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CONCURSO PÚBLICO  DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AIUABA/CE. 

EDITAL 001/2012  
06 DE MARÇO DE 2012 

 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AIUABA/CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A 

QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA E GABARITO PARCIAL. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA JAQUELINE ALVES SILVA 

Nº DE INSC: 2016775 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 02 - PORTUGUÊS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão referente ao emprego da vírgula para separar termos com função 

adverbial. A candidata alega que a palavra “uma” do item III em questão, não tem função de adverbio nem de locução adverbial 
na frase, tornando a alternativa C incorreta. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela candidata, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, e esclarece: 

No item I, a vírgula foi empregada para separar orações em uma relação de oposição (conectivo adversativo). 

No item II, a vírgula foi empregada para separar o adjunto adverbial representado pela palavra basicamente. 

No item III, a vírgula foi empregada para separar a oração de valor adverbial “assim que você se ajeita na cadeira”.(Neste 

item a palavra “uma” como menciona a candidata, não expressa valor de adverbio, mas o fragmento acima sublinhado.) 

No item IV a vírgula foi empregada para marcar o aposto explicativo.  

Os itens II e III estão corretos, mantendo-se a letra C como resposta correta. 

 
 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCO ALUIZIO SANTOS SILVA 

Nº DE INSC: 2016784 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 03 - PORTUGUÊS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático abordado na questão nº 03 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu ACATAR a argumentação descrita no recurso.  

QUESTÃO ANULADA. 
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CONCURSO PÚBLICO  DA PREFEITURA 
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EDITAL 001/2012  
06 DE MARÇO DE 2012 

 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): DIEMES DA SILVA ANDRADE 

Nº DE INSC: 2016810 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 03 - PORTUGUÊS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático abordado na questão nº 03 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu ACATAR a argumentação descrita no recurso.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUIZA BRAGA NETA GRIMAUTH 

Nº DE INSC: 2016822 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 07 - MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 07. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, por apresentar resposta correta conforme o gabarito parcial 

divulgado. Segue abaixo a resolução da questão. 

DADOS DA QUESTÃO EM ANÁLISE: 

- 150 alunos acertaram somente uma 

- 90 alunos acertaram a segunda questão; 

- 40 alunos acertaram as duas questões 

- 110 alunos erraram a 1ª questão 

Através da análise da questão tem-se que: 

- 40 alunos acertaram as duas questões; 

- 100 alunos acertaram somente a 1ª questão; 50 alunos acertaram somente a 2ª questão. Portanto, 150 (=100 + 50) acertaram 
somente uma questão. 

60 alunos erraram as duas questões (110 – 50 = 60); 

Portanto, o total de alunos de alunos que fizeram a prova é de: 100 + 40 + 50 + 60 = 250 alunos. 

Por diagrama: 

n( 1ª questão) = 100 

n( 1ª questão e a segunda questão) = 40 

n( 2ª questão) = 50 

Nenhuma = 110 -50 = 60 

Logo, tem-se que 100 + 40 +50 +60 = 250.   Resposta correta letra A. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): KELE CRITINA CARVALHO SILVA 

Nº DE INSC: 2016800 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 07 - MATEMÁTICA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão de nº 07. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, por apresentar resposta correta conforme o gabarito parcial 

divulgado. Segue abaixo a resolução da questão. 

DADOS DA QUESTÃO EM ANÁLISE: 

- 150 alunos acertaram somente uma 

- 90 alunos acertaram a segunda questão; 

- 40 alunos acertaram as duas questões 

- 110 alunos erraram a 1ª questão 

Através da análise da questão tem-se que: 

- 40 alunos acertaram as duas questões; 

- 100 alunos acertaram somente a 1ª questão; 50 alunos acertaram somente a 2ª questão. Portanto, 150 (=100 + 50) acertaram 
somente uma questão. 

60 alunos erraram as duas questões (110 – 50 = 60); 

Portanto, o total de alunos de alunos que fizeram a prova é de: 100 + 40 + 50 + 60 = 250 alunos. 

Por diagrama: 

n( 1ª questão) = 100 

n( 1ª questão e a segunda questão) = 40 

n( 2ª questão) = 50 

Nenhuma = 110 -50 = 60 

Logo, tem-se que 100 + 40 +50 +60 = 250. 

Resposta correta letra A. 
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CONCURSO PÚBLICO  DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AIUABA/CE. 

EDITAL 001/2012  
06 DE MARÇO DE 2012 

 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): DIEMES DA SILVA ANDRADE 

Nº DE INSC: 2016810 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº16 – CONHECIMENTOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático abordado na questão nº 03 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu ACATAR a argumentação descrita no recurso.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): FRANCISCA JAQUELINE ALVES SILVA 

Nº DE INSC: 2016775 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº16 – CONHECIMENTOS GERAIS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático abordado na questão nº 03 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela candidata, 
decidiu ACATAR a argumentação descrita no recurso.  

QUESTÃO ANULADA. 

 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): HÉVILLA SORAYA DE MORAES NUNES 

Nº DE INSC: 2016828 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão, sobre o Calendário Básico de Vacinação. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela candidata, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, e esclarece que o anunciado da questão não prejudicou a sua 
resolução e compreensão por parte do candidato, visto que a questão somente se refere  a vacina pentavalente, que reúne  

em uma só dose a proteção contra cinco doenças, as quais mencionava e referia-se a questão. 

EMBASAMENTO TEÓRICO:  

No dia 18 de janeiro de 2012 o ministério da saúde anunciou e divulgou oficialmente as modificações no calendário vacinal. 
Desde esta data entrou em vigor este calendário. 
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 http://www.blog.saude.gov.br/ministerio-da-saude-reforca-calendario-de-vacinacao-da-crianca/ 

O Brasil está se preparando para a erradicação mundial da pólio. Neste ano, o país amplia o Calendário Básico de Vacinação 
da Criança com a introdução da vacina injetável contra pólio, feita com vírus inativado. A nova vacina será utilizada no 
calendário de rotina, em paralelo com a campanha nacional de imunização, essa realizada com as duas gotinhas da vacina 
oral. A injetável, no entanto, só será aplicada para as crianças que estão iniciando o calendário de vacinação. 

Outra novidade para 2012 será a vacina pentavalente, que reúne em uma só dose a proteção contra cinco doenças (difteria, 
tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B). Atualmente, a imunização para estas doenças é oferecida 

em duas vacinas separadas. 

Pentavalente – A inclusão da vacina pentavalente no calendário da criança também será feita a partir do segundo semestre de 
2012. A pentavalente combina a atual vacina tretavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza tipo b) com a 
vacina contra a hepatite B. Ela será produzida em parceria com os laboratórios Fiocruz/Bio-Manguinhos e Instituto Butantan. As 
crianças serão vacinadas aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. 

Resposta correta letra A. 

 

RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): DIEMES DA SILVA ANDRADE 

Nº DE INSC: 2016810 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão Nº 23 por motivo do Cartão de Vacinação (citado na questão) não ter 

sido divulgado e sim só ampliado. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pela candidata, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, e esclarece que o anunciado da questão não prejudicou a sua 
resolução e compreensão por parte do candidato, visto que a questão somente se refere  a vacina pentavalente, que reúne  

em uma só dose a proteção contra cinco doenças, as quais mencionava e referia-se a questão. 

EMBASAMENTO TEÓRICO:   

No dia 18 de janeiro de 2012 o ministério da saúde anunciou e divulgou oficialmente as modificações no calendário vacinal. 
Desde esta data entrou em vigor este calendário. 

 http://www.blog.saude.gov.br/ministerio-da-saude-reforca-calendario-de-vacinacao-da-crianca/ 

O Brasil está se preparando para a erradicação mundial da pólio. Neste ano, o país amplia o Calendário Básico de Vacinação 
da Criança com a introdução da vacina injetável contra pólio, feita com vírus inativado. A nova vacina será utilizada no 
calendário de rotina, em paralelo com a campanha nacional de imunização, essa realizada com as duas gotinhas da vacina 
oral. A injetável, no entanto, só será aplicada para as crianças que estão iniciando o calendário de vacinação. 

Outra novidade para 2012 será a vacina pentavalente, que reúne em uma só dose a proteção contra cinco doenças (difteria, 
tétano, coqueluche, Haemophilus influenza tipo b e hepatite B). Atualmente, a imunização para estas doenças é oferecida 

em duas vacinas separadas. 

Pentavalente – A inclusão da vacina pentavalente no calendário da criança também será feita a partir do segundo semestre de 
2012. A pentavalente combina a atual vacina tretavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza tipo b) com a 
vacina contra a hepatite B. Ela será produzida em parceria com os laboratórios Fiocruz/Bio-Manguinhos e Instituto Butantan. As 
crianças serão vacinadas aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. 

Resposta correta letra A. 
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RECURSO INDEFERIDO 

CANDIDATO(A): ROSANE SILVA CALDAS 

Nº DE INSC: 2016832 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação da questão. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso, e esclarece que a resposta correta é a letra d, pois a questão 

refere-se as afirmativas corretas, no caso 2,4,5. A afirmativa 3 torna-se incorreta por apresentar a palavra negativa (não), visto 
que as mulheres grávidas também podem fazer o preventivo e todas as mulheres que têm ou já tiveram atividade sexual, 
principalmente aquelas com idade de 25 a 59 anos.  

Resposta correta letra D. 

 

 

RECURSO DEFERIDO 

CANDIDATO(A): LUIZA BRAGA NETA GRIMAUTH 

Nº DE INSC: 2016822 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

COD: TEF 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do conteúdo programático abordado na questão nº 03 de Português. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo candidato, 
decidiu ACATAR a argumentação descrita no recurso.  

QUESTÃO ANULADA. 

 
 

 
 
 
 

Juazeiro do Norte – Ce, 11 de maio  de 2012. 


