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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  

RELATÓRIO DA COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ORÓS - CE REFERENTE AOS RECURSOS IMPETRADOS POR CANDIDATOS QUANTO A PROVA OBJETIVA E 
GABARITO PRELIMINAR. 

 

RECURSOS DEFERIDOS 

 
 

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Nível Fundamental 
Completo. 

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: 

As alternativas A e D estão corretas, portanto a questão torna-se nula. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

As alternativas A e B estão corretas, portanto a questão torna-se nula. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

As alternativas A e C estão corretas, portanto a questão torna-se nula. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

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: 

Conforme Decreto nº 9.758, de 11 de Abril de 2019, art. 3º é vedado na comunicação com agentes públicos 

federais o uso das formas de tratamento, ainda que abreviadas: 

I. Vossa Excelência ou Excelentíssimo. 
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Portanto, a questão está anulada por não conter alternativa correta. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE TRÂNSITO CATEGORIA “A” E “D” 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Agente de 
Trânsito Categoria “A” e “D”. 

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: 

Os itens I e III da questão em tela estão corretos, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, enquanto o item II está 

incorreto uma vez que o Código de Trânsito Brasileiro indica que o condutor do veículo só poderá fazer uso de 

buzina, desde que em toque breve, FORA das áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que 

se tem o propósito de ultrapassá-lo. Portanto a resposta correta é a letra C. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “C”. 

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE TRÂNSITO CATEGORIA “A” E “D” 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Agente de 
Trânsito Categoria “A” e “D”. 

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: 

Conforme a Legislação de Trânsito Nacional, a alternativa que responde corretamente a questão é a letra A. 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “A”. 

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE TRÂNSITO CATEGORIA “A” E “D” 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 21 Conhecimentos Específicos Agente de 
Trânsito Categoria “A” e “D”. 

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: 

Esta Banca resolver acatar as fundamentações do recorrente. Antes da resolução 160/2004 do COTRAN eram seis 
os tipos de silvos; Entretanto, com a implementação da Resolução mencionada, apenas 3 tipos de sinalizações 
(silvos) foram mantidos. Desta feita, esta Banca reconhece ter apresentado uma questão em desconformidade 
com a vigente legislação de trânsito, decidindo pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –ENFERMEIRO 

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

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 proposição II está correta. A vacina Pentavalente previne contra a meningite. 
A meningite é uma doença prevenível. E a melhor forma de se proteger dessa enfermidade é manter a caderneta 
de vacinação em dia. Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, há quatro vacinas disponíveis no Sistema 
Único de Saúde (SUS) que protegem contra a meningite: BCG, Pentavalente, Pneumocócica 10 valente e 
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Meningocócica C. https://www.saude.ce.gov.br 
 
MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO B 
Descrição 
O que é: Trata-se de uma infecção bacteriana aguda das meninges, comum na primeira infância. Doença de 
distribuição universal, com alta incidência em crianças, principalmente nos menores de 1 ano, sendo rara acima 
dos 5 anos. Após a introdução da vacina conjugada contra o Hib em 1999, a incidência das meningites causadas 
por esse agente diminuiu significativamente. 
Distribuição no Brasil e no mundo: Na década de 90, a meningite por Haemophilus influenzae tipo b (Hib) 
destacava-se como a segunda causa de meningite bacteriana. Após a implantação da vacina contra Hib no Brasil, 
incluída no calendário básico de vacinação da criança a partir de 1999, foi observada redução superior a 90% nos 
casos de meningite por este agente. 
 
Transmissão 
Agentes causadores (patógeno e vetores): Haemophilus influenzae. Um bacilo gram-negativo, imóvel, capsulado, 
pleomórfico. Possui diferentes sorotipos (a, b, c, d, e f), sendo o sorotipo b (minúsculo) o principal responsável por 
doença invasiva, tal como a meningite. https://www.infectologia.org.br 
 
Contudo, esta Banca reconhece um erro cometido na divulgação de seu gabarito preliminar. O III está correto. De 
fato, a (VIP), Vacina Inativada Poliomielite, deve ser ministrada à criança aos 4 meses de idade. Errada estaria a 
proposição se tivesse afirmado somente a partir dos 4 meses.  
 
Portanto, como todas as proposições estão corretas, esta banca decide pela mudança de seu gabarito da letra (A) 
para a letra (D) 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “D”. 

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –ENFERMEIRO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Enfermeiro. 

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: 

Esta Banca reconhece que o item II da questão em tela está errado e decide pela mudança do gabarito da letra (D) 
para a letra (B). 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “B”. 

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –ENFERMEIRO 

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

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: 

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar e decide por sua modificação, 
uma vez que todas as infrações são passíveis de cassação, de acordo com a resolução 564/2017. 
O Gabarito será modificado da letra (A) para a letra (D). 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “D”. 

 

 

 

https://www.saude.ce.gov.br/
https://www.infectologia.org.br/
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QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –ENFERMEIRO 

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

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: 

Esta Banca acata as fundamentações apresentadas pelos recorrentes e decide pela anulação da questão, uma vez 
que a mesma não possui nenhuma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS –ENFERMEIRO 

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

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: 

Esta Banca acata as fundamentações apresentadas pelos recorrentes e decide pela anulação da questão, uma vez 
que a mesma não possui nenhuma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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: 

O item V encontra-se errado, portanto não há alternativa que responda corretamente a questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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: 

Esta Banca acata as fundamentações apresentadas pelos recorrentes e decide pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO 

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

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: 

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar e decide pela mudança do 
gabarito da letra (B) para a letra (D). 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “D”. 
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QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO 

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

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: 

Esta Banca acata as fundamentações apresentadas pelos recorrentes e decide pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO 

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

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: 

Esta Banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar e decide pela mudança do 
gabarito da letra (B) para a letra (D). 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “D”. 

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

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

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 questão possui duas alternativas corretas, portanto está anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

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

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: 

Esta Banca acata as fundamentações apresentadas pelo recorrente e decide pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 25 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Meio Ambiente. 

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: 

Esta Banca reconhece o erro cometido na formulação das opções (alternativas). Portanto, em face de serem 
idênticas as alternativas (a) e (d) e não podendo existir duas respostas corretas, decide pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 
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QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Meio Ambiente. 

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: 

Esta Banca decide pela validação da fundamentação apresentada pelo recorrente. Concordando em se tratar a 
antibiose uma competição intraespecífica, decide pela anulação da questão. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA. 

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Radiologia. 

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: 

Esta Banca reconhece ter cometido um erro de redação no item III. Portanto, por considerar coerente as 
fundamentações apresentadas, decidimos pela mudança de gabarito da letra (D) para a letra (C). 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “C”. 

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Radiologia. 

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: 

Esta Banca decide por acatar os argumentos do recorrente. Por mais que constasse no edital ética profissional e 
os fundamentos apresentados pelo candidato sejam respaldados no CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DAS 
TÉCNICAS RADIOLÓGICAS, nada mais coerente que o Recurso impetrado esteja respaldado no Código de ética da 
categoria profissional. Desta feita esta Banca decide pela modificação do gabarito da letra (D) para a letra (A). 
 

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA LETRA “A”. 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 
 

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Nível Fundamental 
Completo. 

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: 

Em cada uma das alternativas A, B e D uma das palavras é efetivamente MASCULINA – respectivamente: O 
TREMA, O TREMA, O ECLIPSE - o que invalida cada uma delas. O benefício da dúvida favorece a única alternativa 
em que as duas palavras são femininas. A HÉLICE, A LIBIDO. 
Mantém-se o gabarito. 
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CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 

 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – FUNDAMENTAL COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Fundamental 
Completo. 

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 locução é formada por PREPOSIÇÃO + NOME, o que faz com que a expressão À PROCURA tenha em sua 
composição PREPOSIÇÃO + SUBSTANTIVO. 
A palavra PROCURA é, pois, um SUBSTANTIVO. 
Mantém-se o gabarito. 

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

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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: 

Os verbos LEMBRAR e ESQUECER são TRANSITIVOS DIRETOS e só funcionam como TRANSITIVOS INDIRETOS, 
regidos da preposição DE, quando pronominais. 
Em se tratando de serem pronominais, devem estar com os pronomes átonos como pronomes fossilizados. 
Assim:  
A) Alternativa incorreta, pois o verbo LEMBRAR é transitivo direto, uma vez que não está na forma 
pronominal “lembrar-se de”. 
B) Alternativa incorreta, pois o verbo LEMBRAR é transitivo direto, uma vez que não está na forma 
pronominal “lembrar-se de”. 
C) Alternativa CORRETA, uma vez que os verbos LEMBRAR-SE e ESQUECER-SE estão na forma pronominal, 
regidos, portanto, da preposição DE. 
D) Alternativa incorreta, uma vez que o verbo ESQUECER é transitivo direto, pois não está na forma 
pronominal. 

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

QUESTÃO Nº 04 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 04 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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 essência do que o autor defende na progressão textual é a de ALTRUÍSMO em oposição a egoísmo, quando 
afirma a pequenez das pessoas pela negação de enxergar o outro, de sonhar junto, de desviar do assunto, pelo 
fato de recolher a mão, de ser egoísta. 
1. “É pequena para você quando só pensa em si mesma, quando se comporta de uma maneira pouco gentil, 
quando fracassa justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre duas 
pessoas: a amizade.” 
2. “Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida, quando busca alternativas para o seu 
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crescimento, quando sonha junto. 
É pequena quando desvia do assunto.” 
3. “Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro” 
4. “Uma pessoa é única ao estender a mão e, ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. O egoísmo 
unifica os insignificantes.” 
5. “Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem 
tamanho.” 

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

QUESTÃO Nº 06 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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: 

Se “A metáfora é uma maneira de expandir os significados de palavras além do literal ao abstrato e uma maneira 
de expressar o pensamento abstrato em termos simbólicos”, é uma figura de linguagem. Cabe ao leitor 
reconhecer que toda FIGURA de Linguagem é, sobretudo, uma linguagem figurada, CONOTATIVA, pois. 
Nessa linha de raciocínio, para os gramáticos, toda linguagem metafórica é linguagem conotativa. 
Mantém-se o gabarito. 

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

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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 paradoxo, cujo sinônimo é oximoro, ocorre quando a noção antonímica ocorre na mesma situação. Ex: Um 
contentamento descontente, dor que desatina sem doer. 
Na expressão demarcada na questão, as pessoas não se agigantam e se encolhem ao mesmo tempo. Elas se 
agigantam ou se encolhem (quando um ocorre, o outro não ocorre), o que caracteriza ANTÍTESE. 
Mantém-se o gabarito. 

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

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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: 

Não há desvio de sentido no enunciado, que objetivamente solicita a alternativa cujas palavras recebem acento 
pelo mesmo motivo, pela mesma justificativa. 
Na alternativa D, todas as palavras recebem acento pelo mesmo motivo:  
Todas são palavras oxítonas terminadas em a,e,o ( seguidas de ‘s’ ou não). 
CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 09 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 09 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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 verbo HAVER é impessoal, cuja concordância se faz sempre na terceira pessoa do singular, nas acepções de 
EXISTIR, OCORRER, ACONTECER ou na indicação de TEMPO DECORRIDO. Tal concordância se mantém quando esse 
verbo – HAVER – estiver na composição de locução verbal. 
No enunciado na questão, o fragmento especificamente está na acepção de EXISTIR.  
É o que ocorre somente na alternativa C. 

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

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Médio Completo. 

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: 

POR QUE deve ser grafado sem acento e separado quando estiver indicando perguntas diretas, perguntas 
indiretas e quando puder ser substituído por PELO QUAL, PELA QUAL, PELOS QUAIS e PELAS QUAIS. 
Assim, o fragmento do enunciado, 
“Só eu sei as esquinas por que passei para chegar até aqui!” 
Equivale a 
SÓ EU SEI AS ESQUINAS PELAS QUAIS PASSEI PARA CHEGAR ATÉ AQUI . 
Mantém-se, pois, o gabarito. 

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

QUESTÃO Nº 01 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 01 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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 texto tem formato de história, característica do tipo NARRATIVO cujos aspectos estruturais, entre outros são: 
enredo, personagens, foco narrativo, discursos (direto, indireto ou indireto livre) e verbos no pretérito e sim, o 
texto de apoio para a questão traz poucas personagens: narrador-personagem, menina vestida com uma roupa 
vermelha horrorosa, a avó e um caçador. As demais alternativas apresentam gêneros textuais e o enunciado 
claramente solicitou TIPOLOGIA TEXTUAL. 
Mantém-se, pois, o gabarito.  

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

QUESTÃO Nº 02 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 02 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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 locuções conjuntivas das alternativas A e B têm valor semântico de CAUSA.   
 A locução conjuntiva da alternativa D tem valor semântico de CONCESSÃO. 
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 A conjunção da alternativa C é a única que traz valor semântico de TEMPO, como ocorre no fragmento do 
texto “...mas, assim que me deparei com a menina, ela foi logo gritando feito uma louca e me batendo com a 
cesta que tinha na mão”. 

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

QUESTÃO Nº 03 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 03 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

Em observância às alternativas, percebem-se os erros de concordância: 
 
a)“O rei ficou tão contente que mandou logo preparar a sua carruagem e, acompanhado pela princesa, sua filha, 
dirigiu-se para a casa dos nobres súditos que lhe TINHAM enviado tão elegante convite.” 
b) “Os rapazes da corte ficaram encantados e pensaram que Cinderela fosse uma princesa desconhecida e 
apressaram-se a IREM dar-lhe as boas vindas.” 
c)“Os dias passaram tão velozes que Bela não percebeu. Uma noite, em sonhos, pensou ver a Fera morta perto 
da roseira. Lembrou-se da promessa e correu desesperadamente ao palácio. Perto da roseira, encontrou a Fera 
que morria. Parecia brilharem os olhos da Fera, quando esta viu a amada.” 
d)“Os anões concordaram e, quando foram ERGUER o caixão, este caiu, fazendo com que o pedaço de maçã que 
estava alojado na garganta de Branca de Neve saísse por sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. 
Quando a moça viu o príncipe, se apaixonou por ele. Branca de Neve despediu-se dos sete anões e partiu junto 
com o príncipe.” 
 
Quanto à alternativa C, ela está correta, e eis a justificativa: 
Quando o verbo PARECER vem seguido de outro verbo no infinitivo, há duas formas de concordância verbal, 
sendo flexionado apenas um dos verbos em cada forma. 
 Ou ocorre a flexão do verbo parecer em singular ou plural e não flexão do infinitivo.  
 Ou ocorre a não flexão do verbo parecer, que se mantém na 3.ª pessoa do singular, e a flexão do infinitivo 
para o plural. 
 
Assim, há correção nas duas formas: PARECIAM BRILHAR ou PARECIA BRILHAREM. 

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

QUESTÃO Nº 05 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 05 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

Não cabia à questão a análise da aceitabilidade da premissa. Apenas a identificação de um argumento por 
raciocínio lógico. 
Reconheça-se, pois, que existem estratégias argumentativas: por dados concretos( alternativa A), por 
exemplificação( alternativa D), por analogia( alternativa C), por citação de autoridade, por raciocínio lógico, entre 
outras. 
A estratégia por raciocínio lógico é que expressa uma relação de causa e consequência. É o que ocorre na 
alternativa B. 

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

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 06 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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 segundo quadrinho da tirinha tem-se o período: ACHO QUE ESTOU MEIO ANSIOSO. 
Na análise do período tem-se: 
Oração Principal: (eu) ACHO 
Que – Conjunção Integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva. 
Na composição: EU ACHO... 
QUE ESTOU MEIO ANSIOSO – Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

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

QUESTÃO Nº 07 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 07 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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 apresentava períodos cujo acentos indicativos de crase eram obrigatórios.  
A única alternativa que poderia suprimir ( retirar, eliminar) e ainda assim manter a frase correta, seria a 
alternativa A, posto que o acento indicativo de crase diante de pronomes possessivos femininos é facultativo por 
ser facultado ao autor o emprego do artigo definido. 

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

QUESTÃO Nº 08 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 08 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

RECURSO INDEFERIDO.  
Eis as justificativas: 
 
A) Chamei o colega de ‘maravilindo’. 
B) Chamei ao colega de ‘maravilindo’. 
Quando o verbo “chamar” possuir o significado de “qualificar”, “apelidar”, “dar nome”, pode ser usado das 
seguintes formas: 
Objeto direto + predicativo 
Objeto direto + predicativo (precedido pela preposição de) 
Objeto indireto + predicativo 
Objeto indireto + predicativo (precedido da preposição de) 
C) A mãe anseia por boas notícias do filho. 
O verbo ANSIAR significando desejar ardentemente, usa-se como  transitivo indireto (regido da preposição por) 
D) Destacar-se por bom desempenho implica em muito esforço. 
O verbo IMPLICAR significando acarretar usa-se como transitivo direto, devendo, pois, grafar-se: 
DESTACAR-SE POR BOM DESEMPENHO IMPLICA MUITO ESFORÇO. 
Mantém-se, então, o GABARITO. 

https://www.portugues.com.br/gramatica/o-predicativo-sujeito-uma-compreensao-mais-efetiva.html


 
 
 
 

12 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  

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

 
 

QUESTÃO Nº 10 – LÍNGUA PORTUGUESA – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 10 Língua Portuguesa Nível Superior Completo. 

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: 

Observem-se as alternativas: 
a) Kafka reconhecia-se como um leitor lento. Por ser meticuloso demais este tipo de leitor, não tem pressa. 
Parece-lhe necessário avançar, com redobrado cuidado, no labirinto do texto. 
Não se separa sujeito de predicado por vírgula. 
b) Guimarães Rosa, queixava-se dos leitores analfabetos para as entrelinhas. O leitor que corre nas linhas 
pode vencer na velocidade dos parágrafos, mas perde na maratona da compreensão profunda. 
Não se separa sujeito de predicado por vírgula. 
c) Para o romancista russo-americano Vladimir Nobokov, o leitor é aquele que vai construindo um 
dicionário cerebral abundante, complexo, e, desse modo, adquire sentido artístico ao falar e escrever. 
ESTÁ CORRETA. Não ocorre vírgula no APOSTO ESPECIFICADOR. 
d) Rubem Alves mestre de leituras tinha outra queixa: quem lê rapidamente aquilo que o autor levou talvez 
uma década para pensar e produzir comete uma grande falta de respeito com o escritor.  
Aposto explicativo exige emprego de vírgula ou travessões. 

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

QUESTÃO Nº 13 – CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 13 Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Completo. 

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: 

Não existe nenhum erro na formulação do nome do Presidente citado no item II da questão em tela. O fato de não 
ter sido mencionado um dos seus sobrenomes (de Oliveira), não torna a proposição errada. A prática de se 
abreviar nomes é muito comum e não configura nenhum erro. Basta só considerar que em diversos textos 
jornalísticos e outros documentos, por exemplo, os nomes dos ex Presidentes Fernando Henrique Cardoso e do 
Juscelino Kubitschek são apenas citados, respectivamente, de FHC e JK. Não estando erradas as citações 
exemplificadas, quanto mais a supressão de um dos sobrenomes ao nome do ex Presidente João Baptista 
Figueiredo. A supressão do sobrenome (de oliveira) na proposição em análise não compromete o entendimento 
do item. Na verdade, esta Banca apenas reproduziu o nome pelo qual era comumente conhecido e reportado pela 
imprensa o ex Presidente João Figueiredo. 

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

 

QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Conhecimentos Gerais Nível Médio 
Completo. 

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: 
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A temática abordada pela questão em tela não foge ao estabelecido no Edital. Senão vejamos: 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
CONHECIMENTOS GERAIS – MÉDIO COMPLETO 
 
CARGO: CONHECIMENTOS GERAIS MÉDIO COMPLETO 
Aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Orós - CE; 
Atualidades históricas científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, 
Brasil, Ceará e do Município de Orós - CE. 
 
O assunto em análise pela questão é pertinente aos aspectos políticos e atualidades políticas no Brasil. 
  
Caso o conhecimento necessário para a resolução da questão só pudesse ser obtido mediante a leitura da 
Constituição, caso se tratasse de um tema extremamente específico e não encontrasse outro meio de divulgação 
senão o da Constituição, o fundamento do recorrente poderia ter algum sentido. Entretanto, o assunto é o tema 
mais recorrente nos meios de Imprensa há meses. Praticamente, sendo noticiado diariamente seu trâmite pela 
Imprensa. A forma de sua votação ultrapassa os limites de uma mera disposição constitucional, sendo um assunto 
de imensa relevância, pelo seus efeitos, para a sociedade e para a política brasileira. 
 
A CF (Constituição Federal) não exige um quórum quase máximo e dois turnos de votação (...), como assim 
transcreve em recurso. 
 
Vejamos como se apresenta o texto constitucional: 
 
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se 
aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. 
 
Então como se pode perceber não existe qualquer consideração de “quase máximo”, por sinal.  
Fora isso, o recorrente também se equivoca quanto a questão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é 
composto pela Câmara dos Deputados (Federal) e Senado. 
 
A exigência de 3/5 em duas votações nas duas Casas que compõem o Congresso Nacional para a aprovação de 
uma Emenda Constitucional implica considerar que 3/5 é o quórum “mínimo” necessário. Abaixo dessa fração a 
Constituição Federal de 1988 não poderá ser emendada. Obviamente, 3/5 é o percentual mínimo necessário, 
qualquer número superior de membros do Congresso Nacional que em duas votações decidirem pela Emenda à 
Constituição não implica em invalidade, apenas de concordância acima do mínimo exigido. O fato do item em tela 
não ter reproduzido, integralmente, o parágrafo e o artigo constitucional em estudo, não o invalida. Pois não o 
contradiz. 

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

 

QUESTÃO Nº 11 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 11 Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Completo. 

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: 

Esta Banca ao abordar o tema na questão em tela não fugiu ao constante no Edital. 
Senão Vejamos: 
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Programa do Edital: 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 
 
CARGO: CONHECIMENTOS GERAIS SUPERIOR COMPLETO 
Aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Orós - CE; 
Atualidades históricas científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais e administrativas do Mundo, 
Brasil, Ceará e do Município de Orós - CE. 
 
Portanto, como se pode constatar o Programa exigido não se limitava apenas a temas considerados “atualidades”. 
O Edital apresentava também Conhecimentos Gerais sobre Aspectos históricos do mundo.  Assim sendo esta 
banca cumpriu rigorosamente o constante no programa. 
 
Fora isso vale considerar que a temática dita “atualidades” é muita fluída, não havendo rigor cronológico nos 
manuais didáticos quanto ao seu início preciso. Como se pode observar na imprensa nacional e internacional a 
chegada do homem à lua há 50 anos tem merecido enorme cobertura. Tal fato por si só, ao reascender a questão, 
torna o tema pertinente a “atualidades”. Caso pretenda constatar nossos argumentos, basta que o recorrente 
faça uma pesquisa sobre temas de atualidades em sites e revistas especializadas, no ano de 2019, para comprovar 
a validade dos argumentos desta Banca. 

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

 

QUESTÃO Nº 12 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 12 Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Completo. 

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 fato, esta Banca reconhece que a sustentação de Nicolás Maduro à frente do governo venezuelano se deve, 
também, ao apoio do Exército, o que pode, ao nosso ver, ser considerado seu apoio vital. Mas, uma leitura mais 
cuidadosa por parte do recorrente do item II, demonstrará que esta banca considerou a fidelidade de parte da 
população como uma das razões, não afirmando em nenhum momento ser o apoio popular, de parte 
considerável da sociedade, a única razão de sua sustentação. 
 
II. Uma das razões da sustentação de Nicolás Maduro à frente do governo venezuelano se explica pela fidelidade 
de boa parte da população, sobretudo da parcela mais humilde da sociedade, segmento social que apesar dos 
imensos desafios enfrentados atualmente, demonstra gratidão pela política de distribuição de renda realizada por 
Hugo Chaves. 
 
Inegavelmente parcela substancial da população, sobretudo os mais carentes, ainda creditam apoio ao governo 
Nicolás Maduro. E esse ingrediente é fator relevante sim de sua sustentação. Muito dificilmente o apoio do 
Exército poderia garantir sua sustentação sem que parcela substancial da sociedade não o defendesse. 
 
O item I está errado. De fato, Michele Bachelet visitou há alguns meses a Venezuela. Mas não na condição de 
Presidente. Até porque o atual Presidente do Chile é Sebastián Piñera. Michele Bachelet visitou a Venezuela, por 
sinal denunciando inúmeras violações aos direitos humanos, na condição de Alta Comissária das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, cargo que ocupa desde setembro de 2018. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 14 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 14 Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Completo. 

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: 

Esta Banca forneceu como Gabarito a letra (C), apenas os itens II e III estão corretos. A própria argumentação do 
recorrente confirma nossa posição.  
Como se pode constatar seu pedido e seu argumento são contraditórios. Sua fundamentação nada mais faz do 
que reforçar a posição desta Banca. 

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

 

QUESTÃO Nº 15 – CONHECIMENTOS GERAIS – SUPERIOR COMPLETO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 15 Conhecimentos Gerais Nível Superior 
Completo. 

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 está errado. O movimento pelas Diretas Já de 1984 defendia o restabelecimento da Democracia, o 
direito do povo voltar a escolher o Presidente da República. É bem verdade que o movimento contribuiu para a 
votação da Emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional, que tratava exatamente dessa questão, retorno do 
voto direto para Presidente. Entretanto, a Emenda Dante de Oliveira foi reprovada no Congresso Nacional. Tanto 
é verdade que a vitória de Tancredo Neves em 1985 se deu pela via indireta, Colégio Eleitoral, e não pelo voto 
direto. O restabelecimento da democracia plena no Brasil, com o consequente direito popular de escolha do 
Presidente só ocorreu em 1989, quando Fernando Collor é eleito. 
Como se pode observar a própria fundamentação do recorrente cita a reprovação da Emenda Dante de Oliveira 
no Congresso, o que impossibilitou o retorno do voto direto. A eleição de Tancredo Neves em 1985 se deu de 
forma indireta, via Colégio Eleitoral. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

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 23 é referente ao item 10 do conteúdo programático (normas patrimoniais e seu gerenciamento - 
tombamento, controle, termos de responsabilidades, baixas, transferências e alienação) quanto à gestão de 
patrimônio e questiona quanto à alternativa verdadeira. Note que o item D estaria correto com as informações 
das alternativas B e C, pois “por consumo, morte e inservível” tratam-se de tipos de baixa; assim como por 
quebra, desgaste ou avaria; por outros fornecimentos gratuitos; por venda em exercícios anteriores manual de 
administração patrimonial 3; por doação; por dúplice incorporação em exercícios anteriores; e por indevida 
incorporação em exercícios anteriores. Apesar dos itens B e C serem semelhantes, os termos “consiste” e “tipo” 
(antes de incorporação) fazem a diferença e são ambas erradas, pois, conforme dito anteriormente, tratam-se de 
tipos de baixa. No item B, solicita-se uma definição do que é, no que consiste, a incorporação e/ou registro de 
bens (resposta: incorporar e/ou registrar os bens no sistema mercúrio; emissão do termo de responsabilidade; e 
identificação física do bem, com a fixação de etiqueta patrimonial ou gravação, gerada através do sistema 



 
 
 
 

16 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  

Mercúrioweb – patrimônio). No item C, refere-se aos tipos de identificação e/ou registros de bens, os quais 
podem ser por permuta, avaliações, registros de bens de terceiros, doações, fabricação própria ou outros, compra 
Sispa (empenhos) e convênios. 

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

 

QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

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: 

Adobe Reader, gravador de CD/DVD são programas de computador portanto, software. Microfone é um periférico 
de entrada de voz e a impressora um periférico de saída de textos e imagens. 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

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 estava clara e legível, não interferindo na leitura e resposta da mesma. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE ADMINISTRATIVO 

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

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 assunto abordado pela questão refere-se a “Regras de hierarquias no serviço público”, previsto nos conteúdos 
programáticos do Edital. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

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

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 sentença II é a única que não está correta, pois a Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção 
básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.  
Portanto, o candidato deveria ter assinalado a letra B, sentenças I e III corretas.  

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

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

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 citada exigia noções referentes ao acompanhamento do paciente com tuberculose e hanseníase, 
conforme item do conteúdo programático disponibilizado em edital de chamamento. Cada uma das alternativas 
(a, b, c ou d) fazia referência a uma doença específica (tuberculose ou hanseníase) de forma clara, objetiva e de 
acordo com as normas gerais para realização de concurso público. Portanto, não se observando duplicidade de 
interpretação, sugere-se o indeferimento do recurso. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

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

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 opção A encontra-se totalmente correta.  
A opção B encontra-se incorreta, pois o exercício que a criança faz para retirar o leite da mama é muito 
importante para o desenvolvimento adequado de sua cavidade oral, propiciando uma melhor conformação do 
palato duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária. 
A opção C encontra-se incorreta, pois existem situações em que o aleitamento materno é contraindicado, por 
exemplo, se a mãe for portadora do vírus HIV/Aids. 
A opção D encontra-se incorreta, pois nos primeiros seis meses, o bebê só deve receber o leite materno. Após os 
seis meses, introduzir novos alimentos, continuando com o aleitamento materno até os dois anos ou mais. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE DE TRÂNSITO CATEGORIA “A” E “D” 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos Agente de 
Trânsito Categoria “A” e “D”. 

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 seguir apresentamos a disposição legal: 
 
Art. 310 
Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou 
com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por 
embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 
 
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 
 
Para a configuração do delito não se faz necessário que os todos os atos sejam praticados. Até porque como se 
pode observar, seria impossível. O que se pode observar é que o legislador estabeleceu uma série de atos que 
caracterizam o tipo. Senão vejamos: o artigo em análise estabelece que permitir, confiar ou entregar a direção de 
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veículo automotor a pessoa com habilitação cassada é crime. Como exigir a totalidade da disposição se o mesmo 
artigo também penaliza quem realiza a permissão, quem confia ou entrega a direção de veículo automotor a 
pessoa não habilitada? Como uma pessoa ao mesmo tempo não é habilitada e tem a habilitação cassada? Então, 
facilmente, se interpreta da análise do artigo em tela, que o legislador previu uma série de atitudes ilegais, não 
exigindo a sua prática cumulativa. O ato de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa 
não habilitada está prevista sim, na primeira parte do artigo 310 do CTB.  

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

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

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

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 em tela está de acordo com o conteúdo programático previsto no Edital. Como se pode perceber no 
conteúdo programático abaixo apresentado, Políticas Públicas, Direitos, cidadania e Políticas sociais brasileiras da 
pessoa idosa estavam presentes no conteúdo exigido no Edital.  
 
Vejamos o que pode ser entendido por políticas sociais: 
 
Política social é um termo que é aplicado a várias áreas da política, geralmente dentro de um ambiente 
governamental ou político (como o estado de bem-estar social e o estudo dos serviços sociais).Pode se referir a 
diretrizes, princípios, legislação e atividades que afetam as condições de vida conducentes ao bem-estar humano, 
como a qualidade de vida de uma pessoa. 
 
Portanto, como se pode perceber, o Estatuto do Idoso é sim uma importante medida de política social, uma 
importante medida de política pública. Não apenas servindo de exemplo, mas se destacando como uma das mais 
importantes medidas de política social voltada para o idoso, conferindo-lhe direitos e ampliando os horizontes da 
cidadania. 
 
Conteúdo Programático  
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Direitos Humanos e Sociais; A Seguridade Social: princípios e prestações; a saúde; a Previdência Social. 
Constituição Federal. Lei Orgânica da Seguridade Social. Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS e o Serviço 
Social. SUAS. O Estado e Políticas Públicas. FNAS. Entidades e Organizações de Assistência Social. A profissão e a 
Lei do Assistente Social. Ética Profissional. Gestão de Projetos Sociais. Condições Sociais e população atendida 
pelos serviços sociais. Serviços sociais e cidadania. Trajetória histórica da gestão e da proteção social. Políticas 
Públicas e direitos. Participação social. Modalidades da gestão social. Planejamento social. Rede Social. História 
do serviço social - a institucionalização e o processo de profissionalização do serviço social nos contextos sociais 
da América latina e do Brasil; Surgimento do serviço social no Brasil e as influências europeias e norte-
americanas; Primeiras contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América 
latina e no Brasil; Críticas à reconceituação e o serviço social na atualidade. Fundamentos teóricos e 
metodológicos do serviço social - a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-
metodológica do serviço social; e questões teóricometodológicas atuais. Política social - a questão da 
assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; o neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais 
brasileiras: assistência social, previdência social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de 
deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência social das forças armadas, entre outras. 
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Projetos sociais - planejamento, administração e avaliação. Fundamentos práticos do serviço social do CAPS - 
instrumental técnico para realização de atendimentos; elaboração de documentos técnicos; serviço social e 
interdisciplinaridade. 

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

 

QUESTÃO Nº 22 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

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

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 recurso é contraditório e desarrazoado. Como se pode observar, em sua própria fundamentação, o recorrente 
reconhece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. 
 
Fragmento do recurso apresentado pelo recorrente: 
 
"A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para (...)” 
 
Capacidade é a medida da personalidade. Todas as pessoas possuem a capacidade de direito, ou seja, todos são 
capazes de adquirir direitos e deles gozar. Por outro lado, nem todos são capazes de exercer seus direitos e os 
atos da vida civil, que consistem na capacidade de fato. Assim, a incapacidade civil é a restrição legal imposta ao 
exercício dos atos da vida civil. De acordo com o artigo 3º, do Código Civil, "São absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos." Há também aqueles que são 
relativamente incapazes de praticar certos atos da vida civil, são eles: os maiores de dezesseis e menores de 
dezoito anos; os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. 
 
Portanto, como se pode verificar, a deficiência não está prevista como um fator que implica na incapacidade 
absoluta, nem na incapacidade relativa. Os deficientes gozam da integridade de sua capacidade civil. 
 
Vejamos o conteúdo programático previsto no edital: 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Direitos Humanos e Sociais; A Seguridade Social: princípios e prestações; a saúde; a Previdência Social. 
Constituição Federal. Lei Orgânica da Seguridade Social. Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS e o Serviço 
Social. SUAS. O Estado e Políticas Públicas. FNAS. Entidades e Organizações de Assistência Social. A profissão e a 
Lei do Assistente Social. Ética Profissional. Gestão de Projetos Sociais. Condições Sociais e população atendida 
pelos serviços sociais. Serviços sociais e cidadania. Trajetória histórica da gestão e da proteção social. Políticas 
Públicas e direitos. Participação social. Modalidades da gestão social. Planejamento social. Rede Social. História 
do serviço social - a institucionalização e o processo de profissionalização do serviço social nos contextos sociais 
da América latina e do Brasil; Surgimento do serviço social no Brasil e as influências europeias e norte-
americanas; Primeiras contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América 
latina e no Brasil; Críticas à reconceituação e o serviço social na atualidade. Fundamentos teóricos e 
metodológicos do serviço social - a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-
metodológica do serviço social; e questões teóricometodológicas atuais. Política social - a questão da 
assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; o neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais 
brasileiras: assistência social, previdência social, criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de 
deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência social das forças armadas, entre outras. 
Projetos sociais - planejamento, administração e avaliação. Fundamentos práticos do serviço social do CAPS - 
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instrumental técnico para realização de atendimentos; elaboração de documentos técnicos; serviço social e 
interdisciplinaridade. 
 
A questão em tela está de acordo com o conteúdo programático previsto no Edital. Como se pode perceber no 
conteúdo programático acima apresentado, Políticas Públicas, Direitos, cidadania e Políticas sociais brasileiras da 
pessoa portadora de deficiência estavam presentes no conteúdo exigido no Edital.  
 
Vejamos o que pode ser entendido por políticas sociais: 
 
Política social é um termo que é aplicado a várias áreas da política, geralmente dentro de um ambiente 
governamental ou político (como o estado de bem-estar social e o estudo dos serviços sociais).Pode se referir a 
diretrizes, princípios, legislação e atividades que afetam as condições de vida conducentes ao bem-estar humano, 
como a qualidade de vida de uma pessoa. 
 
Portanto, como se pode perceber, a Lei de Inclusão da Pessoa com deficiência, (Lei nº 13.146/2015), é sim uma 
importante medida de política social, uma importante medida de política pública. Não apenas servindo de 
exemplo, mas se destacando como uma das mais importantes medidas de política social voltada para a pessoa 
portadora de deficiência, conferindo-lhe direitos e ampliando os horizontes da cidadania. 

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

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

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

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: 

Vejamos o conteúdo previsto no conteúdo programático: 
 
Conteúdo Programático  
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Direitos Humanos e Sociais; A Seguridade Social: princípios e prestações; a saúde; a Previdência Social. 
Constituição Federal. Lei Orgânica da Seguridade Social. Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS e o Serviço 
Social. SUAS. O Estado e Políticas Públicas. FNAS. Entidades e Organizações de Assistência Social. A profissão e a 
Lei do Assistente Social. Ética Profissional. Gestão de Projetos Sociais. Condições Sociais e população atendida 
pelos serviços sociais. Serviços sociais e cidadania. Trajetória histórica da gestão e da proteção social. Políticas 
Públicas e direitos. Participação social. Modalidades da gestão social. Planejamento social. Rede Social. História do 
serviço social - a institucionalização e o processo de profissionalização do serviço social nos contextos sociais da 
América latina e do Brasil; Surgimento do serviço social no Brasil e as influências europeias e norte-americanas; 
Primeiras contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América latina e no Brasil; 
Críticas à reconceituação e o serviço social na atualidade. Fundamentos teóricos e metodológicos do serviço social 
- a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-metodológica do serviço social; e questões 
teóricometodológicas atuais. Política social - a questão da assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; o 
neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, criança e 
adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência 
social das forças armadas, entre outras. Projetos sociais - planejamento, administração e avaliação. Fundamentos 
práticos do serviço social do CAPS - instrumental técnico para realização de atendimentos; elaboração de 
documentos técnicos; serviço social e interdisciplinaridade. 
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A questão em tela está de acordo com o conteúdo programático previsto no Edital. Como se pode perceber no 
conteúdo programático acima apresentado, Políticas Públicas, Direitos, cidadania e Políticas sociais brasileiras da 
criança e do adolescente estavam presentes no conteúdo exigido no Edital.  
 
Vejamos o que pode ser entendido por políticas sociais: 
 
Política social é um termo que é aplicado a várias áreas da política, geralmente dentro de um ambiente 
governamental ou político (como o estado de bem-estar social e o estudo dos serviços sociais).Pode se referir a 
diretrizes, princípios, legislação e atividades que afetam as condições de vida conducentes ao bem-estar humano, 
como a qualidade de vida de uma pessoa. 
 
Portanto, como se pode perceber, o Estatuto da Criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990), é sim uma 
importante medida de política social, uma importante medida de política pública. Não apenas servindo de 
exemplo, mas se destacando como uma das mais importantes medidas de política social voltada para a criança e o 
adolescente, conferindo-lhe direitos e ampliando os horizontes da cidadania. 

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

 

QUESTÃO Nº 28 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

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

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 em tela trata de gestão social, não tendo qualquer relação com a lei do feminicídio e a lei Maria da 
Penha. Portanto, esta Banca fica impossibilitada de maiores fundamentações diante da impropriedade do recurso 
apresentado pelo candidato. 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ASSISTENTE SOCIAL 

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

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: 

Vejamos o conteúdo programático: 
 
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
Direitos Humanos e Sociais; A Seguridade Social: princípios e prestações; a saúde; a Previdência Social. 
Constituição Federal. Lei Orgânica da Seguridade Social. Lei Orgânica da Assistência Social. A LOAS e o Serviço 
Social. SUAS. O Estado e Políticas Públicas. FNAS. Entidades e Organizações de Assistência Social. A profissão e a 
Lei do Assistente Social. Ética Profissional. Gestão de Projetos Sociais. Condições Sociais e população atendida 
pelos serviços sociais. Serviços sociais e cidadania. Trajetória histórica da gestão e da proteção social. Políticas 
Públicas e direitos. Participação social. Modalidades da gestão social. Planejamento social. Rede Social. História do 
serviço social - a institucionalização e o processo de profissionalização do serviço social nos contextos sociais da 
América latina e do Brasil; Surgimento do serviço social no Brasil e as influências europeias e norte-americanas; 
Primeiras contribuições teóricas e principais autores; Movimento de reconceituação na América latina e no Brasil; 
Críticas à reconceituação e o serviço social na atualidade. Fundamentos teóricos e metodológicos do serviço social 
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- a influência das correntes teóricas e filosóficas na construção teórico-metodológica do serviço social; e questões 
teóricometodológicas atuais. Política social - a questão da assistência social, da cidadania e dos direitos sociais; o 
neoliberalismo e as políticas sociais; e políticas sociais brasileiras: assistência social, previdência social, criança e 
adolescente, pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência, política nacional sobre drogas, política de assistência 
social das forças armadas, entre outras. Projetos sociais - planejamento, administração e avaliação. Fundamentos 
práticos do serviço social do CAPS - instrumental técnico para realização de atendimentos; elaboração de 
documentos técnicos; serviço social e interdisciplinaridade. 
 
A questão em tela está de acordo com o conteúdo programático previsto no Edital. Como se pode perceber no 
conteúdo programático acima apresentado, Políticas Públicas, Direitos, cidadania e Políticas sociais brasileiras 
estavam presentes no conteúdo exigido no Edital.  
 
Vejamos o que pode ser entendido por políticas sociais: 
 
Política social é um termo que é aplicado a várias áreas da política, geralmente dentro de um ambiente 
governamental ou político (como o estado de bem-estar social e o estudo dos serviços sociais).Pode se referir a 
diretrizes, princípios, legislação e atividades que afetam as condições de vida conducentes ao bem-estar humano, 
como a qualidade de vida de uma pessoa. 
 
Portanto, como se pode perceber, as proposições apresentadas na questão em análise tinham como 
embasamento importantes documentos legais em defesa da mulher. As leis mencionadas pelo recorrente são sim 
importantes medidas de política social, importantes medidas de política pública. Não apenas servindo de 
exemplo, mas se destacando como importantes medidas de política social voltada para a mulher, conferindo-lhe 
direitos e ampliando os horizontes da cidadania 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

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

a) comida é lixo orgânico b) qualquer tipo de papel sujo ou engordurado não serve para reciclagem d) pilhas e 
baterias são lixo tóxicos. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CIRURGIÃO DENTISTA 

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

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 questionamento apresentado pelo recorrente considera que nenhum dos materiais citados na questão é 
indicado ou usado em cavitações das classes III, IV e V o que não é verdade. 
 
Como fundamentação do seu recurso o candidato cita como embasamento um trabalho de conclusão de curso em 
Graduação em Odontologia apresentado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que evidentemente, 
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apesar de não afirmamos apresentar dados errôneos, não possui a força de refutar e anular o posicionamento 
desta Banca. Até porque, segundo a questão em tela, nem mesmo fora listado na questão, entre os materiais 
dentários, a resina fotopolimerizável. De fato, a resina fotopolimerizável é indicada nas restaurações diretas em 
cavidades Classes l a V. Mas como já dito a resina fotopolimerizável não constava nas opções. Uma melhor 
atenção por parte do candidato demonstrará a possibilidade de utilização da resina autopolimerizável nas 
restaurações das cavitações de Classes III, IV e V. 
 
A seguir apresentamos a questão em análise: 
 
Dentre os materiais dentários abaixo citados, qual o mais adequado a ser empregado nas restaurações das 
cavitações das classes III, IV e V. 
a. Amálgama. 
b. Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. 
c. Resinas Autopolimerizáveis. 
d. Cimento de Hidróxido de Cálcio. 
 
A seguir, apresentamos os materiais dentários listados nas letras (A), (B) e (D) e suas respectivas indicações, o que 
demonstra ser a resina autopolimerizável a única opção válida. 
 
O Amálgama é um material dentário utilizado para restaurar dentes posteriores. Indicado nas restaurações de 
Classes I e II (dentes posteriores). 
 
O Cimento de Óxido de Zinco e Eugenol. Indicado em Restaurações provisórias (curativos) 
 
O Cimento de Hidróxido de Cálcio tem como finalidade o isolamento térmico, a proteção do complexo dentina 
polpa, indutor de formação de dentina, além de também ser usado na cimentação de próteses provisórias. 
 
Portanto, considerando que o recorrente alega em seu recurso uma situação não prevista na questão e por ser 
possível a utilização da resina autopolimerizável nas cavitações classes III, IV e V, decide pelo indeferimento do 
recurso, mantendo a letra (C) como gabarito oficial. 
 

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

 

QUESTÃO Nº 19 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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: 

Equivoca-se o recorrente ao considerar que a Oncocercose é uma doença degenerativa. Uma doença 
degenerativa é aquela que vai gradualmente comprometendo funções vitais, como a Doença de Alzheimer e o 
Diabetes. As doenças degenerativas atuam de forma evolutiva, ou seja, vão agravando o quadro do paciente ao 
passar do tempo, e são irreversíveis. Existem tratamentos para controlar a evolução da doença, mas este tipo de 
patologia ainda não tem cura. 
A Oncocercose além de poder ser prevenida, possui tratamento e cura. Não sendo desta maneira considerada 
uma doença degenerativa. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “A” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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 em tela exigia que o candidato marcasse a opção que se excetuava entre as atividades privativas do 
enfermeiro. Ao solicitar a que se excetua, esta banca solicitou a que não é atividade privativa do enfermeiro. E 
como bem esclareceu o recorrente em seu questionamento, “Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas” 
é uma atividade que pode ser exercida especialmente pelo Auxiliar de Enfermagem. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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 I da questão em tela está errado. 
Vejamos a disposição legal acerca do assunto: 
 
COFEN 564/2017 
 
Art. 13 Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições 
seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e 
emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à 
instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. 
 
Uma melhor observação por parte do candidato demonstrará que o item I considerou “inclusive em casos de 
emergência e urgência. 

I- Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras 
para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, inclusive em situação de urgência e 
emergência, desde que formalize imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico 
à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem. 

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

 

QUESTÃO Nº 24 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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: 

Não houve por esta banca nenhum erro na formulação da pergunta. O enunciado da questão é bastante objetivo 
e pedia que o candidato marcasse, entre as opções apresentadas, a que correspondia a funcionalidade da Regra 
de Naegele. A regra de Naegele corresponde a uma forma padronizada de calcular a data provável do parto de 
uma gestante. No conjunto das alternativas apresentadas essa conclusão seria facilmente percebida, sendo 
irrelevante para a realização da questão ter citado a DUM (Data de Última Menstruação). Obviamente, caso esta 
banca tivesse se referido a DDP (Data Provável do Parto), estaria, simplesmente, fornecendo a resposta da 
questão, o que implicaria na nulidade da questão. 



 
 
 
 

25 
 

 

 
CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS - CE. 
EDITAL Nº 001/2019 

  

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

 

QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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 I da questão em análise está correto. Uma melhor observação por parte do candidato demonstrará que a 
questão em tela se refere a administração de medicamentos. E as vias oral e retal consistem em modalidades de 
administração de medicamentos via enteral. 
 
Vejamos o texto a seguir: 
 
https://extensao.cecierj.edu.br 
 
Vias de administração 
A via de administração é a maneira como o medicamento entra em contato com o organismo; é sua porta de 
entrada. Podemos administrar via oral (boca), retal (ânus), sublingual (embaixo da língua), injetável (intravenoso), 
dermatológica (pele), nasal (nariz) e oftálmica (olhos), dentre outras. Cada via é indicada para uma situação 
específica; cada uma apresenta vantagens e desvantagens. 
Para conhecer um pouco mais as vias de administração, podemos dividi-las em dois grandes grupos: a via enteral 
e a parenteral. A fim de identificá-las melhor, basta verificar o significado das palavras: 
Enteral vem do grego enteron (intestino): são as vias oral, sublingual e retal. 
Parenteral vem de para (ao lado), mais enteron. Ou seja, uma via que não é a enteral. 
São as vias intravenosa, intramuscular, subcutânea, respiratória e tópica, entre outras.  

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO 

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

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 seguir citamos a disposição em vigor da Lei 11.108/2005: 
 
Art. 19-J. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a 
permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato. 
 
Como é possível observar o item II da questão em tela, repetiu na íntegra – “ipsis litteris” o artigo mencionado 
pelo candidato.  
 
Vejamos o item II da questão analisada: 
 

I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir 
a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato 

https://extensao.cecierj.edu.br/
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Portanto, demonstrando não ter cometido nenhum erro no item II, esta Banca reafirma seu gabarito preliminar, 
letra (D)- Todas as proposições estão corretas. 

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

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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 recurso não foi aceito, pois: 
“Transferência do peso corporal - A capacidade de transferência do peso corporal de um dimídeo para o outro e 
vice-versa é indispensável como um dos vários pré-requisitos para a marcha. O lactente inicia o preparo deste 
pré--requisito por volta dos três meses de idade, na postura deitada, quando passa de supino para decúbito 
lateral, ora direito, ora esquerdo, ou quando estando de prono faz apoio mais num dimídeo do que no outro. 
Quando adquire a capacidade de sentar, faz a transferência de peso nesta postura sentada, e, quando fica de pé, 
passa a exercitá-la na postura ortostática, sendo essencial para dar os passos.”(HASSANO A.Y.S, 2011). 
Desenvolvimento Neuropsicomotor no Primeiro Ano de Vida 
 
“No final do 3° mês, espera-se aquisição do equilíbrio cervical. Supino: melhor controle cervical, consegue manter 
a cabeça na linha média. Acompanha objetos visualmente com movimentos de rotação da cabeça para ambos os 
lados, a mais de 180º. Os movimentos dos olhos e cabeça já são, muitas vezes, simultâneos e coordenados. Prono: 
é capaz de fazer a descarga de peso em antebraços, com melhora da estabilidade escapular, elevando a parte 
superior do tronco e a cabeça (em 90°), na linha média.” 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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 tema “contraindicações do ultrassom” está previsto no edital no conteúdo programático “fisioterapia: avaliação 
e tratamento”, pois ultrassom trata-se de um recurso fisioterapêutico utilizado para tratamento de algumas 
afecções. A alternativa B não deixa espaço para duplo sentido, visto que as doenças cardiovasculares abordam o 
grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos e isto incluem: Trombose Venosa Profunda (TVP), Embolia, 
Aterosclerose Grave entre outros, por isso, esta alternativa é considerada uma contraindicação ao uso do 
ultrassom. No entanto, “a cicatrização de feridas” não é considerada uma contraindicação ao uso do ultrassom, 
mas a ferida aberta sim. Não confundir ferida aberta com cicatrização de feridas que são processos totalmente 
distintos. 

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

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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: 
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A crioterapia pode ser utilizado durante todas as fases de reabilitação de LCA. Já a descarga de peso total do corpo 
no membro operado só pode ser realizada a partir da 5 ª semana de reabilitação quando o membro operado já 
possui bom fortalecimento da musculatura (flexores, abdutores, adutores e extensores).  Portanto, o candidato 
deveria ter assinalado a letra A. 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – FISIOTERAPEUTA 

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

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 recurso não foi aceito, pois, independente da classificação há um consenso na literatura sobre as fases de 
reabilitação, sendo a fase 4 de reabilitação descrita como “Sem supervisão” ou “Não supervisionada”. Um 
exercício descrito como “Sem supervisão” ou “Não supervisionado” não é referente a uma falta de orientação, 
prescrição e reavaliação a cada período determinado, mas sim, refere-se que paciente precisa de um controle do 
profissional à distância como descrito nas literaturas abaixo: 
 
 Segundo a DIRETRIZ SUL-AMERICANA DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIOVASCULAR 
(http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2014/Diretriz_de_Consenso%20Sul-Americano.pdf)  
“Fase 3 e 4  
Estas fases têm uma duração indefinida. A diferença entre ambas está, principalmente, no fato de que a Fase 4 se 
consegue com controle a distância, também conhecida como reabilitação sem supervisão. Em essência, a 
prescrição destas duas fases é muito similar porque os exercícios prescritos são parte da vida cotidiana. A 
prescrição deve ser atualizada periodicamente para adaptar-se ao perfil e comorbidades de cada paciente. 
Sugere-se, para iniciar a terceira fase, uma reavaliação, que se pode ser repetida a cada 6 a 12 meses” 
 
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2004)  
“Fase 4 – Não-supervisionada  
A fase IV é caracterizada por pacientes que optem realizar o tratamento domiciliar, ou em outro ambiente 
externo. O programa de exercícios deve ser prescrito por profissional especializado (médico, fisioterapeuta, 
educador físico), com a finalidade de se obter o benefício clínico e uma melhora contínua da função 
cardiorrespiratória.” 

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

 

QUESTÃO Nº 29 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO 

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

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 fundamentações apresentadas pelo recorrente não refutam o que fora considerado pelo item I. 
 
Vejamos o site a seguir: https://drauziovarella.uol.com.br, um dos mais respeitados portais médicos e sobre saúde 
do país. 
 
Diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento 
da glicose como energia para o nosso corpo. 
 

https://drauziovarella.uol.com.br/
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 Diabetes mellitus é uma doença do metabolismo da glicose causada pela falta ou má absorção de insulina, 
hormônio produzido pelo pâncreas e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em 
energia, a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência total ou parcial desse hormônio interfere 
não só na queima do açúcar como na sua transformação em outras substâncias (proteínas, músculos e gordura). 
 
O recorrente tem na essência de seu recurso a defesa do processo anabólico, negando que a insulina atue na 
quebra das moléculas de glicose para transformá-las em energia. 
 
Ora, mas vejamos um entendimento mais simplificado do Anabolismo: 
 
O anabolismo é chamado de reação de síntese ou de reconstrução e tem como principal consequência a formação 
de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Para muitos estudiosos, tal formação, síntese e assimilação 
pode sim ser considerado um processo de quebra. 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Nutricionista. 

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 vitaminas são temas inseridos na matéria em Nutrição Normal, precisamente em requerimentos, pois é 
necessário saber seu funcionamento para sua prescrição.  

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

 

QUESTÃO Nº 21 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

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

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 Terapia nutricional enteral é recomendada para crianças, adultos e idosos, entretanto a questão abordou o 
conteúdo de nutrição clínica, que nele abrange adultos e idosos, e não materno infantil que retrata 
especificamente crianças, gestantes e adolescentes. Quando se trata de adultos a TNE não é recomendada para 
fístulas de alto débito como retratada na questão e de acordo com a Cuppari et al.2005. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

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

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 LDL não é fator classificatório na síndrome metabólica. Sendo os critérios elegíveis: Obesidade central, 
circunferência cintura > 102 homens e 88cm mulheres, TG - > ou igual a 150 mg/dl, HDL – homens < 40 md/dl e 
mulheres < 50 mg/dl, pressão arterial> ou igual 130/85 e glicemia em jejum > ou igual a 110 mg/dl. De acordo 
com: I DIRETRIZ BRASILEIRA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME METABÓLICA. 

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “B” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR. 
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QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NUTRICIONISTA 

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

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 Escherichia Coli é o indicador de contaminação fecal (coliforme fecal), cada grama de fezes contém mais ou 
menos 300.10x6 coliformes fecais, não sendo o Staphylococcus aureus para este fim, de acordo com Eneo Silva Jr 
et al.2010. O tema da questão é inserido na matéria de doenças transmissíveis por alimentos (DTA) dentro de 
microbiologia dos alimentos.  

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

 

QUESTÃO Nº 16 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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: 

Vejamos as fundamentações a seguir: 
 
Conceito de Dialética 
 
O termo dialética, do grego dialektké, é o método de discussão de ideias opostas com o objetivo de encontrar a 
verdade. É uma forma de argumentação lógica, exigindo o debate para a avaliação sistemática das relações entre 
conceitos específicos gerais. 
 
Dialética Socrática 
 
A dialética de Sócrates ocorre em dois momentos, a ironia e a maiêutica. É dessa forma tem a possibilidade de se 
conhecer e se reconhecer em suas limitações. 
 
A ironia aproveita as contradições do discurso do indivíduo e suas consequências até que o mesmo chegue à 
convicção do próprio erro. A maiêutica representa o nascimento de um novo conhecimento. 
 
Equivoca-se o recorrente ao questionar não ser possível considerar que o método utilizado por Sócrates para se 
chegar ao conhecimento não era o Dialético. Provavelmente o recorrente deve acreditar que o método dialético 
seja exclusivo do Marxismo. Uma melhor apreciação por parte do candidato demonstrará que as informações 
constantes na proposição I, quanto ao alcance do conhecimento, é sim denominado de dialético. 

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

 

QUESTÃO Nº 17 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Específicos Psicólogo. 

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: 

Em nenhum momento o candidato em seu recurso consegue refutar a afirmação contida no item II e considerada 
por esta Banca como correto, de que através de dados psicométricos, a psicologia do trabalho pode mensurar a 
execução das atividades do colaborador e prever possíveis riscos para a empresa. No seu próprio embasamento, o 
recorrente reconhece a atuação da psicologia do trabalho na análise de pessoal, gestão de pessoas, mudança 
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organizacional e desenvolvimento organizacional. Dados psicométricos são utilizados na avaliação de pessoal 
como ferramenta de aprimoramento e melhor planejamento da empresa. 

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

 

QUESTÃO Nº 18 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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: 

Observe atentamente o texto a seguir: 
 
Antes de abordar as diferenças entre estereótipos e preconceitos, começaremos definindo cada um deles. Os 
estereótipos são as crenças que temos sobre as características de um grupo e os preconceitos se referem à 
avaliação negativa em relação ao grupo. O primeiro possui mais relação com nossa parte cognitiva, o segundo 
com a parte emocional. Os estereótipos surgem de um conhecimento geral do grupo, o preconceito aparece 
quando atribuímos essas características gerais a cada um dos membros desse grupo e fazemos inferências que 
facilitam a aceitação ou a rejeição. 
 
Os estereótipos reduzem nosso gasto de energia a nível mental, uma vez que formam grupos e atribuem 
características semelhantes por pertencerem a eles. Supõe uma economia de energia que não necessariamente 
precisa ser negativa, desde que saibamos que é algo geral e faz referência a algumas características gerais, e que 
em nenhum caso representam uma realidade total nem completamente ajustada. 
 
São apenas grupos amplos que geramos e aos quais atribuímos certas características. O problema aparece quando 
pensamos que o estereótipo sempre se cumpre ou que isso acontece na maioria dos casos. 
 
Preconceitos, por outro lado, nos falam da parte afetiva ou atitude negativa. Assim como dissemos que ter 
estereótipos é algo normal e social, os preconceitos implicam uma conotação negativa. 
 
Qual é o papel dos estereótipos? 
A psicologia social tem estudado os estereótipos, como surgem e as diferenças que podemos encontrar entre eles, 
os preconceitos e a discriminação. As funções que foram encontradas dentro dessa atividade cognitiva são: 
 
Sistematizar e simplificar a realidade: formar grupos amplos com os quais se pode categorizar e classificar, 
convertendo mentalmente o mundo, de algum modo, em um lugar mais previsível. 
Defender os valores da pessoa: os grupos permitem atribuir características amplas com as quais é mais fácil fazer 
comparações do que se fossem feitas uma à uma. 
Manter um certo controle social: ao possuir grandes grupos, é mais fácil controlar o exterior do que se o fizermos 
por indivíduos. 
 
Se entendermos que os estereótipos surgem como economia cognitiva, isto é, para facilitar o trabalho de 
agrupamento e compreensão social, podemos nos beneficiar deles. O que acontece quando são os estereótipos 
que nos limitam? Bem, acontece que eles nos impedem de descobrir que essas categorias nem sempre são 
cumpridas, e que, se pararmos para observar os grupos mais de perto, encontraremos diferentes nuances. 
 
Os estereótipos não estão presentes para nos limitar; pelo contrário, o que temos que fazer é limitá-los, tratá-los 
com prudência. Eles nos ajudam a organizar, mas de maneira alguma constituem um modelo sem erro. Os 
estereótipos, como vimos, também se encontram na base dos preconceitos, portanto, se pudermos limitar os 
estereótipos, estaremos contribuindo para que os preconceitos não sejam algo determinante para nós. 
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Mudar um estereótipo ou um preconceito só é possível se nos aproximarmos do grupo e observarmos sem aplicar 
filtros ou tentando confirmar ideias anteriores. Em vez disso, o objetivo está em tentar desmenti-los, em dedicar 
nossos esforços para focar ideias e situações que rompam com as ideias anteriores. 
 
A seguir apresentamos os significado, exemplificados de preconceito e estereótipos, segundo o site: 
https://www.dicionarioinformal.com.br 
 
O que é Estereótipo: 
 
-Ideia, conceito ou modelo que se estabelece como padrão. 
- Ideia de Preconceito. 
 
-Coisa que não é original e se limita a seguir modelos conhecidos. 
 
Exemplo de uso da palavra Estereótipo: 
 
O esteriótipo do japonês é ser inteligente. 
 
Como se pode observar no exemplo acima o estereótipo relaciona-se a uma característica geral do grupo, ou seja, 
da nacionalidade japonesa. Uma análise comparativa do exemplo a seguir (preconceito), permitirá demonstrar a 
atribuição de uma característica de forma específica. 
 
Exemplo de uso da palavra Preconceito: 
Aquela pessoa é ignorante. (A pessoa pode desconhecer um determinado assunto e não deveria ser julgada antes 
de saber suas outras habilidades). 
 
Aquela pessoa é muito interesseira. (Todas as pessoas são interesseiras, pois se interessam por algo). 
 
Pelos esclarecimentos fornecidos esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito oficial. Os fundamentos 
apresentados pelo recorrente não refutaram o gabarito preliminarmente divulgado. 

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

 

QUESTÃO Nº 23 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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 fundamentações apresentadas pelo recorrente não refutam o gabarito preliminar divulgado por esta Banca. 
Para a resolução da questão nenhuma relevância há em se especificar qual o campo da psicologia clínica. Até 
porque o termo “tendência secular”, para a designação da incidência de uma determinada doença por um longo 
tempo não é exclusivo da psicologia. Facilmente o recorrente poderá observar a usual utilização também na 
epidemiologia, para ficarmos só em mais um exemplo. Portanto, as fundamentações apresentadas pelo 
recorrente são desarrazoadas. A expressão “tendência secular” é sim apropriada na psicologia clínica, 
independentemente de seu campo de atuação, para designar a incidência de uma doença ao longo de 
considerável tempo, geralmente medido em décadas. 

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

 

https://www.dicionarioinformal.com.br/
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QUESTÃO Nº 25 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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 seguir apresentamos a questão em tela: 
 
Observe atentamente a citação abaixo: 
Surgida no início do século XX na Alemanha, tendo como principais representantes Wetheimer (1880-1943), 
Koffka (1886-1941) e Kohler (1887-1967). Partiam da experiência imediata e adotavam o método fenomenológico. 
Partindo desse método descobriram que os fenômenos mentais eram vividos pelo sujeito sob a forma de 
estruturas, isto é, sob a forma de relações entre partes que faziam com que a forma resultante fosse mais do que 
a mera soma das partes.  
O Fragmento analisado faz referência a que Escola Psicológica? 
 
O emprego de “isto é” não possui qualquer erro. De acordo com a opção de redação desta Banca, foi utilizada 
para simplificar e frisar um comentário anteriormente feito. 
 
Senão vejamos o significado e funcionalidade da expressão “isto é”: 
 
expressão no sentido de 'quer dizer', 'ou melhor', 'ou seja', que se usa colocar entre duas palavras ou frases, a 
segunda das quais explica, ou retifica, ou restringe o sentido da primeira. 
 
Portanto, os argumentos do recorrente são desarrazoados. 
 
A questão em análise é bastante objetiva e forneceu uma série de dados que permitiriam a fácil interpretação e 
elucidação. Como se pode observar esta Banca apontou na questão: a origem, o período, alguns expoentes e uma 
importante característica desta corrente. 

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

 

QUESTÃO Nº 27 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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 embasamento apresentado pelo recorrente não refuta o gabarito preliminar apresentado por esta Banca. Uma 
melhor análise da questão permitirá comprovar nossa posição. 
 
Senão vejamos: 
 
Enunciado da questão em tela: 
 
É um tipo incomum de inteligência. Quem desenvolve esse tipo de inteligência tem uma enorme facilidade para 
entender o que as pessoas pensam, sentem e desejam. Os portadores desse tipo de inteligência costumam serem 
líderes natos, porém, de uma forma mais reservada, exercendo a liderança de um modo mais indireto, através 
do carisma, e influenciando as pessoas através de ideias e não de ações. Entre os tipos de inteligência, este é 
considerado o mais raro. 
Qual o tipo de inteligência a citação acima faz referência? 
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A própria fundamentação apresentada pelo recorrente corrobora com a posição desta Banca. 
 
O conjunto das proposições apresentadas como alternativas nem mesmo consideraram a opção da inteligência 
interpessoal, o que poderia dar alguma viabilidade nos argumentos do recorrente. Mas que mesmo assim não 
seria a opção por ser típico nesse tipo de inteligência, quando utilizada como base da liderança, a comunicação e 
uma posição mais direta, exposta e ativa. 
 
Por mais que a inteligência Intrapessoal seja extremamente produtiva quanto ao autoconhecimento, é de imensa 
valia na prática da liderança, temática abordada na questão. 
 
Desta feita, esta Banca reafirma seu gabarito e decide pelo indeferimento do recurso. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PSICÓLOGO 

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

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: 

Os argumentos apresentados pelo recorrente não refutam o que fora considerado e validado por esta Banca. A 
essência da fundamentação do recurso consiste no uso das expressões “fidelidade” e “idêntico” quando o autor 
mencionado no enunciado se utilizou das palavras “fidedignidade” e “semelhante”. 
 
Uma melhor análise por parte do candidato demonstrará que o autor Luiz Pasquali foi mencionado no enunciado 
ao tratarmos da Psicometria, por acharmos oportuno apresentarmos a apreciação de um importante estudioso 
sobre o assunto. Não significando dizer que, necessariamente, as proposições se limitassem a Luiz Pasquali. Tanto 
é verdade que no item II fizemos referência a Alfred Binet.  
 
Mas mesmo que as proposições da questão fossem referentes apenas às ideias de Luiz Pasquali, o que não foi o 
caso, o alegado pelo recorrente não teria qualquer relevância em razão das palavras “fidelidade” e “idêntico” 
terem o mesmo significado, respectivamente, de “fidedigno” e “semelhante”. 

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

 

QUESTÃO Nº 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO AGRÍCOLA 

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

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: 

Vejamos o questionamento do recorrente: 
 
Verifica-se nas alternativas que não há proposições assertivas, pois existem em todos os itens pragas e doenças de 
variados tipos de culturas, além disso, o item “A” possui um vício e torna-o dúbio. O item “B” além de está 
incorreto, conforme será mostrado, possui o mesmo vicio do item “A”, os itens “C” e “D” também são incorretos 
conforme será demostrado. 
 
O candidato fundamenta no seu embasamento e alega em seu questionamento que as assertivas apresentam 
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pragas e doenças de variados tipos de culturas. Mas essa era exatamente a intenção da questão, apresentamos 
uma série de pragas que afetam diversas culturas. Mas uma melhor atenção por parte do candidato, demonstrará 
que solicitamos que marcasse a proposição que apresentasse pragas que afetassem a cultura do feijão. Não sendo 
necessário, obviamente, que as assertivas apresentassem pragas apenas do feijão. Senão como seria possível que 
o candidato resolvesse a questão? Fora isso o recorrente alega a existência de um vício no item (A), mas não 
demonstra qual o vício.  
 
Entendendo ter sido o motivo do questionamento do recorrente a Bacteriose, apresentamos a fundamentação 
abaixo: 
 
Fonte: https://www.noticiasagricolas.com.br 
 
Bacteriose é uma doença comum no feijoeiro 
Publicado em 23/11/2017 12:44 e atualizado em 23/11/2017  
 
Bacteriose: São três as bactérias responsáveis pela transmissão dessa doença: Xanthomonas axonopodis pv. 
phaseoli, Xanthomonas fuscas var. fuscans e Xanthomonas sp, esta última que é uma nova espécie, encontrada 
pela primeira vez na África. Essas três espécies possuem sintomas semelhantes, de forma que o manejo não se 
altera para o produtor, mas para os pesquisadores e melhoradores, é importante a atenção redobrada na hora de 
realizar o melhoramento genético. 
 
Definida por um crestamento bacteriano com lesões pardas circundadas por uma mancha amarelada, essa doença 
pode causar perdas de até 100% nas lavouras. Seu desenvolvimento favorável está na temperatura entre 25ºC a 
32ºC, com alta umidade e chuvas frequentes. Pode ser transmitida por meio de sementes, restos de cultura, 
leguminosas e plantas daninhas. Caso a doença se prolongue, ela também pode apresentar danos para as vagens. 
 
Tags: Feijão Grãos Especiais 
 
Portanto, como se pode perceber a bacteriose é uma praga sim bastante comum na cultura do feijão, e o fato de 
tal praga acometer também outras culturas não invalida a questão. Como se pode verificar a questão em tela não 
exigia que as doenças e pragas da proposição gabarito fossem exclusivas da cultura do feijão. 
 
Desta feita, essa Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar, letra (A), indeferindo o recurso 
apresentado. 

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

 

QUESTÃO Nº 20 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Radiologia. 

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: 

Observe o que expomos a seguir: 
 
http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br 
 
As telas intensificadoras ou écrans são constituídos de um material luminescente, o fósforo. Este material emite 
luz visível ou ultravioleta em resposta a sua estimulação pelos fótons de raios X em um processo chamado 
luminescência. 

http://rle.dainf.ct.utfpr.edu.br/
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A luminescência pode ser de dois tipos: fluorescência ou fosforescência. Na fluorescência a luz é emitida somente 
durante a estimulação do fósforo, ao contrário da fosforescência, onde a luz continua a ser emitida mesmo após o 
término do estímulo. As telas de intensificação radiográfica apresentam fluorescência. 
 
A função dos écrans no sistema de detecção tela-filme é converter os raios X em luz e sensibilizar o filme durante 
a exposição. Como 98 % da energia que expõem o filme é energia dos fótons de luz e os fótons de raios X 
contribuem somente aproximadamente 2% do total da exposição, o tempo de exame é reduzido5. A redução 
deste tempo não somente reduz a radiação ao paciente, mas também prolonga a vida útil do tubo de raios X. 
 
Écrans Intensificadores 
Tem como sua função, converter energia em luz visível e de reduzir o tempo de exposição aos raios x, tanto dos 
pacientes, quanto dos profissionais. Sua composição se da por cristais de fósforo, um suporte de papel, plástico e 
papelão, podendo haver uma camada entre o suporte e os cristais, feito de dióxido de titânio. 
 
http://estudanteradiologico.blogspot.com 
 
Geração dos Écrans 
Écrans de 1º geração: Formados por fósforo de sulfato de zinco, refletindo uma luz amarelo esverdeado. 
Écrans de 2º geração: Formado por fósforo de tungstato de cálcio, refletindo uma luz azul. 
Écrans de 3º geração: Formado por fósforo de oxissulfeto de gadolínio, os chamados de terras raras (gadolínio, 
lantânio e ítrio), refletindo uma luz verde. 
 
Os écrans de 3º geração possuem mais eficiência em relação aos demais, pois: 
 
Reduz o tempo de exposição; 
Menor dose de Raio x; 
Promove uma maior durabilidade dos tubos de raios x. 
 
Características dos fósforos 
 
Alta absorção dos raios x; 
Alto rendimento de  conversão; 
Espectro de luz (A causa do filme não velar); 
Capacidade de resistência as condições ambientes.  
Os fósforos são divididos em 3 categorias: 
 
Grãos finos - Possuem baixa intensificação  e alto detalhe; 
Grãos médios - Possuem média intensificação  e médio detalhe; 
Grãos grossos - Possuem alta intensificação e baixo detalhe. 
 
Portanto, não é procedente a fundamentação do recorrente de que na constituição dos Écrans não é possível a 
utilização do termo fósforo. Por sinal é bastante usual até mesmo nos Écrans do tipo ‘terras raras’, o emprego do 
fósforo, como descrevemos no segundo texto, ao falarmos dos Écrans de terceira geração. 
 
Esta banca decide pelo Indeferimento do Recurso. 

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

 
 
 

http://estudanteradiologico.blogspot.com/
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QUESTÃO Nº 26 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos Técnico em 
Radiologia. 

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: 

Uma melhor análise por parte do candidato demonstrará que o item III da questão em tela afirmou que o 
contraste à base de gadolínio são mais seguros e dificilmente causam alergias. Mas não é correto dizer que não 
podem ocorrer reações alérgicas à sua utilização. Apesar de mínima, existem até mesmo casos de óbitos em razão 
de reações alérgicas ao uso do contraste gadolínio. 

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

 
 

Juazeiro do Norte – CE, 24 de Setembro de 2019. 
  


