.ghtml
68951

Auxiliar
Administrativo
Zona Rural - Polo
II
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
34

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A questão se refere ao Microsoft Office, um produto,
um pacote de programas que são instalados nas máquinas, o Office 365 é um serviço
completamente diferente, mas é composto com programas com os mesmos nomes
mas não necessariamente os mesmos recursos. A questão em si é clara quando fala
do Microsoft Office e não do 365, o que elimina o pleito do recorrente, o Access pode
sim ser vendido separadamente, assim como o Microsoft Outlook, mas os dois já
fazem parte do pacote, logo só é necessário a compra avulsa se Não envolver o
Pacote Office.
Referência:
https://www.microsoft.com/pt-br/p/office-professional2019/cfq7ttc0k7c5?activetab=pivot%3aoverviewtab

INALTERADO

59117

Professor Inglês–
Polo Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
24

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. O candidato alega que a alternativa B também está
correta, afirmando que o verbo wait está sendo usado no present continuous. O que
não ocorre na alternativa B, pois tal verbo não está sendo usado junto do verbo to be.
No caso da alternativa B, wait é um verbo que está sendo adjetivado. Todos os
verbos adjetivados requerem o uso do ing (que é o gerúndio). Diante do exposto,
mantem-se o gabarito.
Referência:
Practical English Usage, 4th edition: Paperback: Michael Swan's guide to problems in
English

INALTERADO

59117

Professor Inglês–
Polo Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
26

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. De acordo com o dicionário Cambridge, o vocábulo
notice, como verbo, significa perceber e o vocábulo figure out como verbo significa
notar. Assim, mantem-se o gabarito.

INALTERADO

56384

Professor Inglês–
Polo Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. O candidato alega que a alternativa B também está
correta. Quando duas ações ocorrem no passado, uma anterior a outra, a ação que
aconteceu primeiro deve estar no past perfect e a que aconteceu por último deve
estar no simple past. O when deve estar posicionado antes da ação que ocorre por
último, o que não ocorre na alternativa B apontada pelo candidato como correta.
Dessa forma, mantem-se o gabarito.
Referência: Practical English Usage, 4th edition: Paperback: Michael Swan's guide to
problems in English,

INALTERADO
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59117

Professor Inglês–
Polo Zona Rural

56243

Psicólogo

56243

Psicólogo

Impugnação
ao gabarito
da questão
35
Impugnação
ao gabarito
da questão
31

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. De acordo com o dicionário Cambridge, to count
on é sinônimo de to depend on. Sendo assim, mantem-se o gabarito.

INALTERADO

INDEFERIDO

Não assiste ao candidato, recorre a alteração de gabarito para o já divulgado.
A referida questão requer do candidato, desenvolver habilidade no caso clínico em
identificar um possível diagnóstico de acordo com o DSM – V. O caso clínico ficou
extenso em virtude do mesmo apresentar detalhes ao candidato, a fim do mesmo
poder nomear sua hipótese diagnóstica. O DSM- V retira a nomenclatura de
Esquizofrenia Paranóide, porém não isenta especificar o tipo de espectro. No entanto,
o quadro tipo específico remete ao Transtorno Bipolar com sintomas psicóticos. A
propensão de desenvolver sintomas hipomaníacos é maior em pacientes com TB-I se
comparados aos pacientes com TB-II. Por outro lado, pacientes com TB-II tendem a
ter uma quantidade maior de episódios de humor (de depressão maior ou hipomania)
em comparação a pacientes com TB-I e Transtorno Depressivo Maior. No entanto, no
curso de um TB-II, o intervalo entre episódios de humor tende a diminuir com o
envelhecimento. Nos pacientes com TB-II, os episódios depressivos são mais
duradouros e incapacitantes ao longo do tempo. Apesar disso, a ocorrência de
sintomas psicóticos nesses pacientes durante os episódios depressivos
maiores é menos frequente do que no TB-I. Entre 5 e 15% dos pacientes com TB-II
desenvolvem um Episódio de Mania e têm o diagnóstico alterado para TB-I.
Considerando esses aspectos os argumentos corroboram para alternativa B, gabarito
preliminar.

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito
da questão
32

INDEFERIDO

Identificar por meio do caso clínico o tipo de psicoterapia utilizada pela psicóloga no
CAPS. “O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma
imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma
coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós.” (Jung, Carl G. O homem e seus
símbolos, pg 18). O envolvimento com essa instância no contexto diário nada mais
seria do que permitir com que a simbolização viesse à tona. A qual é a chance de se
viver de fato os sentimentos que estão dispostos no especial “objeto”, tendo a
liberdade de se envolver e abrir- se ao enigmático trazido por ele. Não há uma
psicoterapia específica a ser trabalhada para cada tipo transtorno. No entanto, no
caso clínico o mesmo apresenta sintomas psicóticos, e aqui não há intenção de
haver remissão do mesmos. Todavia, ao experienciar atividades que o mesmo possa
projetar suas emoções. Sendo a imagem (um símbolo) o mesmo um sinal visível de
uma realidade imaterial, indivisível, onde uma palavra ou imagem é simbólica quando
a mesma implica em alguma coisa além de seu significado manifesto e imediato, na
qual o seu contexto mais amplo nunca é inteiramente definido ou explicado. O
trabalho aqui é facilitar a expressão do mesmo e tornar manifesto um conteúdo

INALTERADO
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latente. Por isso justifica-se alternativa A.
58726

Procurador
Jurídico

Impugnação
ao gabarito
da questão
34

DEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, averigua-se que assiste-lhe razão, estando o
recurso deferido, pois, ao analisar o texto referente às alternativas, é perceptível a
existência de duas com o mesmo conteúdo, o que impossibilita a definição de uma só
alternativa correta, contrariando a determinação editalícia. Por esse motivo, a
questão será anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a
prova, independentemente de interposição de recurso.

69164

Odontólogo

Impugnação
ao gabarito
da questão
21

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. Portanto, a alternativa correta passa a ser a alternativa
C, 1- Risco físico = Ruidos, radiação ionizante ou não, vibrações, ultra-som;
2- Risco químico = Ácidos, resinas, mercúrio;
3- Risco biológico = secreções com bactérias, vírus e fungos;
4- Risco ergonômico e emocional = má postura, ritmo excessivo de trabalho,
monotonia, depressão, estresse, etc;
5- Risco de acidente = equipamento sem proteção, armazenamento inadequado, falta
de adoção das medidas de precaução padrão.
Referência: BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Serviços odontológicos; prevenção e controle de riscos. Brasília: Ministério da Saúde,
2006, 152p.

B

69164

Odontológo

Impugnação
ao gabarito
da questão
35

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. A alternativa B não é correta pois diz: “A remoção dos
excessos e isolamento absoluto para impedir a absorção de água”, o isolamento
absoluto deve anteceder todo o procedimento, portanto a alternativa B não é correta.
O cimento de ionômero de vidro (CIV) é passível de sinérese e embebição, e deve ser
protegido após sua inserção. Por ser um material que sofre sinérese e embebição, é
indicado o uso de protetor de superfície imediatamente ao final das restaurações com
o cimento ionomérico. Com a finalidade de proteger estes cimentos, são utilizados
vernizes, agentes adesivos e esmalte incolor para unhas (SERRA et al., 1994; LIMA
et al., 2002).

INALTERADO

56779

ENFERMEIRO
PSF

Impugnação
ao gabarito
da questão
27

INDEFERIDO

O recurso não assiste o candidato, uma vez que segundo a PORTARIA Nº 2.436, DE
21 DE SETEMBRO DE 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), diz que realizar consulta de enfermagem,
procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações
conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, é atribuição do Enfermeiro como
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profissional das equipes que atuam na Atenção Básica.
Como “solicitar exames complementares” é atribuição do profissional enfermeiro, e a
radiografia de tórax é considerada um exame complementar, a questão está correta e
correspondente ao conteúdo programático do certame.
Referência:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
56779

ENFERMEIRO
PSF

Impugnação
ao gabarito
da questão
28

INDEFERIDO

O recurso não assiste o candidato, uma vez que segundo a PORTARIA Nº 2.436, DE
21 DE SETEMBRO DE 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), diz que realizar consulta de enfermagem,
procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações
conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, é atribuição do Enfermeiro como
profissional das equipes que atuam na Atenção Básica.
Como “solicitar exames complementares” é atribuição do profissional enfermeiro, e a
radiografia de tórax é considerada um exame complementar, a questão está correta e
correspondente ao conteúdo programático do certame.
Referência:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

INALTERADO

58392

ENFERMEIRO
PSF

Impugnação
ao gabarito
da questão
29

INDEFERIDO

O recurso não assiste o candidato, uma vez que a “cianose central e de
extremidades, ocorre na hipoxemia, e a sua detecção de cianose labial e de
extremidades só ocorre com níveis de PaO2”, é texto correspondente aos dados
comuns na IRpA, segundo a UFSC no Curso de Especialização: Linhas de Cuidado
em Enfermagem módulo VI.
Referência:
https://unasus2.moodle.ufsc.br/pluginfile.php/12090/mod_resource/content/3/Modulo6
_UrgenciaEmergencia.pdf

INALTERADO

72786

MÉDICO ESF

Impugnação
ao gabarito
da questão
25

DEFERIDO

O recurso atende ao candidato, pois acordo com a Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia no Manual de Orientação Ginecologia
Oncológica do ano de 2010, a mola hidatiforme parcial ou também chamada de
incompleta, tem como característica que a difere da mola hidatiforme completa, a
presença do feto ou partes fetais, portanto após a revisão do gabarito divulgado, a
alternativa correta é a de letra B.
Referência:
https://www.febrasgo.org.br/images/arquivos/manuais/Manuais_Novos/Manual_Ginec
ologia_Oncologica.pdf
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72791

MÉDICO ESF

Impugnação
ao gabarito
da questão
26

INDEFERIDO

72786

MÉDICO ESF

Impugnação
ao gabarito
da questão
28

INDEFERIDO

72118

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)
Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

Impugnação
ao gabarito
da questão
26

69257

O recurso não assiste ao candidato, pois conforme aponta o caso: queixando-se de
“insônia, tristeza, perda da energia para realizar atividades diárias e baixa capacidade
para se concentrar”, todos esses sintomas aparecerem após o término do namoro há
3 semanas. De acordo com o DSM-V, os sintomas enquadram-se como: Humor
deprimido na maior parte do dia, quase todos os dias, acentuada diminuição do
interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia,
Insônia, Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, Capacidade diminuída para
pensar ou se concentrar. Além disso, como critério do DSM-V, observa-se que os
sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento
social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Justifica-se a
resposta C como correta à questão.
Fonte:
http://www.niip.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Manual-Diagnosico-eEstatistico-de-Transtornos-Mentais-DSM-5-1-pdf.pdf
O recurso não atende ao candidato, pois, a síndrome de Eisenmenger caracteriza-se
pelo aumento da pressão pulmonar a níveis sistêmicos e shunt da direita para a
esquerda ou bidirecional devido a um grande defeito, tendo como marca a intensa
cianose. Logo, está associada as cardiopatias congênitas cianogênicas, diferente das
outas apontadas na questão que se classificam como acianogênicas. A questão não
afirma, em nenhum momento, que a Síndrome de Eisenmenger é uma cardiopatia
congênita e sim, uma patologia associada a elas, logo a alternativa correta.
Referência:
http://www.sopterj.com.br/wpcontent/themes/_sopterj_redesign_2017/_revista/2015/n_02/11.pdf

INALTERADO

DEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, averigua-se que assiste-lhe razão, estando o
recurso deferido, pois, ao analisar o texto referente às alternativas, é perceptível a
existência de duas alternativas INCORRETAS. A resposta que deveria ser marcada
deveria ser a letra “e” porém, a letra “d” possui erro material. Por esse motivo, a
questão será anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a
prova, independentemente de interposição de recurso.

ANULADA

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. Conforme se observa nas páginas 67 do
Parâmetros Curriculares Nacionais que aqui transcrevo: “Em um espaço que
expresse o trabalho proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais é preciso que as
carteiras sejam móveis, que as crianças tenham acesso aos materiais de uso
frequente, as paredes sejam utilizadas para exposição de trabalhos individuais ou
coletivos, desenhos, murais. Nessa organização é preciso considerar a possibilidade
de os alunos assumirem a responsabilidade pela decoração, ordem e limpeza da
classe. Quando o espaço é tratado dessa maneira, passa a ser objeto de
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aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá por meio de investimentos
sistemáticos ao longo da escolaridade”. - Corresponde as afirmativas I e II =
alternativa A.
Analisados os argumentos do candidato, averigua-se que lhe assiste razão, estando o
recurso deferido, pois, ao analisar o texto referente às alternativas, é perceptível a
existência de mais de uma passível de marcação, tendo em vista erro material do
enunciado. Por esse motivo, a questão será anulada e o ponto atribuído a todos
os candidatos presentes a prova, independentemente de interposição de
recurso.
Referência: Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, Art. 29. A educação infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei
nº 12.796, de 2013).

70900

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
29

DEFERIDO

55430

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

DEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, averigua-se que lhe assiste razão, estando o
recurso deferido, pois, ao analisar o texto referente às alternativas, é perceptível a o
erro material do enunciado. Por esse motivo, a questão será anulada e o ponto
atribuído a todos os candidatos presentes a prova, independentemente de
interposição de recurso.
A questão tem erro de digitação (oito anos quando deveria ser nove anos).
Referência: Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, Art. 32. O ensino fundamental
obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006)

ANULADA

72496

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)
Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
33

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 em seu
Art. 10, inciso VI, diz: assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o
ensino médio a todos que o demandarem (Redação dada pela Lei nº 12.061, de
2009)

INALTERADO

Impugnação
ao gabarito
da questão
34

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A resposta a ser marcada é “d” por ser totalmente
incorreto afirmar que faz parte ao sistema municipal de acordo com a LDB. O
fato de na letra “c” apesar de não constar de iniciar com a letra s ou invés de Os, não
muda o sentido da frase que diz órgãos municipais de educação estando a frase
com sua afirmativa NÃO COMPROMETE a interpretação conforme pode ser
observado na LDB em seu Art. 18.

INALTERADO
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(Todas as áreas)

A Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 - Art. 18. Os sistemas municipais de ensino
compreendem: I - as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil
mantidas pelo Poder Público municipal; II - as instituições de educação infantil criadas
e mantidas pela iniciativa privada; III - os órgãos municipais de educação.

57075

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
35

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. A palavra “MINIMA” inexistente na letra “a” anual
torna a frase incompleta e em desacordo com o texto. Trata-se de uma palavra e não
apenas uma letra. A letra b por sua vez traz o texto ipsis litteris ao Art. 24 da LDB:
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de
acordo com as seguintes regras comuns: I - a carga horária mínima anual será de
oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por
um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado
aos exames finais, quando houver;
(Redação dada pela Lei nº 13.415, de
2017); II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino
fundamental, pode ser feita: a) por promoção, para alunos que cursaram, com
aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para
candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização
anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento
e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada,
conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.

INALTERADO

72496

Professor de
Educação Infantil
– Zona Rural
&
Professor de
Ensino
Fundamental
(Todas as áreas)

Impugnação
ao gabarito
da questão
36

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo improcedente. As competências gerais da Educação Básica,
apresentadas nas páginas 11 da BNCC Base Nacional Comum Curricular 5.
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal
e coletiva. Portanto, a letra “e” é a incorreta RESPOSTA A SER MARCADA.

INALTERADO

57028

Fisioterapeuta

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. Os canais de Volckman são Canais transversais que
permitem a comunicação dos canais de Havers com a cavidade medular e com as
superfícies externa e interna do osso. As comunicações menores e
mais transversais entre os canais de Havers são chamadas de Canais de
Volkmann com a mesma função de nutrir, mineralizar e inervar o osso. Logo, são
forames nutrícios menores.
Fonte: https://www.anatomia-papel-e-caneta.com/tecido-osseo/

A

58392

Enfermeiro

Impugnação

INDEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
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ao gabarito
da questão
31

julgando o mesmo improcedente. Após o acidente botópico, geralmente observam-se
duas marcas de picada, com ou sem sangramento local.
FONTE: http://www.hu.ufsc.br/pops/pop-externo/download?id=211

57938

CONTADOR
PREFEITURA
& IPREO

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

DEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, averigua-se que lhe assiste razão, estando o
recurso deferido. De acordo com norma CFC, que modificou o praticado
anteriormente na contabilidade comercial, a conta duplicatas descontadas também
não pode ser considerada conta redutora de ativo, mesmo continuando sendo
registrado como ativo circulante ou não circulante em casos específicos. Assim, duas
alternativas da questão, encontram-se certas, ‘A’ e ‘E’. Por esse motivo, a questão
será anulada e o ponto atribuído a todos os candidatos presentes a prova,
independentemente de interposição de recurso.
Referência: NBC TG 38(R3)

ANULADA

57337

Professor
Educação Infantil
Zona Rural – Polo
II
& Todos os
Cargos de Ensino
Superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
11

INDEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso,
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, na passagem do texto de
Clarice Lispector “Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam, e ao toque
– a sede é a graça, mas as águas são uma beleza de escuras – e ao toque brilhava o
brilho da água deles, a boca ficando um pouco mais seca de admiração.” (1º parágrafo),
foram utilizados travessões, que são sinais de pontuação para, dentre outras funções,
isolarem uma oração intercalada no texto, e não hifens, que são sinais diacríticos como
se constata em “A gramática para concursos”, de Fernando Pestana, nas páginas 23 e
24: “Sinais diacríticos – Hífen: marca a união de vocábulos, a ênclise, a mesóclise e a
separação das sílabas”. Claramente não foi um sinal diacrítico empregado no texto, mas
sim um sinal de pontuação. Sendo assim, tal sinal de pontuação apresenta uma função
no texto, que é marcar a intercalação sintática de uma oração no período, dessa forma,
apesar de a gramática permitir a substituição dos travessões, neste caso, por vírgulas ou
parênteses, não se pode afirmar que o uso foi “meramente” estilístico, no caso, foi uma
opção da autora, que se utilizou de um recurso sintático previsto pela gramatica
normativa. Logo, tal emprego foi escorreito, ou seja, correto, como fica claro pela
definição de tal vocábulo: “escorreito – adj 2 Que é correto; que tem apuro e elegância”.
Por fim, não houve qualquer equívoco de digitação, como se pode constatar a grafia de
tal sinal na mesma obra citada, de Fernando Pestana, nas páginas 762 e 763. Portanto,
a alternativa correta é a letra C.
FONTE: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e ampl.
– Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017. (págs. 23; 24; 762 e 763)
michaelis.uol.com.br

INALTERADO

57646

Técnico em
Edificações

Impugnação
ao gabarito
da questão

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo,
julgando o mesmo procedente. Os aglomerantes são utilizados na obtenção de
pastas, argamassas e concretos. Os principais aglomerantes são: Cimento; Cal
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Aérea; Cal Hidráulica; e Gesso. Na construção civil a areia é definida como agregado
miúdo. Dessa forma, retifica-se o gabarito anteriormente divulgado.

70567
69868
70567

Médico

Impugnação
ao gabarito
da questão
31

INDEFERIDO

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido interposto ao tempo e modo,
julgando o pedido improcedente, tendo em vista que na ocorrência de fatos que, a seu
critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente, o médico tem o direito de
renunciar ao atendimento. A questão da interpretação da norma legal não resta
dúvida encontrando-se em consonância com o art. 36,§ 1º do Código de Ética.
Conforme disponível em: <https://portal.cfm.org.br/images/PDF/cem2019.pdf

INALTERADO

59184

Professor de
Geografia – Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. O certame fora realizado para
provimento de cargos no município de Oboró, motivo pelo qual o tema da questão é a
própria municipalidade.
Referência:
http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wpcontent/uploads/2019/10/edital-e-regulamento-orobo.pdf

INALTERADO

59184

Professor de
Geografia – Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
31

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. O certame fora realizado para
provimento de cargos no município de Oboró, motivo pelo qual o tema da questão é a
própria municipalidade.
Referência:
http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wpcontent/uploads/2019/10/edital-e-regulamento-orobo.pdf

INALTERADO

59184

Professor de
Geografia – Polo
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
32

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. O certame fora realizado para
provimento de cargos no município de Oboró, motivo pelo qual o tema da questão é a
própria municipalidade.
Referência:
http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wpcontent/uploads/2019/10/edital-e-regulamento-orobo.pdf

INALTERADO

56561

Procurador
Jurídico

Impugnação
ao gabarito
da questão
25

INDEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não assiste
razão, estando indeferido o recurso. Não há nenhuma ambiguidade em qualquer uma
das expressões utilizadas, pois a questão demanda o conhecimento do Art. 131, § 1º
da CRFB, com o qual a mesma está perfeitamente alinhada, e, no artigo citado,
claramente faz-se menção ao Advogado-Geral da União.
Referência: Art. 131, § 1º da CRFB.

INALTERADO

58820

Procurador
Jurídico

Impugnação
ao gabarito

INDEFERIDO

Analisados os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não assiste
razão, estando indeferido o recurso. A questão claramente pede o entendimento
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assentado na Lei Orgânica do Município de Oboró, especificamente em seu art. 173 a
constitucionalidade ou não do artigo não é tema da questão.
Referência: Art. 173 da LOM de Oboró.

59399

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. A anatomia é indissociável da
fisiologia. Assuntos relacionados a questão, presentes no edital: Concepção do corpo,
consciência corporal, coordenação motora, Fundamentos Fisiológicos da Educação
Física, Composição corporal.

INALTERADO

59399

Professor de Ed.
Física

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. A substância associada à melhora na
qualidade do sono e à regeneração celular é a MELATONINA.

INALTERADO

59399

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
23
Impugnação
ao gabarito
da questão
26

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. Solução:
I – pessoas musculosas podem ter IMC alto e não serem gordas; (Verdadeiro)
II – pessoas mais altas com a mesma forma corporal apresentam um IMC menor.
(Falso)
III – o expoente 2 do denominador é considerado arbitrário, uma vez que a massa
aumenta na potência 3 em relação a dimensões lineares. (Verdadeiro)
IV – pode ser aplicado sem correções para adolescentes. (Falso)
V – idosos com mais de 65 anos têm classificação diferenciada quanto ao IMC.
(Verdadeiro)
VI – doenças associadas a um IMC alto são: AVC, hipertensão, arteriosclerose e
diabetes. (Verdadeiro)
VI – Uma pessoa com 90Kg e 2,00m tem IMC = 22,5. (Verdadeiro)

INALTERADO

59399

Professor de Ed.
Física

Impugnação
ao gabarito
da questão
29

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. É correto que a confederação que
regulamenta o futsal é a CBFS, porém isto não altera o sentido das questões. Todas
as medidas da referida questão estão na página 10 do LIVRO NACIONAL DE
REGRAS 2019, inclusive com as setas que o candidato afirma serem confusas.

INALTERADO

71694

Assistente Social

Impugnação
ao gabarito
da questão
27

INDEFERIDO

Analisando os argumentos do candidato, a banca decide que aos mesmos não
assiste razão, estando o recurso INDEFERIDO. A letra ‘C’ é um dever e não direito do
Assistente Social. As demais alternativas são direitos.
Ref. TÍTULO II - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES GERAIS DO/A
ASSISTENTE SOCIAL, arts. 2º e 3º.
Fonte: http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_CFESS-SITE.pdf

INALTERADO
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53812

Médico
Veterinário

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois As Plantas Produtoras de Fármacos (PPF)
representam a 4ª onda de vegetais geneticamente modificados. Neste caso, com a
tecnologia sendo empregada para desenvolver e produzir vacinas e/ou produtos
farmacêuticos, a partir de plantas transgênicas. Esta tecnologia, como todas as
inovações científicas, vem acompanhada de riscos. Porém, o conhecimento atual
disponível sobre seu uso não permite ainda conclusões definitivas sobre o caráter dos
riscos, sua significância e sua probabilidade de causar, ou não, sérios danos. A
análise de risco deve servir de base para a implementação de inovações
tecnocientíficas. Entende-se que o termo medicamentos, aplica-se também aos
alimentos GM, pois fazer parte dessa indústria, ainda, o termo não interfere na
interpretação da questão e do que é solicitado por ela, sobre os riscos à saúde
desses alimentos e/ou medicamentos GM.
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232011000800033

INALTERADO

53812

Médico
Veterinário

Impugnação
ao gabarito
da questão
30

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a Universidade Federal de
Lavras (UFLA), 4 representa a coluna vertebral, também chamada de Suã
Fonte: http://www.editora.ufla.br/index.php/component/phocadownload/category/56boletins-de-extensao?download=1161:boletinsextensao

INALTERADO

54835

Professor de
Matemática –
Zona Rural

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois, OBSERVE o dicionário: Aresta - cada lado
dos polígonos que constituem as faces de um poliedro. Assim, o lado de um quadrado
coincide com a definição de aresta, pois este pode ser pensado como sendo um
polígono constituinte de uma face de um poliedro. Não há ambiguidade nas supostas
soluções. A falsidade do item II tem a ver somente com a falta do expoente da
unidade que deveria ser cm2 e não cm.
Solução: I – Um quadrado de área 81cm² terá aresta igual a 9 cm. Verdadeira; II – Um
quadrado de perímetro 16 cm terá área 16 cm. Falsa: área é uma medida ao
quadrado; III – Um quadrado de aresta 5 cm terá perímetro igual a 20 cm. Verdadeiro.
Resposta: (c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

INALTERADO

Os Recursos encaminhados em formatos “editáveis” e/ou “imagens”, tais como, jpg., word., etc. e/ou os enviados fora do prazo, tal como
disciplinou o Edital de divulgação dos Gabaritos Preliminares, publicado em 3 de dezembro, não foram se quer apreciados, a saber:
“O recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste capítulo, bem como
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento, ou aquele que não atender às
instruções constantes do Edital Regulador do Concurso Público, não serão sequer
conhecidos/apreciados.” (GRIFO NOSSO).

Orobó/PB, 02 de janeiro de 2020.
À Comissão
Contemax Consultoria
EXECUÇÃO:
CONTEMAX
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