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PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CE. 
EDITAL 01/2015 

   

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSAVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MIRAÍMA - CE, 
REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS, QUANTO A PROVA OBJETIVA E GABARITO 
PARCIAL. 

RECURSOS DEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA CELIA MOURA ALVES Nº DE INSC. 2047866 

CANDIDATO (A): ELIJAMES TEIXEIRA FELIX Nº DE INSC. 2047978 

CANDIDATO (A): JESSYCA GEOVANA MOTA DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049880 

CANDIDATO (A): MARIA IZABEL VERAS DOS SANTOS Nº DE INSC. 2047904 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 05 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 Não consta no conteúdo programático tempos verbais. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ELIJAMES TEIXEIRA FELIX Nº DE INSC. 2047978 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 Não consta no conteúdo programático função morfológica de conjunções. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA CELIA MOURA ALVES Nº DE INSC. 2047866 

CANDIDATO (A): JESSYCA GEOVANA MOTA DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049880 

CANDIDATO (A): MARIA IZABEL VERAS DOS SANTOS Nº DE INSC. 2047904 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 10 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrado 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 Não consta no conteúdo programático tempos verbais. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TECNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 

CANDIDATO (A): CECILIANE ALMEIDA TEIXEIRA Nº DE INSC. 2048086 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O Item I está errado. A Ata não é o único documento de valor jurídico. 
A análise do item II. De fato no Memorando faz-se necessário que a especificação do destinatário se faça pelo 
cargo que ocupa e não pelo nome. Contudo, nada impede que o nome do destinatário seja assinalado quando o 
cargo funcional for citado. O item II faz esta proposição. Tal prática é corriqueira nos Memorandos elaborados no 
país como se pode observar em diversos manuais, livros especializados e em sites. Por sinal, anexamos na 
primeira parte da resposta um fragmento de texto sobre o Memorando e um Modelo.  
Todavia o Recurso ofertado pela candidata possui embasamento. Por gerar a dúvida interpretativa de ser a 
colocação do nome do destinatário uma obrigatoriedade. Neste entendimento DECIDO PELO ERRO também do 
item II, restando apenas o Item III como correto.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDICO VETERINÁRIO 

CANDIDATO (A): ANTONIO FERNANDO LOPES DE SOUZA FILHO Nº DE INSC. 2049382 

CANDIDATO (A): EMIRO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR Nº DE INSC. 2048362 

CANDIDATO (A): JESSICA MARIA LEITE DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049405 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação da questão nº 06 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 
 

 Houve um equívoco na elaboração da questão. 
 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

CANDIDATO (A): LENILSON RODRIGUES DO NASCIMENTO Nº DE INSC. 2047841 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os equívocos vislumbrados na redação do item A prejudicam a compreensão do item, contribuindo com uma 
incorreta análise da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA 
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – EDUCADOR FÍSICO 

CANDIDATO (A): SILVIA KARLA ALBUQUERQUE Nº DE INSC. 2047718 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelo 
(a) candidato (a) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As alternativas iniciam-se com a palavra “Fase” onde o correto deveria ser “FACE”. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): GEORGILA MARA PIRES DA SILVA Nº DE INSC. 2048056 

CANDIDATO (A): GISLEINE GOMES DA SILVA Nº DE INSC. 2049309 

CANDIDATO (A): INGRID MELO RODRIGUES Nº DE INSC. 2049245 

CANDIDATO (A): JOAO PAULO DA SILVA MOTA Nº DE INSC. 2049337 

CANDIDATO (A): MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES SAMPAIO Nº DE INSC. 2048384 

CANDIDATO (A): MARIA EDIVANIA DA SILVA Nº DE INSC. 2049222 

CANDIDATO (A): RENATA OLIVEIRA DE ALMEIDA Nº DE INSC. 2049315 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

CANDIDATO (A): SUZANA CASTELLO BRANCO RESENDE Nº DE INSC. 2048433 

CANDIDATO (A): VANIA MARY TEIXEIRA PRACIANO SANTOS Nº DE INSC. 2048414 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Deveriam ser solicitados os itens incorretos e não os corretos. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): GEORGILA MARA PIRES DA SILVA Nº DE INSC. 2048056 

CANDIDATO (A): MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES SAMPAIO Nº DE INSC. 2048384 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Houve uma repetição de palavras desnecessárias e que modificou o que preconiza o texto original da LOAS, o que 
permite a anulação da questão . 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): CICERO REGIO BARBOSA VASCONCELOS Nº DE INSC. 2048385 

CANDIDATO (A): CLARA SAMARA DOURADO BRAGA Nº DE INSC. 2049823 

CANDIDATO (A): VANESSA KELLY ALVES BRAGA PRACIANO Nº DE INSC. 2048363 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A opção B também está incorreta, clientes com valores limítrofes devem ser reavaliados em 6 meses, segundo o 
Caderno 37 (p. 50) do Ministério da Saúde. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

CANDIDATO (A): GLAUCIVANIO DE OLIVEIRA MOURA Nº DE INSC. 2048569 

CANDIDATO (A): RUBENS CORDEIRO ALVES JUNIOR Nº DE INSC. 2048576 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Para observarmos e analisarmos de melhor maneira as opções A, B, C e D é preciso conceituar cada uma delas. 
OPÇÃO A: Potência muscular é o termo empregado para designar a capacidade máxima de um músculo ou grupo 
muscular de gerar força em relação ao tempo, apresentada por um indivíduo ou seja (força x distância)/tempo. 
Um indivíduo que é capaz de prensar 92kg por uma distância 61cm em 0,5 segundo estaria gerando uma potência 
de 11.224 kg/cm. 
OPÇÃO B: Força muscular refere-se à capacidade de trabalho de um músculo ou de um grupo muscular os 
cientistas, por sua vez, utilizam-se de uma abordagem mais apurada, definindo força precisamente como o 
trabalho muscular máximo que uma pessoas é capaz de gerar com uma única contração isométrica e de duração 
ilimitada. 
OPÇÃO C: Flexibilidade se refere à elasticidade ou a descontração muscular do corpo ou de articulações 
específicas, envolvendo as inter-relações ósseas, musculares, fasciculares, tendinosas, ligamentares e do tecido 
adiposo e cápsula articular. 
OPÇÃO D: Agilidade é uma variável neuro-motora caracterizada pela capacidade de realizar trocas rápidas de 
direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade de todo o corpo ou parte dele ( Stanziola & 
Prado, 1983 apud Matsudo, 1983) 
FONTE: POLLOCK, Michael. WILMORE, Jack. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para 
prevenção e reabilitação. 2. Ed. Filadélfia, Pensilvânia, 1993. MARINS, João Carlos. GIANNICHI, Ronaldo Sérgio. 
Avaliação e prescrição de atividade física: guia prático. 3. Ed. Rio de janeiro, 2003. De acordo com o livro escrito 
pelo o professor Dr. Estélio H.M. Dantas em seu livro intitulado: A Prática da Preparação Física, “flexibilidade é a 
qualidade física responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máxima, por uma 
articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos sem o risco de provocar lesão”. 
SVEN-A. SOLVEBON, M.D. cita que, o tecido conjuntivo está, logicamente, mais relacionado com o principal 
objetivo para o treinamento da flexibilidade, pois ele forma os maiores componentes da limitação da mobilidade 
no sistema musculoesquelético, como as cápsulas da articulação, revestimentos dos músculos e tendões. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

CANDIDATO (A): GLAUCIVANIO DE OLIVEIRA MOURA Nº DE INSC. 2048569 

CANDIDATO (A): PRISCILLA MAYARA TEIXEIRA SOUSA Nº DE INSC. 2048588 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Segundo o livro nacional de regras 2015, aprovado pela FIFA em sua página de número 04 (quatro), regra 01 – a 
quadra de jogo e item de número 02 – partidas internacionais a regra diz o seguinte: 
Para as partidas internacionais a quadra de jogo deverá ter um comprimento mínimo de 38 metros e máximo de 
42 metros e ter a largura mínima de 20 metros e a máxima de 25 metros. 
FONTE: http://www.cbfs.com.br/2015/futsal/regras/livro_nacional_de_regras_2015.pdf 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

CANDIDATO (A): RENATA VASCONCELOS FERREIRA Nº DE INSC. 2048323 

CANDIDATO (A): FRANCISCA SIMONE RODRIGUES Nº DE INSC. 2048191 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

 35Kcal/kg de peso corporal/dia para paciente com menos de 60 anos com doença renal (hemodiálise); e 30-
35 kcal/kg de peso corporal/dia para pacientes com 60 ou mais anos. 

 Em caso de urinário baixo 1000mL/dia; 

 Em redução de peso corporal usa-se 30cal/kg de peso, em repleção usa-se mais que 35 cal/kg com valor 
proteico entre 0,8 a 1,2g/kg/dia. 

 Teor de potássio 1 a 3g/dia para pacientes em caso urinário baixo 1000mL/dia; 

 Teor de sódio 1-1,5g/dia e 0,8g de fósforo. 
REFERENCIAS  
Sociedade Brasileia Nutricional Parenteral e Enteral- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTROLOGIA. DISPONIVEL EM: 
http://www.projetodiretrizes.org.br/9_volume/terapia_nutricional_para_pacientes_em_hemodialise_cronica.pdf. 
ACESSO EM 10 DE SETEMBRO DE 2015. 
 ZAMBRA, B.; HUTH, A. Terapia nutricional em pacientes portadores de insuficiência renal    crônica em 
hemodiálise. Revista Conteúdo e saúde. Disponível em file:///C:/Users/usuario/Downloads/1480-6117-1-PB.pdf.  
Acesso em 10 de Setembro de 2015. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PARCIAL PARA A LETRA C. 
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RECURSOS INDEFERIDOS 

 

QUESTÃO Nº 04 – LINGUA PORTUGUESA – MOTORISTA B 

CANDIDATO (A): FRANCISCO GOMES DOS SANTOS Nº DE INSC. 2048780 

CANDIDATO (A): RONALDO WESCLEY DE SOUZA Nº DE INSC. 2049490 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 04 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão pede o item incorreto do ponto de vista da tira. Trata-se de uma questão de interpretação e 
apropriação das ideais do texto. Neste viés, o humor crítico da tira encontra-se justamente na contraposição do 
ter e do ser, de valores sociais e da inversão de valores, neste caso o item D encontra-se com uma informação 
incorreta ante o exposto no texto.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 07 – LINGUA PORTUGUESA – MOTORISTA CATEGORIA B 

CANDIDATO (A): FRANCISCO GOMES DOS SANTOS Nº DE INSC. 2048780 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 de Língua Portuguesa. 

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

Colocando-se na posição de um revisor de jornal indique a manchete que apresenta um erro de grafia: 
A palavra sessão está grafada de forma incorreta. Neste caso, o correto seria seção, tendo o sentido ou efeito de 
repartir; divisão de repartições públicas parte de um todo, departamento, setores. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS GERAIS – MOTORISTA CATEGORIA B 

CANDIDATO (A): RONALDO WESCLEY DE SOUZA Nº DE INSC. 2049490 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 de Conhecimentos Gerais. 

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

A LETRA (A) ESTÁ ERRADA porque Lula nunca foi prefeito de São Bernardo. 
A LETRA (B) ESTÁ CORRETA. A proposição em questão considera que o partido que mais tempo permanece a 
frente do governo brasileiro nas últimas décadas. Alternativa correta. Mesmo que consideremos três décadas ou 
desde a eleição indireta de Tancredo. (Sarney do PMDB só teve um mandato 85-89). Collor do PRN (partido da 
reconstrução nacional) só governou dois anos. Itamar franco governou dois anos. FHC do PSDB teve dois 
mandatos seguidos. (1994-98/ 1998-2002), portanto 8 anos. O PT, portanto, com os dois governo lula (2002-06/ 
2006-10) e mais o primeiro governo Dilma (2010-14) e parte do seu segundo governo (2014-2015) já totalizam 13 
anos de governo. Desta forma o PT de fato é o partido que mais tempo está a frente do governo brasileiro nas 
últimas décadas.  
A LETRA (D) ESTÁ ERRADA POR UMA SÉRIE DE RAZÕES. De fato O Estado de São Paulo possui uma forte base 
industrial. Mas tal fato não possibilitou uma maioria de votos para Dilma Rousseff. E mesmo entendendo o 
candidato que os votos considerados em maioria sejam dos sindicatos, vale lembrar que o movimento Sindical no 
Brasil não é coeso. Muito pelo contrário. As entidades sindicais são desunidas, descentralizadas e rivais. Vale 
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apenas citar como exemplo a CUT e a Força Sindical. Não resta dúvida que a reeleição da candidata Dilma Rousseff 
valeu-se pelo seu extraordinário desempenho na região Nordeste, e não em São Paulo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – MOTORISTA CATEGORIA B 

CANDIDATO (A): JOSE ANASTACIO TEIXEIRA DA COSTA Nº DE INSC. 2048946 

CANDIDATO (A): RONALDO WESCLEY DE SOUZA Nº DE INSC. 2049490 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Conhecimentos Gerais. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Toponímia - Palavra originária do tupi, que significa gente fiandeira. 
Gentílico – Miraimense. 
Código Município - 2308377 
Fonte: IBGE/IPECE. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ -SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 
(SEPLAN). Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE).Fortaleza-CE- 2006. PERFIL BÁSICO 
MUNICIPAL –MIRAÍMA. Disponível na Internet 
Recurso Indeferido. A questão é clara. Não há qualquer possibilidade de dúbia interpretação. Perguntou-se, 
dentre as opções, qual o significado da palavra em Tupi que dá nome ao município de Miraíma. Todas as fontes 
citadas na questão e no recurso são pacíficas ao considerar o significado de Miraíma de “gente fiandeira”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - MOTORISTA B 

CANDIDATO (A): RONALDO WESCLEY DE SOUZA Nº DE INSC. 2049490 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

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

Conforme Capítulo XV - DAS INFRAÇÕES - Art. 162, inciso III – Dirigir Veículo: 
III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja 
conduzindo:  
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – MOTORISTA D 

CANDIDATO (A): JOSE HERBERSON MARTINS DE ARAUJO Nº DE INSC. 2048246 

CANDIDATO (A): MARCOS IRINEU OLIVEIRA Nº DE INSC. 2048996 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A questão 16, cujo conteúdo descreve-se: “O condutor de veículo de transporte escolar do município de Miraíma -
CE ao fazer a operação de embarque e desembarque de passageiro, deverá acionar, por medidas de segurança, as 
luzes”, trata-se de operação de embarque e desembarque e não de circulação. Portanto, segue fundamentação 
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conforme o Código de Trânsito Brasileiro: 
Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 
VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo estiver parado 
para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. 
Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando circularem 
em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz 
baixa durante o dia e a noite. 

Esta trata-se de lei primaria. De outro modo, a lei secundaria: infração de trânsito, diz:  
Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver 
parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias: 
Infração - média; 
Penalidade - multa. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VIGIA 

CANDIDATO (A): ROQUE LANDE ROCHA Nº DE INSC. 2049450 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

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

Conforme Anexo II – Atribuições do Cargo de Vigia do Edital 01/2015 – é função do vigia examinar se as 
instalações físicas, hidráulicas e elétricas estão perfeitas. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – VIGIA 

CANDIDATO (A): LEANDRO TEIXEIRA VERAS Nº DE INSC. 2049450 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 de Conhecimentos Específicos. 

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

Na alternativa indicada como correta, deixa claro NÃO ser comportamento correto de um funcionário público. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUANTO AO NÍVEL DOS CARGOS – MOTORISTA CATEGORIA B, MOTORISTA CATEGORIA D E OPERADOR DE 
MÁQUINAS PESADAS. 

CANDIDATO (A): FRANCISCO ALEXANDRE VASCONCELOS DA MOTA Nº DE INSC. 2048952 

CANDIDATO (A): FRANCISCO FERREIRA ROGERIO Nº DE INSC. 2048821 

CANDIDATO (A): FRANCISCO GILSON SOUSA DE ARAUJO Nº DE INSC. 2049518 

CANDIDATO (A): JOSE ANASTACIO TEIXEIRA DA COSTA Nº DE INSC. 2048946 

CANDIDATO (A): JOSE IRANILTON SOUSA RODRIGUES Nº DE INSC. 2048242 

CANDIDATO (A): MARCOS MATIAS FARIAS Nº DE INSC. 2047698 

TEOR DO RECURSO: Quanto ao Nível dos Cargos – Motorista Categoria B, Motorista Categoria D e Operador De Máquinas 

Pesadas. 
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HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

1. A prova para os referidos cargos foram elaboradas para nível Fundamental Incompleto, porém ao digitar o 
Nível de Conhecimento na parte superior da mesma, houve um equivoco na digitação deixando a palavra 
Completo o que não alterou o conteúdo aplicado aos candidatos. 

2. A questão de Nº.: 09, torna-se NULA por não esta contemplado no conteúdo Programático Formas Verbais. 

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): LUCIANA RODRIGUES LOPES Nº DE INSC. 2049717 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 de Conhecimentos Gerais. 

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

A LETRA (D) ESTÁ ERRADA. O PLANO REAL FOI IMPLANTADO EM 1994, NO GOVERNO ITAMAR FRANCO E NÃO NO 
GOVERNO FERNANDO HENRIQUE. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA MACIELIA TEIXEIRA MARQUES Nº DE INSC. 2049990 

CANDIDATO (A): ANTONIA TAINARA DE SOUSA Nº DE INSC. 2049752 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 06 de Língua Portuguesa. 

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

O enunciado pede que “Conforme o trecho acima assinale a alternativa correta;” a única alternativa que 
contempla a palavra “tardes” classificada morfologicamente é a de letra “d”. A opção “a” não traz sucessivamente 
como substantivo, substantivo e verbo; óbvio que a opção “b” está incorreta, pois o termo “tardes”, na primeira 
aparição é substantivo; na segunda aparição, “tardes” é verbo, na 2ª. Pessoa do singular do presente do 
subjuntivo; ficam, por conseguinte, explicadas a opção “c”, incorreta e como opção correta (vide explicação  dada) 
assinale-se a “d”. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA CELIA MOURA ALVES Nº DE INSC. 2047866 

CANDIDATO (A): ANTONIA EVANGELINA CUSTODIO GONCALVES Nº DE INSC. 2049716 

CANDIDATO (A): ANA MACIELIA TEIXEIRA MARQUES Nº DE INSC. 2049990 

CANDIDATO (A): ANTONIA TAINARA DE SOUSA Nº DE INSC. 2049752 

CANDIDATO (A): EMANUEL GILDEMAR DE SOUSA PONTES Nº DE INSC. 2049975 

CANDIDATO (A): FRANCISCO CLEILSON OLIVEIRA RODRIGUES Nº DE INSC. 2048309 

CANDIDATO (A): JOSE ROBERTO DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049689 

CANDIDATO (A): JULIO CESAR TEIXEIRA Nº DE INSC. 2049713 

CANDIDATO (A): LUCIANA RODRIGUES LOPES Nº DE INSC. 2049717 

CANDIDATO (A): MARIACILENE DE SOUSA CARNEIRO Nº DE INSC. 2047904 
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CANDIDATO (A): MARIA IZABEL VERAS DOS SANTOS Nº DE INSC. 2047904 

CANDIDATO (A): PEDRO JUVEMAR DE SOUSA PONTES Nº DE INSC. 2047898 

CANDIDATO (A): VALDILENE PINHEIRO MONTENEGRO Nº DE INSC. 2048008 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 08 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
(as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

É sabido que os fabulistas usam animais, colocando-os em circunstâncias que lembram situações da vida humana, 
tornando - os uma espécie de símbolo. Por exemplo, a formiga representa o trabalho; o cordeiro, a inocência; a 
lebre, a celeridade (a rapidez); no caso da fábula “Os lobos e os cordeiros”, há a incompatibilidade “natural” entre 
lobos e cordeiros: “seria preciso usar uma artimanha...”. Inocentemente, os cordeiros “caem” na do 
representante dos lobos e, cometem a imprudência de “pensar, um dia, serem amigos dos lobos”, fato que 
subverteria os valores do gênero “Fábulas” (cordeiros amigos de lobos). Aqueles (os cordeiros) agem 
impulsivamente, imprudentemente...  Atos impensados trazem consequências. Por isso, se diz tanto na vida real 
para atos que, clara – mente, redundarão em prejuízos... “Colhe-se o que se planta”.  Daí, a razão de a resposta 
correta ser a da letra “a”. Não houve oferta alguma de “vantagem” aos cordeiros. Estes apenas se voltaram contra 
os cachorros (eliminaram-nos e ficaram desprotegidos) achando que os cachorros eram a razão de inimizade entre 
lobos e cordeiros. Retirado, portanto, o embasamento para considerar correta a letra “b”. Quanto à opção da 
letra “d”, não há como considerá-la correta, porque para que exista “o mal que fiz àquela pessoa, se voltará 
contra mim” é preciso uma relação de proximidade e reciprocidade entre duas partes. Na fábula em apreço, os 
cordeiros se voltam contra os cachorros e sofrem uma consequência (a morte); os lobos que lhes quiseram mal, 
não entram nessa relação de reciprocidade. Desconsiderada, portanto, a assertiva da letra “d”. Não há nenhuma 
ambiguidade em relação às alternativas. O gênero textual é FÁBULA com suas características pertinentes e 
apontadas. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

CANDIDATO (A): JESSYCA GEOVANA MOTA DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049880 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 de Língua Portuguesa. 

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

O enunciado diz: “Em relação às palavras negritadas, pode-se afirmar, exceto:” A opção de letra “a” está 
CORRETA; apesar de estabelece, SIM, uma relação de concessão (é igual à ainda que, mesmo que). CORRETA, 
também, a opção de letra “b”: Assim pode ser substituído sem alteração do sentido pelo termo Então. Na opção 
“c”, a palavra que (refere-se à “falta de dinheiro”) classificando-se, morfologicamente, como pronome relativo, 
portanto, CORRETA.  A opção de letra “d” é a exceção: porque está INCORRETA.  “-las” refere-se à expressão as 
reservas disponíveis. NÃO HÁ NENHUMA AMBIGUIDADE. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO DE SOUSA VASCONCELOS Nº DE INSC. 2049779 

CANDIDATO (A): JOSE ROBERTO DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049689 

CANDIDATO (A): MARCIA VERAS DE PAULA Nº DE INSC. 2049948 

CANDIDATO (A): MARIA IZABEL VERAS DOS SANTOS Nº DE INSC. 2047904 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas é certo que o poder há de ser usado normalmente, sem abuso. 
Abusar do poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública. A utilização desproporcional do poder, os 
empregos arbitrários da força, da violência contra o administrado constituem formas abusivas do uso do poder 
estatal, não toleradas pelo Direito e nulificadoras dos atos que a encerram. Em outras palavras, o uso do poder é 
licito; o abuso, sempre ilícito. Daí porque todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de poder. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

CANDIDATO (A): JULIO CESAR TEIXEIRA Nº DE INSC. 2049713 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 de Conhecimentos Específicos. 

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

Foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, em 12 de setembro de 2012, a existência de repercussão geral da 
matéria, face à necessidade de verificação da observância dos limites impostos à delegação do exercício do poder 
de polícia à luz do disposto no art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e no art. 30 da 
Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, como já dito, sinalizou pela possibilidade de delegação da 
fiscalização, mas não quanto à atividade sancionatória (naquele caso também foi vedada a delegação da 
atividade legislativa). Assim, por ocasião do julgamento final do indigitado recurso, que ainda se encontra 
pendente, caberá ao Supremo Tribunal Federal pronunciar-se expressamente acerca da possibilidade, ou não, 
de transferência do poder de polícia às entidades privadas integrantes da Administração Pública indireta. Leia 
mais: http://jus.com.br/artigos/29130/transferencia-do-poder-de-policia-as-entidades-privadas-da-
administracao-publica-segundo-os-tribunais-superiores#ixzz3lCjIioxR 
Como ainda não há entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema, vigora o entendimento doutrinário. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

CANDIDATO (A): ELIJAMES TEIXEIRA FELIX Nº DE INSC. 2047978 

CANDIDATO (A): FRANCISCO CRISTIANO TEIXEIRA MARQUES CARNEIRO Nº DE INSC. 2049770 

CANDIDATO (A): JOSE ROBERTO DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049689 

CANDIDATO (A): MARIA IZABEL VERAS DOS SANTOS Nº DE INSC. 2047904 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A circular é uma carta destinada a funcionários de um determinado setor, remetida pelo chefe da repartição ou 
do departamento. Tem o objetivo de transmitir normas, ordens, avisos, pedidos, ou seja, de delimitar 
comportamentos e homogeneizar condutas de um grupo de pessoas, tendo por isso um caráter de 
correspondência interna. Tem o nome de circular porque indica a função de divulgar as informações entre todos 
os destinatários. Ante a sua definição e caracterização no enunciado não há que se destacar explicitamente o local 
de sua ocorrência, está informação deve ser inferida pelo candidato, para que não se incorra num direcionamento 
da resposta. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ALEX JUNIOR MAGALHAES FREIRES Nº DE INSC. 2047843 

CANDIDATO (A): MARIA AURINICE BRAGA Nº DE INSC. 2047859 

CANDIDATO (A): MARIA EVANILDA NUNES Nº DE INSC. 2048413 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 01 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
(as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O estudo de palavras cognatas está contemplado no conteúdo de significação de palavras. A partir da 
compreensão delas é que se adentra ao estudo da formação de palavras. A questão pedia, apenas, a apropriação 
do significado da palavra. Vale lembrar que a leitura não é um ato passivo, ou seja, o leitor não deve apenas 
decodificar as palavras uma vez que o texto escrito não é formado por vocábulos ou sentenças isoladas. O texto 
compreende um conjunto de palavras e sentenças articuladas de tal maneira que juntos formam um todo. 
Portanto, o ato de ler e compreender vai além da interpretação, isto é, o leitor ativo é também aquele que prevê, 
lê, interpreta, questiona, duvida, discorda, critica, ou seja, participa do processo de construção de sentido do 
texto. Desta forma, a sua participação interativa com o texto é de fundamental importância para que a construção 
de sentido do texto ocorra. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

13 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CE. 
EDITAL 01/2015 

   

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO TÉCNICO COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANTONIA NATIENE MOTA COELHO Nº DE INSC. 2048397 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 10 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação do recurso impetrado pelos 
(as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Os tipos textuais são estes: descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo. 
O texto INJUNTIVO, que é instrucional, tem características bem marcadas. A principal delas é o emprego de verbos 
no Modo Imperativo que promove atitudes no leitor. 
O texto é, pois INSTRUTIVO porque injuntivo e não cabe à linguística textual julgamento de valor quanto aos 
resultados da instrução. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 22– CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 

CANDIDATO (A): CECILIANE ALMEIDA TEIXEIRA Nº DE INSC. 2048086 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

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

LDB - Seção II Da Educação Infantil- Art. 29º. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.  Art. 30º. A educação infantil será 
oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;  II - pré-escolas, para 
as crianças de quatro a seis anos de idade. Como se pode observar não há nenhum erro na questão. Por sinal a 
referida questão praticamente repetiu o exposto nos artigos 29 e 30 da LDB. A leitura cuidadosa dos referidos 
artigos rapidamente solucionará a dúvida do candidato. Questão objetiva sem margem para uma interpretação 
subjetiva.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 29– CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – TÉCNICO EM SECRETARIA ESCOLAR 

CANDIDATO (A): ALEX JUNIOR MAGALHAES FREIRES Nº DE INSC. 2047843 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

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

É importante lembrar que o acesso ao ensino fundamental está assegurado na Constituição do Brasil como direito 
subjetivo, ou seja, a matrícula não poderá ser negada, A escola é um direito do aluno, assim como dever da família 
e do Estado. A matrícula deve ser efetuada, onde se estabelecerá um prazo para a exibição da referida 
documentação. Estudar é um direito. Nenhum aluno poderá ter matrícula indeferida por falta da certidão de 
nascimento. Caso o aluno não tenha sua certidão, a escola deverá orientar os pais ou responsáveis que busquem o 
cartório de registro ou ainda, o Conselho Tutelar para maiores orientações. Para maiores dúvida consultar Manual 
do Secretário Escolar publicado pelo Governo do Estado do Ceará. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPEIROR COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA MARIA CONCEIÇÃO DE SOUSA Nº DE INSC. 2049144 

CANDIDATO (A): CRISNETE CESAR DA ROCHA Nº DE INSC. 2049679 

CANDIDATO (A): FRANCISCO MARCONES AZEVEDO DOS SANTOS FILHO Nº DE INSC. 2049160 

CANDIDATO (A): FRANCISCO VALCILANE CARNEIRO DE ARAUJO Nº DE INSC. 2048214 

CANDIDATO (A): JOSE JOZIVANE COELHO ALVES Nº DE INSC. 2049180 

CANDIDATO (A): PAULO RUBENS DE ARAUJO GAMELEIRA Nº DE INSC. 2049121 

CANDIDATO (A): ROSALBA DE OLIVEIRA TRINDADE Nº DE INSC. 2048234 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 01 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No período "Nenhum país, no entanto, foi tão longe quando à Finlândia" ocorre ZEUGMA, recurso linguístico de 
omissão de um termo facilmente recuperável pelo contexto. É recurso comum nos fragmentos que apresentam 
valor semântico de comparação, a fim de que se evite repetição de palavras. No fragmento leia-se, pois, com o 
devido reconhecimento da ZEUGMA: “Nenhum país, no entanto, foi tão longe quanto a Finlândia foi.”  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUANTO AS QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA DE NÍVEL SUPERIOR 

CANDIDATO (A): RIGOBERTO JUNIOR SOUSA PAIVA Nº DE INSC. 2048464 

TEOR DO RECURSO: Quanto as Questões de Língua Portuguesa de Nível Superior. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

As questões da prova de nível superior relacionadas ao conhecimento de Língua Portuguesa, assim como as 
demais, são de autoria da equipe de elaboradores da própria Universidade e fazem parte de uma banca de 
questões que são sorteadas entre tantas para formulação da prova. No caso de questões que por acaso sejam 
usadas (sorteadas) em uma seleção de estagiários que estão cursando Nível Superior não se presume a 
impessoalidade uma vez que, no caso, nenhum destes estagiários estariam concorrendo às vagas destinadas a 
graduados, deixando assim todos os concorrentes em nível de igualdade. 

 

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): CICERO REGIO BARBOSA VASCONCELOS Nº DE INSC. 2048385 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 de Língua Portuguesa. 

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

ORTOGRAFIA OFICIAL é a ortografia vigente e, na Ortografia Vigente (independe de ser a “velha” ou a “nova”) a 
grafia das duas palavras da alternativa A é a grafia que está.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EVALDO TEIXEIRA Nº DE INSC. 2048798 

CANDIDATO (A): JOAO HERNANDO RODRIGUES ALVES Nº DE INSC. 2049979 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 06 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

No fragmento, FINLANDÊS é adjetivo pátrio atribuído ao substantivo “governo”; NECESSÁRIA é adjetivo 
modificador do nome “infraestrutura”; META é substantivo comum; AMBICIOSA é adjetivo modificador do 
substantivo “meta”; OUTROS é pronome indefinido. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): CICERO REGIO BARBOSA VASCONCELOS Nº DE INSC. 2048385 

CANDIDATO (A): JAQUELINE DE CASTRO ALEXANDRE Nº DE INSC. 2049065 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 07 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

Na relação de ressalva ou oposição e na relação de adição, quando os sujeitos forem distintos, emprega-se a 
vírgula. Quando, na adição, o sujeito for o mesmo, como é o caso da alternativa D, dispensa-se a vírgula. 
Alternativa CORRETA: C porque apresenta sujeitos distintos. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPEIROR COMPLETO 

CANDIDATO (A): ANA ALYNE CASTRO SOUSA RAMOS Nº DE INSC. 2048694 

CANDIDATO (A): BRUNO FROTA MENDES Nº DE INSC. 2049239 

CANDIDATO (A): CICERO CELIO MOURA BATISTA Nº DE INSC. 2048557 

CANDIDATO (A): CLARA SAMARA DOURADO BRAGA Nº DE INSC. 2049823 

CANDIDATO (A): GISLENE GOMES DA SILVA Nº DE INSC. 2049309 

CANDIDATO (A): JAQUELINE DE CASTRO ALEXANDRE Nº DE INSC. 2049065 

CANDIDATO (A): JOSE DENIS BARROSO BRAGA Nº DE INSC. 2049226 

CANDIDATO (A): JOSE EDVAN DE MOURA BRANDÃO Nº DE INSC. 2049409 

CANDIDATO (A): JOSE LEONARDO DO MONTE MARQUES Nº DE INSC. 2048220 

CANDIDATO (A): KARCIA REJANE VASCONCELOS TEIXEIRA Nº DE INSC. 2048440 

CANDIDATO (A): LEANDRO FERNANDES VALENTE Nº DE INSC. 2049349 

CANDIDATO (A): MARIA EDIVANIA DA SILVA Nº DE INSC. 2049222 

CANDIDATO (A): PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL Nº DE INSC. 2048339 

CANDIDATO (A): ROBERLANDIA AGOSTINHO MARQUES Nº DE INSC. 2048800 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

CANDIDATO (A): SUZANA CASTELLO BRANCO RESENDE Nº DE INSC. 2048433 

CANDIDATO (A): VANIA MARY TEIXEIRA PRACIANO SANTOS Nº DE INSC. 2048414 
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TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 08 de Língua Portuguesa. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

A falha gráfica da alternativa D não invalida a questão, posto que o candidato teria que analisar todas as palavras 
da alternativa. A palavra ESPERMATOZOIDE não recebe acento uma vez que não se acentuam os ditongos abertos 
ei oi eu paroxítonos. HERÓI recebe acento por ser ditongo aberto OI oxítono. PREJUÍZO e RAÍZES - I, U tônicos 
recebem acento quando representam hiato com a vogal anterior. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): JAQUELINE DE CASTRO ALEXANDRE Nº DE INSC. 2049065 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 de Língua Portuguesa. 

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

Ocorre, no primeiro quadrinho, a figura de linguagem denominada METONÍMIA, recurso linguístico em que se 
coloca uma palavra no lugar de outra pela relação de contiguidade. Entre as ocorrências da metonímia, ocorre 
aquela que representa “A PARTE PELO TODO”. 
No fragmento leia-se, pois, com o devido reconhecimento que o pai do garoto não comprou  apenas as “cabeças” 
do gado.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 de Conhecimentos Gerais. 

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

Dos municípios citados nas proposições, os que fazem fronteira com o Munícipio de Miraíma nas porções Leste e 
Sul, respectivamente, são Itapipoca e Irauçuba. A análise atenta do mapa por parte do candidato elucidará sua 
dúvida. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): PAULO HENRIQUE DE SOUZA MARTINS Nº DE INSC. 2049339 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 de Conhecimentos Gerais. 

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

Inegavelmente a Elevação do Brasil em 1815 à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves não pode ser 
entendido como um mecanismo de reforço do controle colonial. Foi na verdade o inverso. A Metrópole com esta 
medida reconheceu formalmente que o Brasil deixava de ser uma simples colônia, adquirindo status de Reino 
Unido. Na verdade, de uma forma geral, a Era Joanina possibilitou um afrouxamento da rigidez do sistema 
metropolitano. Contribuindo, consideravelmente, para a Independência do Brasil. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 de Conhecimentos Gerais. 

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

Não há qualquer problema na questão. De fato a resposta é a letra (C). O movimento chamava-se Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIENCIAS 

CANDIDATO (A): FRANCISCA NUBIA MOTA DANTAS Nº DE INSC. 2049211 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

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

A impetrante alega que “As características dos mamíferos possuem glândulas mamarias diferenciando-o dos 
demais seres pois essa questão foi no gabarito preliminar como sendo errada e apresentando o item" D" como 
certo aonde tem uma característica que não e só dos mamíferos”. Entretanto, vale ressaltar que os mamíferos 
possuem outras características sinapomórficas além das glândulas mamárias. Além disso, o comando da questão 
solicita “Qual das opções abaixo apresenta as características adequadas que diferenciam os mamíferos dos 
demais seres”. NÃO FORAM SOLICITADAS as características EXCLUSIVAS DOS MAMÍFEROS, e sim as mais 
adequadas dentro da classe dos mamíferos em relação a outros seres. Com exceção do item “d”, os demais itens 
apresentam erro quanto às características dos mamíferos, destacados logo abaixo: 
- O item “a” apresenta erro quando diz que os mamíferos possuem o coração com duas câmaras e são anamniotas 
e analantoidianos. 
- O item “b” está errado pois alega que os mamíferos são pecilotérmicos. 
- O item “c” está errado, por informar que os mamíferos possuem coração com três câmaras. 
REFERÊNCIAS: AMABIS, José Mariano, MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia. Vol. 2. São Paulo: Moderna, 2004. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – CIENCIAS 

CANDIDATO (A): FRANCISCO EVALDO TEIXEIRA Nº DE INSC. 2048798 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

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

O termo “picada de cobra” também é utilizado pelo Instituto Butantan e pela FIOCRUZ fazendo referência a 
acidentes com animais peçonhentos como cobras, aranhas, escorpiões, taturanas ou lagartas etc. Além disso, o 
escrito não prejudica o entendimento da questão por não fazer relação direta com os seus respectivos itens que 
estão coerentes com o contexto geral apresentado pela questão que possui como comando os efeitos do soro 
antiofídico. 
REFERÊNCIA:  
INSTITUTO BUTANTAN. Como tratar picadas de animais peçonhentos. Disponível em: < 
http://www.institutobutanta.com.br/como-tratar-picadas-de-animais-peconhentos/>. Acesso em 07 de setembro 
de 2015. 
FIOCRUZ. Os venenos e seus soros. Disponível em: 
<http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1065&sid=8>. Acesso em: 07 de setembro de 
2015. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – FARMACEUTICO 

CANDIDATO (A): BRUNO FROTA MENDES Nº DE INSC. 2049239 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

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

No item d - Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios poderão receber os recursos federais por 
meio de cinco blocos de financiamento: 1 – Atenção Básica; 2 – Atenção de Média e Alta Complexidade; 3 – 
Vigilância em Saúde; 4 – Assistência Farmacêutica; e 5 – Gestão do SUS. Antes do pacto, havia mais de 100 formas 
de repasses de recursos financeiros, o que trazia algumas dificuldades para sua aplicação. 
O erro do Item b - Não há hierarquia entre União, estados e municípios, mas há competências para cada um 
desses três gestores do SUS. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – FARMACEUTICO 

CANDIDATO (A): BRUNO FROTA MENDES Nº DE INSC. 2049239 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

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

A Riboflavina está ligada à formação de células vermelhas do sangue e anticorpos; envolvida na respiração e 
processos celulares; previne catarata; ajuda na reparação e manutenção da pele e na produção do hormônio 
adrenalina. Principais fontes: vegetais, grãos integrais, leite e carnes - http://saude.ig.com.br/vitaminas/  
Vitamina B2 (Riboflaviana) – Ligada à formação de células vermelhas do sangue e anticorpos; envolvida na 
respiração e processos celulares; previne catarata; ajuda na reparação e manutenção da pele e na produção do 
hormônio adrenalina. Principais fontes: vegetais, grãos integrais, leite e carnes - 

http://saude.ig.com.br/vitaminas/
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http://www.farmacialascasas.com.br/dica/vitaminas-e-minerais/ 
Vitamina B2 (Riboflavina): está envolvida na respiração e processos celulares; ajuda na reparação e manutenção 
da pele; ligada na formação de células vermelhas do sangue e anticorpos; produz o hormônio adrenalina. Os 
alimentos ricos em B2 são: grãos integrais, vegetais, leite e carnes. 
http://rafaelasampaionutri.blogspot.com.br/2013/07/vitaminas-hidrossoluveis.html 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS 

CANDIDATO (A): FRANCISCO MARCONES AZEVEDO DOS SANTOS FILHO Nº DE INSC. 2049160 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 de Conhecimentos Específicos. 

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

Na questão, o pronome oblíquo lhe é complemento do verbo saltar e não do verbo admirar. Admira que: 
saltassem algumas lágrimas; saltassem de quem: dele (lhe = de ele). Tem-se, então, um elemento com função 
sintática de objeto indireto. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS 

CANDIDATO (A): FRANCISCO MARCONES AZEVEDO DOS SANTOS FILHO Nº DE INSC. 2049160 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

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

Necessariamente a oração principal não precisa vir antes da subordinada. É isso o que ocorre neste enunciado, 
trata-se de inversão da ordem direta da oração. Desse modo, se colocada em ordem direta a construção assim 
ficaria: O.P. = Sempre haverá um professor disposto a ensinar; O.S. = onde houver alguém querendo aprender. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS 

CANDIDATO (A): MIRIAN ROGERIO MAGALHAES FREIRES Nº DE INSC. 2047732 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 de Conhecimentos Específicos. 

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

Quando se trata de leitura e interpretação de texto, não se pode fazer uma leitura fragmentada, deve-se 
compreender o texto como um todo. Outro aspecto importante é que os textos na modalidade charge e tira, 
sempre trazem um tom de humor. Assim, no texto em questão o menino já estava na escola e queria aprender a 
ler e escrever, mas o fato é que a escola pública não estava conseguindo cumprir o seu papel, o tom de humor 
está implícito na resposta da mãe, ora ele já estava na escola, querer aprender a ler e a escrever já seria muito 
para a sua condição de aluno de escola pública. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

http://www.farmacialascasas.com.br/dica/vitaminas-e-minerais/
http://rafaelasampaionutri.blogspot.com.br/2013/07/vitaminas-hidrossoluveis.html
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS 

CANDIDATO (A): ANTONIA BARROS PEREIRA Nº DE INSC. 2049166 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 de Conhecimentos Específicos. 

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

Dos sinais de pontuação, o travessão é um dos mais requisitados atualmente, pelo fato de proporcionar mais 
clareza do que as vírgulas nas intercalações longas e maior ênfase nos destaques. Travessões substituem e são 
substituíveis por aspas, dois-pontos, parênteses ou duas vírgulas, dependendo do caso. No texto em questão 
temos dois usos, que não necessariamente querem indicar mudança de interlocutor em diálogos. Temos um texto 
jornalístico, assim, na 1ª ocorrência foi utilizado para separar um comentário; e na 2ª ocorrência para destacar 
uma parte do texto que corresponde a uma citação, desse modo, poderia ser substituído por aspas. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL I 

CANDIDATO (A): JAQUELINE DE CASTRO ALEXANDRE Nº DE INSC. 2049065 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 de Conhecimentos Específicos. 

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

O enunciado é enfático quando usa o verbo no pretérito: estabelecia. Assim, infere-se que a resposta corresponde 
ao disposto na lei antes da alteração no dispositivo da LDB de 1996. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

CANDIDATO (A): RAFAELE CRISTINE DE SOUSA BRAGA MARTINS Nº DE INSC. 2049479 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 de Conhecimentos Específicos. 

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

Segundo Richard P. Feynman, os conceitos matemáticos estão intimamente relacionados com a vivência e a 
percepção das coisas, sendo que o conhecimento matemático distingue-se de todos os outros saberes pelo seu 
carácter abstrato, mas as suas definições são fixas e existem num mundo coeso e imaginário. Assim, a matemática 
continua a ser a ciência do rigor e da ordem, pode construir realidades e podemos considerar a matemática como 
o cimento unificador de todos os saberes. A razão desta constatação é simples pois a matemática é a base de 
todas as ciências e de todas as artes. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – EDUCADOR FÍSICO 

CANDIDATO (A): SILVIA KARLA ALBUQUERQUE Nº DE INSC. 2047718 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 de Conhecimentos Específicos. 

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

Segundo Karren et al. (2014), a respiração Boca-Nariz, acontece quando:  
- Não conseguir desobstruir a boca da vítima; 
- A boca da vítima for tão grande que você não consiga vedá-la com a boca; 
- A vítima não tiver dentes, o que interfere na garantia de uma boa vedação; 
- A vítima tiver lesões na boca.  
Suas observações nesse caso podem conter equívocos. Independente das características físicas do sujeito (criança, 
jovem ou adulto), é necessário um embasamento teórico sobre o abordado. De acordo com Reis e Vasconcelos 
(1999) o procedimento boca-nariz para crianças é realizado prioritariamente até 1 ano de idade, não sendo o caso 
na presente questão, visto que não seria possível trabalhar saída de bloco com uma criança nessa faixa etária.  
REIS, A.G.; VASCONCELOS, M.C. Ressuscitação cardiopulmonar pediátrica. J Pediatr (Rio J) 1999;75(Supl.2):s159-
s67. 
KARREN; K.J.; HAFEN, B.Q.; LIMMER, D.; MISTOVICH, J.J. Primeiros socorros para estudantes. 10 ed. Manole, São 
Paulo, 2014. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO SERGIO PONTE ARAGÃO Nº DE INSC. 2050035 

CANDIDATO (A): MARIA EDVANDA DE LIMA Nº DE INSC. 2048542 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 16 de Conhecimentos Específicos. 

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

A primeira parte da questão faz uma afirmação que “O diagnóstico clínico de gravidez baseia-se em sinais e 
sintomas.”, porém a pergunta é acerca dos sinais de certeza “De acordo com os sinais de certeza é correto 
afirmar.” E de acordo com o manual nº 32 do Ministério da Saúde Caderno da Atenção Básica – Atenção ao pré-
natal de baixo risco - 2012; página 54: 
Sinais de certeza: 
Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo 
Pinard a partir de 20 semanas; 
Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas); 
Ultrassonografia: o saco gestacional pode ser observado por via transvaginal com apenas 4 a 5 semanas 
gestacionais e a atividade cardíaca é a primeira manifestação do embrião com 6 semanas gestacionais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
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QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): CLARA SAMARA DOURADO BRAGA Nº DE INSC. 2049823 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 de Conhecimentos Específicos. 

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

O enunciado deixa claro que o parâmetro a ser utilizado é o Anexo II da Portaria 104 e não o site do Ministério da 
Saúde, de modo que a OPÇÃO C está CORRETA, segundo tal portaria (104). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA Nº DE INSC. 2049648 

CANDIDATO (A): FERNANDA RAFAELA BARBOSA DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049840 

CANDIDATO (A): FRANCISCA FLAVIA OLIVEIRA AMARAL MACHADO Nº DE INSC. 2049655 

CANDIDATO (A): LEILIANY MAGNO CUNHA Nº DE INSC. 2048355 

CANDIDATO (A): MARIA EDVANDA DE LIMA Nº DE INSC. 2048542 

CANDIDATO (A): PAULA LIMA DA SILVA Nº DE INSC. 2048538 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

O item III é falso: de acordo com a instrução normativa referente ao calendário nacional de vacinação de que trata 
a portaria GM/MS N 1498 de 19 de julho de 2013, na há necessidade da criança mesmo sendo pre-matura, adiar 
ou esperar completar um mês para administrar a vacina BCG, devendo esta ser administrada o mais 
precossimente possível, desde que a criança tenha atingido 2kg.  
Na assertiva IV o reforço ocorre aos 15 meses, entretanto deve ser feito com a vacina DTP. O que não está claro 
na questão, assim está ERRADA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): FRANCISCO SERGIO PONTE ARAGÃO Nº DE INSC. 2050035 

CANDIDATO (A): PATRICIA TEIXEIRA DO AMARAL Nº DE INSC. 2048339 

TEOR DO RECURSO: Requerem reavaliação do gabarito da questão nº 20 de Conhecimentos Específicos. 

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Concurso Público em reunião de apreciação dos recursos impetrados 
pelos (as) candidatos (as) decidiu NÃO acatar a argumentação descrita no recurso e esclarece: 

De acordo com o manual nº 32 do Ministério da Saúde Caderno da Atenção Básica – Atenção ao pré-natal de 
baixo risco - 2012; página 89: 
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) na gestação é classificada nas seguintes categorias principais: 
Pré-eclâmpsia: caracterizada pelo aparecimento de HAS e proteinúria (> 300 mg/24h) após a 20ª semana de 
gestação em mulheres previamente normotensas; Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por 
convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas; Pré-eclâmpsia superposta à HAS crônica: definida pela 
elevação aguda da PA, à qual se agregam proteinúria, trombocitopenia ou anormalidades da função hepática, em 
gestantes portadoras de HAS crônica com idade gestacional superior a 20 semanas; Hipertensão arterial sistêmica 
crônica: é definida por hipertensão registrada antes da gestação, no período que precede à 20ª semana de 



 
 
 
 
 

23 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CE. 
EDITAL 01/2015 

   

gravidez ou além de doze semanas após o parto; Hipertensão gestacional: caracterizada por HAS detectada após a 
20ª semana, sem proteinúria, podendo ser definida como “transitória” (quando ocorre normalização após o 
parto) ou “crônica” (quando persistir a hipertensão). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 
 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

CANDIDATO (A): ANA CAMILA DE SOUSA OLIVEIRA Nº DE INSC. 2049648 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

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

De acordo com o manual nº 36 do Ministério da Saúde Caderno da Atenção Básica – ESTRATÉGIAS PARA O 
CUIDADO DA PESSOA COM DOENÇA CRÔNICA - DIABETES MELLITUS - 2013; página 49: 
É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas com DM tipo 1 ou 
tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013) [Grau de Recomendação 
B]. Em pessoas com bom controle pré-prandial, porém com HbA1c elevada, a monitorização da glicemia capilar 
duas horas após as refeições pode ser útil. Em pessoas com DM tipo 2 em uso de antidiabéticos orais a 
monitorização da glicemia capilar não é recomendada rotineiramente (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013). 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO VETERINÁRIO 

CANDIDATO (A): JESSICA MARIA LEITE DOS SANTOS Nº DE INSC. 2049405 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 de Conhecimentos Específicos. 

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

A questão é bastante simples e formulada corretamente, não deixando dúvidas na escolha da resposta, basta ter 
estudado um pouco de parasitologia Veterinária, com seus patógenos e respectivos ciclos etiológicos. 
Os animais que se alimentam com água, de detritos (porco - Taenia solium) ou erva (vaca - Taenia saginata) 
contaminados são infectados. Nestes animais ou acidentalmente no homem os ovos eclodem no intestino, 
gerando oncosferas, e penetram na mucosa intestinal, e disseminam-se pelo sangue até os tecidos, onde se 
enquistam principalmente no músculo, fígado e cérebro. Quando o homem come esta carne mal cozida infectada, 
a larva se aloja no seu intestino e aí se desenvolve, dando a origem a uma tênia adulta, fechando o ciclo. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): VANIA MARY TEIXEIRA PRACIANO SANTOS Nº DE INSC. 2048414 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 de Conhecimentos Específicos. 

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

O erro de digitação não compromete o enunciado da questão, e o uso do Do ou No neste caso não causam 
alteração semântica significativa que desvirtuem o significado da frase a ponto de deixa-la em dissonância com o 
que preconiza o código de ética quanto aos deveres dos assistentes sociais. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 



 
 
 
 
 

24 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA-CE. 
EDITAL 01/2015 

   

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): SEBASTIÃO SHERLY LIMA DE SOUSA Nº DE INSC. 2048411 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 de Conhecimentos Específicos. 

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

A questão se refere diretamente as etapas racionais do planejamento social e não a sequencia logica deste. Neste 
sentido o argumento utilizado não trata diretamente do enunciado da questão, portanto ressalto que as etapas 
racionais do planejamento social, que é composto por reflexão, ação, retomada de reflexão e decisão. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

CANDIDATO (A): LEONARDO FERNANDES VALENTE Nº DE INSC. 2049349 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 de Conhecimentos Específicos. 

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

Para que a alternativa I fosse considerada falsa deveria ter sido complementado com a expressão sem exceção, 
como citada pelo candidato, no entanto as questões podem ser elaboradas com modificações textuais, uma vez 
que deve haver a interpretação do candidato. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PARCIAL. 

 
 
 

Juazeiro do Norte – CE, 11 de Setembro de 2015. 


