EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DE RECURSOS CONTRA GABARITOS
-RETIFICADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA LAVARADA, Estado da Paraíba, e a CONTEMAX
CONSULTORIA, através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições que a
cada um compete, divulgam por este EDITAL, os julgamentos dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES,
a saber:
Insc.

Cargo

Assunto

Resultado

Fundamento da decisão

75290

Auxiliar
administrativo
& todos os
cargos
de
nível
fundamental
Enfermeiro
& todos os
cargos
de
nível superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
03

DEFERIDO

Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. Isso se justifica, pois, a classe das palavras
“ardente/quente” é a mesma, não diferente. Portanto, a questão está anulada.

Impugnação
ao gabarito
da questão
03

INDEFERIDO

Vigilante
& todos

Impugnação
ao gabarito

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 último parágrafo
afirma-se que “Parafraseando Malraux, eu diria que o terceiro milênio será mestiço,
ou não será (terceiro milênio).”, ou seja, a conjunção coordenativa alternativa “ou”
indica uma ideia de exclusão, não de alternância, pois o autor afirma que o terceiro
milênio só será terceiro milênio, só será evoluído se for mestiço, em relação ao
tema discutido por ele. Essa informação é percebida no texto pelo mecanismo de
coesão por elisão, ou seja, por omissão do que já foi dito, como exposto acima.
Assim, pode-se embasar isso pelo que se constata em Evanildo Bechara, em sua
“Gramática escolar da Língua Portuguesa”, na página 323: “Como o nome indica, a
conjunção alternativa enlaça as unidades coordenadas matizando-as de um valor
alternativo, quer para exprimir incompatibilidade dos conceitos envolvidos, quer
para exprimir a equivalência deles.”. Portanto, a alternativa correta é a letra B.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010.
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 “Cai” se

84807

83330

os

Alternativa
Correta:
ANULADA

B

E

1

84807

84279

cargos
de
nível
fundamental

da questão
05

Enfermeiro
& todos os
cargos
de
nível superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
05

Professor de
Língua
Portuguesa
& todos os
cargos
de
nível superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
07

INDEFERIDO

INDEFERIDO

refere à 3ª pessoa do discurso “ele” – ele cai –, ou seja, no contexto do segundo
verso o que “cai” simbolicamente, é o verso do poeta, assim “(Ele) Cai, gota a gota,
do coração.” Tem-se por base o que se lê em “A gramática para concursos
públicos”, de Fernando Pestana, nas páginas 585 e 586: “Apresenta um núcleo
implícito, elíptico, mas facilmente identificável pelo contexto ou pela desinência do
verbo. Por isso, este tipo de sujeito é chamado de oculto, implícito, elíptico,
desinencial etc. Ex.: Todo procedimento médico deve ser bem programado; só
será bem-sucedido se houver acompanhamento e manutenção. (O que será bemsucedido? O procedimento médico.)” Portanto, a alternativa correta é a letra E.
Referência: PESTANA, Fernando. A gramática para concursos. 3ª ed. rev., atual. e
ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2017.
Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao
recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o requerente afirma
que a letra D apresenta informação correta, pois os dois usos da crase se dá pela
mesma justificativa. No entanto, na opção D consta: “d) O emprego do acento
grave indicativo de crase nas duas ocorrências a seguir “curvarem-se à barbárie”
(3º parágrafo) e “conduz inevitavelmente à exclusão da cultura” (3º parágrafo) se
dá por regras distintas.”, ou seja, a opção afirma que as regras são distintas, isto é,
diferentes, não iguais; assim, a informação é incorreta. Portanto, a alternativa
correta é a letra C.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010, págs. 609.
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
“mestiçagem” apresenta ditongo em sua estrutura, que envolve o vocábulo em sua
ocorrência, ou seja, o enunciado da opção só exigia do candidato reconhecer a
existência do ditongo. Isso pode ser embasado, levando-se em consideração o que
se constata em “Moderna gramática portuguesa”, de Evanildo Bechara, na página
96: “VIII – Ditongos 28) Escrevem-se assim os ditongos nasais: ãe, ãi, ão, am, em,
en(s), õe, ui (proferido ~ui): mãe, pães, cãibra, acórdão, irmão, leãozinho, amam,
bem, bens, devem, põe, repões, muito, etc. Observações: 6ª) O ditongo nasal
~ei(s) escreve-se –em ou –en(s) assim no monossílabos como nos polissílabos de
qualquer categoria gramatical: bem cem, convém, convéns, mantém, nem, sem,
virgem, virgens, voragem, voragens, etc.”. Assim, a letra D apresenta informação
correta. Portanto, a alternativa correta é a letra A.

C

A

2

74899

Auxiliar
administrativo
& todos os
cargos
de
nível
fundamental
Técnico
em
enfermagem
& todos os
cargos
de
nível médio

Impugnação
ao gabarito
da questão
09

DEFERIDO

Impugnação
ao gabarito
da questão
09

INDEFERIDO

83330

Vigilante
& todos os
cargos
de
nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
10

INDEFERIDO

74628

Operador
de
máquinas
& todos os
cargos
de
nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
11

INDEFERIDO

78645

Referência: BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37ª ed. rev. e
ampl. – Rio de Janeiro: Lucerna, 2003.
Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso,
desse modo ele está deferido. Isso se justifica, pois o enunciado pede a alternativa
com informação correta sobre a tirinha em questão e apresenta a letra D como
resposta, porém, na tirinha, não há frases interrogativas, e sim exclamativas.
Portanto, a questão não apresenta informação correta sobre a tirinha.
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
“crucifixo”, além do encontro consonantal /cr/, apresenta a letra X com som de /cs/,
configurando, dessa forma, um encontro consonantal, tomando-se por base o que
afirma Evanildo Bechara em sua “Gramática escolar da Língua Portuguesa”: “O
encontro consonantal /cs/ é representado graficamente pela letra X: anexo, fixo.”.
Portanto, a alternativa correta é a letra B.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010, pág. 566.
Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao
recurso, desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, como se lê em
“Gramática escolar da Língua Portuguesa”, de Evanildo Bechara, na página 16: “A
predicação referida pode ter sujeito simples ou composto. Diz-se que o sujeito é
simples quando só tiver um núcleo. Núcleo é o termo fundamental ou básico de
uma função linguística. Só com ele, em geral, é que os outros termos da oração
contraem relação gramatical de concordância”, assim, o núcleo do sujeito da
oração do verbo “é” está representado pelo substantivo “jeito” do termo “O jeito”.
Portanto, a alternativa correta é a letra A.
Referências: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010.
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 se analisar aquilo que se pode deduzir do motivo de as traças terem se
suicidado; e o que se pode deduzir, pelo tom de crítica da personagem Garfield, é
o que consta na letra A apenas, levando-se em consideração o contexto da obra.
Por isso o uso da forma verbal “deviam”. Portanto, a alternativa correta é a letra A.
Referência: BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed.
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74628

89908

75604

Operador
De
Máquinas &
Motoristas,
categorias B e
D.
Motorista,
categoria B
&
Operador
De
Máquinas e
Motoristas,
categoria D.
Auxiliar
de
Serviços
Gerais
de

ampliada e atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2010, págs. 692 a 696.
O recurso assiste razão. Em virtude de erro material e de acordo com o Art. 275 do
CTB o correto seria TRANSBORDO DE EXCESSO DE CARGA. Com isso, a
questão fica sem alternativa correta.

Impugnação
ao gabarito
da questão
39

DEFERIDO

ANULADA

Impugnação
ao gabarito
da questão
38

DEFERIDO

O recurso assiste razão. Em virtude de erro matéria e de acordo com o Art. 96 do
CTB o correto seria COMPETIÇÃO E NÃO CORRIDA. Com isso, a questão fica
sem alternativa correta.

ANULADA

Impugnação
ao gabarito
da questão
38
Impugnação
ao gabarito
da questão
39

DEFERIDO

O recurso assiste razão. Por erro material, a imagem do pictograma não foi
anexada, impossibilitando a resposta, adequada, a questão, logo a mesma deverá
ser anulada.

ANULADA

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois a questão é clara, ao solicitar, o que
deverá ser feito, após separar todo material que será utilizado e levá-lo para área a
ser limpa, e como aponta o próprio recurso, após esse passo, deve-se remover
móveis, utensílios ou equipamentos do local se necessário.
Fonte: http://www.conass.org.br/liacc/manual-de-higienizacao-e-limpeza/

D

75604

Auxiliar
Serviços
Gerais

84338

Lavadeira

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

INDEFERIDO

O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o Ministério da Saúde, a
área suja (considerada contaminada) é utilizada para separação e lavagem das
roupas. A área, por determinação do MS é considerada contaminada, pelo tipo de
resíduo que carrega e trata, contudo, sua classificação é clara, denomina-se ÁREA
SUJA.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/lavanderia.pdf

C

78912

Enfermeiro

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

DEFERIDO

DEFERIDO com troca de alternativa, pois Ruptura na continuidade do
funcionamento familiar que falha em sustentar o bem-estar de seus membros é a
definição do diagnóstico de enfermagem Processos Familiares Interrompidos, logo,
a correta é C. Deve-se alterar o gabarito.

C

78912

Enfermeiro

Impugnação

DEFERIDO

DEFERIDO PARCIALMENTE. O exceto, indica, o fator que risco para

B
4

ao gabarito
da questão
34

78912

Enfermeiro

Impugnação
ao gabarito
da questão
35
Impugnação
ao gabarito
da questão
21

DEFERIDO

84807

Enfermeiro

84807

Enfermeiro

Impugnação
ao gabarito
da questão
29

INDEFERIDO

86655

Técnico
em
Enfermagem

DEFERIDO

86655

Técnico
em
Enfermagem

Impugnação
ao gabarito
da questão
25
Impugnação
ao gabarito
da questão
34

INDEFERIDO

DEFERIDO

desenvolvimento de hiperbilirrubinemia significante em RN > 35, que não se
enquadra, e, de acordo com o MS, é B, ser afro-descentende, logo, deve-se alterar
para B a resposta correta.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_
recem_nascido_%20guia_profissionais_saude_v2.pdf
DEFERIDO PARCIALMENTE. Pois, o indicado na figura é o sinal de Koplik, sinal
patognomônico do sarampo e que desaparecem 24 a 48 horas após o início da
erupção. Deve-se alterar para D a resposta correta.
https://enfermagempiaui.com.br/sarampo-entenda-a-doenca/
O recurso não assiste razão, pois a reportagem foi apenas lançada, com o intuito
de elucidar o tema COVID-19. O edital é bem claro, legislações lançadas após a
publicação do edital. O assunto abordado, se trata de um PROTOCOLO do
MINISTÉRIO DA SAÚDE, não tendo relação nenhuma com legislação. O assunto
atende ao edital: Enfermagem em pronto-socorro: considerações gerais sobre
pronto atendimento: a) definição de urgência e emergência; b) prioridade no
tratamento; c) princípios para um atendimento de urgência e emergência.
Assistência de enfermagem nas urgências: a) do aparelho respiratório; b) do
aparelho digestivo; c) do aparelho cardiovascular; d) do aparelho locomotor e
esquelético; e) do sistema nervoso; f) ginecológicas e obstétricas; g) dos distúrbios
hidroeletrolíticos e metabólicos; h) psiquiátricas; i) do aparelho urinário.
Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a definição do diagnóstico
Risco de Integridade Tissular Prejudicada é Suscetibilidade a dano em
membrana mucosa, córnea, sistema tegumentar, fáscia muscular, músculo,
tendão, osso, cartilagem, cápsula articular e/ou ligamento que pode comprometer a
saúde. Não suscetibilidade relacionada a dano, se há dano, não é mais diagnóstico
de risco. O fator de risco, implica no risco de ocorrer o dano, não dele já existir, o
que deixa de ser um risco.
http://nascecme.com.br/2014/wp-content/uploads/2018/08/NANDA-I2018_2020.pdf
O recurso assiste razão. DEFERIDO COM TROCA DE ALTERNATIVA PARA E.
http://www.saudedireta.com.br/docsupload/1340135691erros_de_medicacaodefinicoes_e_estrategias_de_prevencao.pdf
O recurso assiste razão. DEFERIDO COM TROCA DE ALTERNATIVA PARA E
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/doacao-de-sangue

D

D

E

E

E

5

78968

Auxiliar
Administrativo

Impugnação
ao gabarito
da questão
20

INDEFERIDO

85100

Auxiliar
Administrativo,
& todos os
cargos
de
nível
fundamental
Auxiliar
Administrativo,
Coveiro e
Vigilante
Assistente
Social

Impugnação
ao gabarito
da questão
18

DEFERIDO

Impugnação
ao gabarito
da questão
29
Impugnação
ao gabarito
da questão
30

DEFERIDO

Enfermeiro &
todos
os
cargos
de
nível superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
16

80444

83404

84807

80445

73350

Auxiliar
Administrativo,
Coveiro e
Vigilante
Agente

Impugnação
ao gabarito
da questão
37
Impugnação

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, tendo em vista o conteúdo da
referida questão estar previsto em Edital. “Todos os Cargos de acordo com o nível
de escolaridade (Fundamental, médio, Técnico e Superior): Domínio de tópicos
relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade,
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento
sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a
nível municipal, regional, nacional e internacional.”
O recurso assiste razão, tendo sido apresentado em tempo e modo, desta forma
anula-se a questão em virtude de erro material.

DEFERIDO com troca de alternativa, para letra D: Sobre as características do
CLIMA SEMIÁRIDO, estão corretas as afirmativas: I- O clima semiárido é seco e
quente; III - A caatinga é o bioma típico da região de clima semiárido no Brasil.

INDEFERIDO

O recurso não assiste razão ao candidato. Diversidade da base de financiamento,
pois o art. 194 da CF/1988 foi alterado pela Emenda Constitucional 103, de 2019.
Disponível
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 02
de março de 2020.
INDEFERIDO
1) O recurso não assiste razão ao candidato. Vejamos:
2) Temos um sistema de equações lineares com 3 igualdades e 3 incógnitas. Seja x =
manga; y = mamão; z = abacaxi. Então:

C

ANULADA

D

C

E

Resolvendo, chega-se a x=3; y=2; z=4.
Então, x*y + z = 3*2 + 4 = 10.
Resposta: (e) 10
INDEFERIDO
3) Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, tendo em vista o conteúdo da
referida questão estar previsto em Edital: “O Governo Constitucional;
Nacionalismo e Trabalhismo”.

C

INDEFERIDO

B

O recurso não assiste razão ao candidato. Vejamos:

6

Administrativo
& todos os
cargos
de
nível médio

ao gabarito
da questão
13

75356

Assistente
Social & todos
os cargos de
nível superior

Impugnação
ao gabarito
da questão
19

75735

Auxiliar
de
Serviços
Gerais & todos
os cargos de
nível
fundamental

Impugnação
ao gabarito
da questão
14

“Se hoje é sexta-feira, amanhã não estudarei”: Esta proposição é uma implicação
lógica, que só é falsa se a primeira premissa for verdadeira e a segunda for falsa,
isto é: hoje é sexta-feira e amanhã estudarei.
Resposta: (b) Hoje é sexta-feira e amanhã estudarei
INDEFERIDO Conhece dos recursos, por ser tempestivo, e, no mérito, mantendo a alternativa da
questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. Alternativa INCORRETA:
Letra B: Apenas a afirmativa II.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o vice-primeiro-ministro chinês,
Liu He, assinaram em janeiro de 2020 a fase 1 do acordo comercial. Os dois
países travam uma batalha no comércio global há 18 meses. O ponto central do
acordo é uma promessa da China de comprar mais US$ 200 bilhões em produtos
dos EUA ao longo de dois anos para reduzir o déficit comercial bilateral com os
norte-americanos. O documento de 86 páginas prevê ainda que a China: Aumente
a compra de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos EUA;
permita que empresas dos EUA possam participar da oferta de produtos
destinados para seguro de vida, saúde e aposentadoria.
Na Propriedade intelectual, os dois países podem ser punidos pelo roubo de
informações comerciais consideradas sigilosas. A China também terá de proibir
roubos cibernéticos;
No que se refere, a transferência de tecnologia, NÃO será permitido que
empresas sejam obrigadas a transferir tecnologias para "aquisições, associações
ou outras formas de investimento".
Folha
de
São
Paulo
–
Disponível
em
<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/eua-e-china-assinam-fase-1-deacordo-que-pode-por-fim-a-guerra-comercial.shtml>. Acesso fev-2020;
Jornal
Estadão
Disponível
em
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,avancamos-um-passo-para-umarelacao-mais-equilibrada-e-justa-com-a-china-diz-trump> Acesso fev/2020;
Globo.com
Disponível
em
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/01/15/eua-e-china-assinam-fase-1de-acordo-para-aliviar-guerra-comercial.ghtml> Acesso março/2020.
INDEFERIDO
1) Indeferido, o recurso não assiste ao candidato. Inicialmente, Fábio tem 16 anos e
seu irmão tem 4. Quando o irmão completar 12 anos, Fábio terá 24.

B

D

7

74960

Lavadeira
Hospitalar

75735

Auxiliar
Serviços
Gerais

Impugnação
ao gabarito
da questão
22

de

Impugnação
ao gabarito
da questão
31

DEFERIDO

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, defere-se o pedido de
anulação. A principal medida introduzida na moderna lavanderia hospitalar, para o
controle das infecções, foi a instalação da barreira de contaminação, que separa a
lavanderia em duas áreas distintas: - área suja (considerada contaminada) utilizada para separação e lavagem; - área limpa - utilizada para acabamento e
guarda. Dessa forma, tornando-se possível duas alternativas.
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/lavanderia.pdf
Indeferido, o recurso não assiste ao candidato. O suco de um limão ou vinagre
branco dissolvido em água quente ajuda a desengordurar a cozinha.
Fonte: https://www.cleanipedia.com/br/dentro-de-casa/quais-sao-os-produtos-delimpeza-essenciais-para-sua-casa.html

ANULADA

C

Pedra Lavrada/PB, 23 de março de 2020.
À Comissão
Contemax
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