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PROCESSO SELETIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

EDITAL Nº 001/2021

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

RECURSOS DEFERIDOS

QUESTÃO Nº 04 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo 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 será anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo 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 será anulada.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL

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

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

O enunciado da questão pede a alternativa EQUIVOCADA das palavras antônimas e possui duas alternativas
corretas.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 10 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

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

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

A questão se referia a um texto que não estava no caderno de provas.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 17 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 17 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo 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. A questão em tela possui 2
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proposições corretas, I e III. Portanto, determina a modificação do gabarito da letra “B” para a letra “C”.

A questão terá seu gabarito modificado da letra “B” para a letra “C”.

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

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - AGENTE RURAL

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

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

A questão se referia a um texto que não estava no caderno de provas.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ALMOXARIFE

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

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

Em alguns cadernos de prova a questão estava incompleta, faltando as alternativas C e D.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - CUIDADOR

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

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

Esta Banca reconhece ter cobrado a questão em desconformidade com o conteúdo programático exigido no
Edital. Decide, desta feita, pela anulação da questão.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - CUIDADOR

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

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

A questão em tela se refere ao Instituto do Acolhimento Institucional. A questão em si é bastante objetiva e o
texto considerado nada mais é do que o próprio enunciado.

A questão em tela possui uma pergunta bastante objetiva acerca do Acolhimento Institucional.

O acolhimento institucional é um dos serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único
de Assistência Social. Seu principal objetivo é promover o acolhimento de famílias ou indivíduos com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados, de forma a garantir sua proteção integral.

Das proposições listadas, apenas uma delas não se refere a uma espécie de Acolhimento Institucional, no caso, a
proposição II, creche, haja vista não integrar a esfera da assistência social, e sim, a educação.

De toda forma esta Banca, mesmo decidindo pelo indeferimento no pedido de anulação, reconhece ter cometido
um erro na divulgação do gabarito preliminar, decidindo, portanto, pela mudança da letra “A” para a letra “C”

CONCLUSÃO: ALTERAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR PARA A LETRA “C”.
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QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

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

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

A banca decide pela anulação da questão por, de fato, gerar dubiedade em relação à interpretação de
determinadas alternativas, acarretando, assim, a possibilidade de haver mais de uma opção a ser escolhida.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos Professor
Educação Infantil.

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

O comando da questão solicita ao candidato que marque a alternativa incorreta, no entanto, não existe
incorreção.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - TÉCNICO AMBIENTAL

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

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

A questão se referia a um texto que não estava no caderno de provas.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.

QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 23 Conhecimentos Específicos Técnico em
Enfermagem.

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

A sífilis apresenta lesões nas palmas das mãos e dos pés na fase secundária. Portanto, a alternativa correta é a
alternativa A.

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

QUESTÃO Nº 17 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - VIGIA

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

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

A questão fala sobre porte de armas, sendo aplicada assim apenas para a função de vigilante.

CONCLUSÃO: QUESTÃO ANULADA.
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QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - VIGIA

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

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

Os tipos de ronda corretas são Rondas Internas e Rondas Externas, sendo assim, a alternativa que responde
corretamente a questão é a letra “A”.

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

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - VISITADOR SOCIAL

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

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

A banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar, decidindo, portanto, pela
mudança da letra “D” para a letra “B”

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

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - VISITADOR SOCIAL

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

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

A banca reconhece ter cometido um erro na divulgação do gabarito preliminar, decidindo, portanto, pela
mudança da letra “B” para a letra “D”

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

RECURSOS INDEFERIDOS

QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL

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

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

A alternativa C traz a divisão correta: o dígrafo “SS” deve ser separado, assim como o ditongo seguido (ei) do hiato
(i-a).
Em A, o certo é te-a-tro.
Em B, ad-qui-rir.
Em D, céu não possui divisão; re-a-li-da-de.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “C” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 02 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

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

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

É sabido que, em questões de concurso, trabalha-se com V (Verdadeiro), C (CERTO), E (ERRADO) ou F (FALSO).
Apesar do equívoco quanto à troca da letra, a questão pode ser compreendida facilmente, não havendo, inclusive,
outra alternativa possível para causar certa ambiguidade.

Explico: a primeira e segunda afirmações estão ERRADAS (E), logo, só pode ser ou alternativa B ou C.

Em seguida, a terceira afirmativa está CORRETA. Nesse caso, ainda podem ser ou a B ou a C.

Quando se analisa a quarta afirmativa, que está ERRADA, não há a possibilidade de se pensar em nenhuma
alternativa que não seja a B.

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

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

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

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

Justamente pelas alternativas B e C se excluírem mutuamente, já era uma chance a mais de acerto, pois só
restariam as respostas A ou D, sendo correta a alternativa D.

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

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - MÉDIO

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

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

A questão fazia referência ao texto 4 como pode ser percebido em seu enunciado. O referido texto se encontrava
no caderno de provas acima da questão 08.

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

QUESTÃO Nº 04 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

Obviamente, MENINOS e MENINAS podem utilizar-se de adornos na roupa. No entanto, popularmente, laços NA
CABEÇA são tidos como femininos e isso corrobora com o maior número de crianças abusadas sexualmente
NOTIFICADAS.

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

QUESTÃO Nº 05 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

Esse texto tão famoso, escrito em 1774, é conhecido no mundo literário como EPISTOLAR, ou seja, gênero de
carta; sendo assim, claro, haverá a mistura de outros tipos de escrita dentro de si. No entanto, a marcação da data
no início foi um notório indício de sua tipologia predominante.

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

QUESTÃO Nº 07 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

A palavra INESTORVÁVEL não existe na língua portuguesa. Ela foi uma invenção (NEOLOGISMO) do autor ao
brincar com a palavra ESTORVO, incluindo o prefixo - IN (negação) + o sufixo – ÁVEL (formador de adjetivo), ou
seja, o significado seria uma característica daquilo que não causa estorvo.

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

QUESTÃO Nº 08 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

A questão possui quatro palavras destacadas, são elas: “todos”, “muito”, “calmos” e “de”.

Todos = Pronome Indefinido.

Muito = Advérbio de Intensidade.

Calmos = Adjetivo que se refere ao pronome “todos”.

De = Preposição.

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

QUESTÃO Nº 09 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

Na alternativa D, o adjetivo CONTENTE pede três preposições distintas: COM, POR e DE (a depender do contexto);
no caso, a que serve melhor seria a preposição POR, ou seja, “Estou contente por te conhecer”.

A explicação quanto aos verbos estáticos não cabe a essa alternativa.

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

QUESTÃO Nº 10 - LINGUA PORTUGUESA - SUPERIOR

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

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

A conjunção E não possui significado de conjunção SUBORDINADA CONFORMATIVA. Ao menos, não há nenhum
caso documentado na língua portuguesa. Para tal conectivo, há três classificações possíveis e todas como
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COORDENADAS:

1. Conjunção coordenada ADITIVA;

2. Conjunção coordenada ADVESATIVA;

3. Conjunção coordenada CONCLUSIVA.

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

QUESTÃO Nº 13 - CONHECIMENTOS GERAIS - FUNDAMENTAL

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

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

A proposição i possui vários erros. Primeiramente é bem sabido que o primeiro caso confirmado de covid-19 se
deu na china, onde acredita-se que a doença tenha surgido. E como se pode observar a proposição em questão se
refere ao temor em razão da chegada da variante delta ao ceará. As variantes da covid surgiram em consequência
da disseminação da doença por outros países. A questão vem sendo noticiada diariamente pela imprensa. A
variante delta não surgiu na china, e sim na índia. Fora isso, não seria necessário ter tido acesso a sites para se
saber o número de mortes pela variante delta na china. Uma leitura mais cuidadosa da questão mostrará ao
candidato(a) que a proposição considerou a morte de centenas de milhares de pessoas na china, o que foge
imensamente da realidade. O fato por diversas vezes vem sendo apresentado pela imprensa. O fato de termos
citado a china não tem natureza aleatória, por ter sido exatamente nesse país onde a doença surgiu. Além disso a
china é um dos países com menores índices de letalidade (morte) em consequência da covid. Até o momento
registra-se menos de 5.000 mortes no país em razão da covid, e como se verifica na proposição, mencionamos a
morte de centenas de milhares. Na verdade, apenas três países no mundo registram até o momento mais de
200.000 mortos, para que pudéssemos considerar centenas de milhares, eua, brasil e índia.

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

QUESTÃO Nº 12 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

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

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

Uma releitura mais atenciosa do candidato demonstrará que a questão solicitava que se marcasse a alternativa
que se excetua.

Portanto, não existem apenas dois abolicionistas entre as opções destacadas, existem três. Borga Gato, (letra D) é
a exceção. Borba Gato foi um bandeirante que dedicou boa parte de sua vida à captura de índios e ataques a
quilombos, com o propósito de transformar os capturados em escravos. Desta feita, logicamente, não atuou em
defesa do fim da escravidão. Por sinal, recentemente, manifestantes atearam fogo numa estátua de Borba Gato
na cidade de São Paulo, fato que ganhou bastante repercussão da imprensa. A ação dos manifestantes se
fundamentava exatamente no fato de uma pessoa que atuou como escravocrata e contrário aos direitos humanos
ser homenageado.

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

QUESTÃO Nº 16 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 16 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

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

A questão em tela não possui nenhum problema ou erro. A proposição I é direta e objetiva e está embasada sim
emmaterial que poderia ter sido consultado pelos candidatos.

Primeiramente, esta Banca justifica a cobrança da questão sobre Leão Sampaio, em razão de ser umas das
maiores personalidades da história do município de Barbalha.

As proposições foram elaboradas com base em um dos mais renomados e conhecidos sites de pesquisa, o
Wikipedia. Porém, anteriormente, esta Banca procurou verificar a autencidade da informação obtida,
comprovando a sua credibilidade em razão de fazer parte de registro confiável, o CPDOC, (Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea).

Destacamos a seguir um dos relatos acerca de Leão Sampaio, extraído da fonte mencionada:

“Sua trajetória na política teve início em 1929, quando Leão Sampaio participou da campanha da Aliança Liberal
contra a eleição de Júlio Prestes como presidente da República. Em 1932, após a Revolução Constitucionalista de
São Paulo, Sampaio participou da fundação do Partido Social Democrático (PSD) do Ceará e foi integrante do
diretório central da legenda, colocando-se favorável à Revolução de 1930”.

Vejamos um outro trecho destacado pelo site:

“Após o golpe militar de 1964, com a instauração do bipartidarismo pelo Ato Institucional n.2 (AI-2) (1965),
Sampaio filia-se Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Favorável à ditadura militar, reelegeu-se deputado federal
em 1966 e 1970, ambas as vezes pela legenda arenista. Em janeiro de 1975 deixou a Câmara Federal, se
aposentando pelo Instituto de Previdência dos Congressistas. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde permanece até
1987, quando retornou a Barbalha, sua cidade natal”

Portanto, como se pode perceber, inclusive ao pesquisar a biografia do Deputado Federal Leão Sampaio, no site
//www.camara.leg.br › deputados › biografia, se observará que o referido Deputado não teve seus direitos
politicos cassados em face do golpe militar, até porque passou a compor o bloco partidário de apoio ao regime,
ARENA.

Desta feita, esta Banca, serenamente, decide pelo indeferimento do recurso. A proposição I não é conflituosa ou
confusa, muito pelo contrário. A referida proposição é bastante objetiva e baseada em uma das plataformas de
pesquisas mais conhecidas e acessadas no mundo, o Wikipedia, e como se evidenciou, com embasamento e
registro histórico confiável.

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

QUESTÃO Nº 19 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 19 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

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

Esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar. Todas as proposições estão corretas, portanto,
letra (D) é o gabarito.

O recorrente considera que alguns setores do agronegócio foram afetados pelas desvalorzação da moeda
nacional. Mas não os especifica. É Sabido que setores ligados à exportação são os principais a se beneficiar pela
desvalorização de sua moeda nacional. Por outro lado, ao contrário da fundamentação do recorrente, em nenhum
momento a proposição IV afirmou que todos os agroexportadores foram favorecidos com a desvaloriação da
moeda. Esta Banca se posicionou de forma genérica e em perfeita conformidade com quaisquer manuais ou
textos sobre economia em relação ao assunto.

Senão vejamos: evidentemente, para o setor agroexportador, a desvalorização da moeda nacional é um sim um
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aspecto positivo, ao menos, quanto à questão da rentabilidade após a conversão. Ora, ao exportarem, com
recebimento em moedas como o dólar ou euro, frente a uma intensa desvalorização da moeda brasileira, o real,
naturalmente, ao realizarem a conversão, acabarão por ter ampliado seus rendimentos, o que não ocorreria caso
dependessem do mercado interno. Por mais que não tenhamos especificado na proposição IV: “todos os
agroexportadores” como fundamenta o recorrente, no geral, como fizemos, é sim possível considerarmos que
setores ligados às exportações, como os agroexportadores (agronegócio), acabam sim por se beneficiar da
desvalorização da moeda nacional. Portanto, não há qualquer subjetividade na referida proposição. É fato que a
desvalorização da moeda nacional aumenta os rendimentos para os setores ligados à exportação quando realizam
a conversão. Se existem outros fatores a serem considerados, pouco importa à questão, isso não foi menconado
ou considerado. A proposição tão somente considerou o aspecto da desvalorização da moeda brasileira.

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

QUESTÃO Nº 20 - CONHECIMENTOS GERAIS - MÉDIO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Gerais Nível Médio.

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

Uma maior atenção por parte dos candidatos em relação a proposição III, demonstrará seu erro. De fato, a cidade
de Barbalha faz fronteiras com os municípios citados. Porém, a proposição mencionou: “com os seguintes
municípios cearenses: Crato, Juazeiro do Norte, Jardim, Moreilândia e Missão Velha”. Não é possível validar a
referida proposição, pois Moreilândia não é um município cearense, e sim pernambucano.

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

QUESTÃO Nº 15 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

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

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

Esta Banca decide pelo indeferimento do Recurso. Os nomes dos países constantes nos mapas estavam legíveis.
Até porque, para o nível exigido, superior, os nomes dos países poderiam, inclusive, ser suprimidos. Perfeitamente
cabível se exigir para os candidatos de tal nível de escolaridade conhecer a localização dos referidos países,
independentemente de descrição (legenda) dos países. Fora isso, os mapas forneciam um outro componente
referencial, as cores.

Portanto, esta Banca entende que não houve qualquer prejuízo para os candidatos. Era perfeitamente possível
pelo conjunto de fatores apresentados que os candidatos pudessem saber quais países estavam sendo
considerados. Inclusive, sendo até possível se chegar a resolução sem a descrição dos países.

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

QUESTÃO Nº 18 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 18 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

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

A proposição I é bastante objetiva:

Vejamos:

I- O requerimento de criação da CPI da Covid foi apresentado pelo senador do Amazonas Omar Aziz para
investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado
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do Amazonas no começo do ano.

Esta proposição está errada. O requerimento para a criação da referida CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito)
foi apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues do Acre. O senador Omar Aziz foi escolhido como o Presidente
da referida CPI.

Desta feita, esta Banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar. Apenas a proposição II está correta.
Portanto, o gabarito é a letra “B”.

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

QUESTÃO Nº 20 - CONHECIMENTOS GERAIS - SUPERIOR

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 20 Conhecimentos Gerais Nível Superior.

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

Esta banca decide pela manutenção do seu gabarito preliminar. O item II está errado. As primeiras negociações
objetivando a formação de um Bloco entre Brasil e Argentina ocorreram envolvendo os governos de José Sarney e
Raul Alfosin, em 1985 e não entre João Baptista Figueiredo e Raul Alfosin.em 1981. Fora isso, vale destacar que o
período de governo de Raul Alfosin se estendeu de 1983 a 1989, portanto, impossível que tivesse representado a
Argentina em 1981, como seu Presidente.

Esta Banca decide pela manutenção da letra “B” como gabarito, apenas as proposições I e III estão corretas.

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

QUESTÃO Nº 18 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

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

A única alternativa que apresenta Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é a letra C: Avental e Luvas.

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

QUESTÃO Nº 20 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

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

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

O EPI (Equipamento de Proteção Individual) é o equipamento correto para evitar o risco para quem manuseia
produtos químicos.

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

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - DENTISTA

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

HISTÓRICO: A Comissão responsável pelo Processo Seletivo 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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Vejamos a afirmação da proposição em tela:

Proposição I: As radiografias convencionais são imagens ou projeções bidimensionais, e, portanto, não expressam
profundidade. Determinando que a visualização dos diferentes planos radiográficos se dê em um único plano, no
qual estruturas anteriores se superpõem às posteriores.

Como se pode observar a questão fez referência às radiografias convencionais, não sendo possível aceitar que a
fundamentação do recorrente, ao se referir a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCFC) possa ser
considerada uma radiografia convencional. A radiografia mencionada pelo candidato, possui propriedades físicas
que vão além das propriedades físicas das radiografias convencionais.

Vejamos um artigo sobre as Tomografias computadorizadas de Feixe Cônico da Revista da Associação Paulista de
Cirurgiões Dentistas.

Fonte:http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-52762015000100006

“A TCFC é uma ferramenta diagnóstica que revolucionou o diagnóstico e o plano de tratamento no campo da
Odontologia. Atualmente, inúmeros fabricantes introduziram máquinas de TCFC com o campo de visão (FOVs) de
diferentes tamanhos. As opções por seleção do FOV, minimiza a irradiação no tecido pela possibilidade de expor
apenas a área específica de interesse. No entanto, a seleção deste tipo de exame precisa ser avaliada com cuidado
para cada caso. Entre suas desvantagens, sua dose de radiação é maior do que das técnicas radiográficas
convencionais, sendo necessário uma justificativa a essa exposição de radiação adicional necessária para se
atingir o resultado final com maior benefício em valor de diagnóstico. A impossibilidade de reproduzir tecidos
moles e a presença de artefatos de imagem, devido a presença de objetos metálicos, também consistem como
desvantagens da técnica”.

Desta feita, decide esta Banca pela manutenção do seu gabarito preliminar, todas as proposições estão corretas,
portanto, letra “D” é o gabarito.

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

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ENFERMEIRO (A)

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

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

A questão pede para o candidato identificar os fatores de risco para desenvolver hipertensão arterial. Na
afirmativa I, todos os fatores de risco estão corretos. Nas afirmativas II e V cita-se a idade acima de 60 anos como
fator de risco para hipertensão arterial. Embora a prevalência de hipertensão arterial aumente com a idade, não é
a faixa etária A PARTIR DE 60 ANOS que traz risco maior de desenvolver hipertensão arterial. Na afirmativa III, cita
obesidade, elevado consumo de sal, açúcar e alimentos processados, bem como álcool como FATORES DE RISCO
ISOLADOS para desenvolvimento de hipertensão arterial o que não é correto.

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

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - ENGENHEIRO CIVIL

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

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

A definição de ÁGUA, na sua conceituada forma mais básica, se caracteriza exatamente por ser a combinação de
apenas duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Tal característica representa diretamente o que a norma
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NBR 6118 classifica como ÁGUA PURA. Ou seja, não há nenhuma divergência entre o exposto na questão e o
explicitado na Norma. O candidato interpretou e assimilou, de forma equivocada, o conceito trivial de ÁGUA como
sinônimo de ÁGUA POTÁVEL, termologia ao qual não foi abordada na questão.
Sendo assim, a resposta do gabarito se mantém letra A.

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

QUESTÃO Nº 23 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - NUTRICIONISTA

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

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

A medida da circunferência do braço (CB) não é um IMPORTANTE indicador para avaliar o estado da massa
muscular do indivíduo, dado que avalia todos os compartimentos (tecido muscular, ósseo e tecido adiposo) em
uma única medida, sendo um melhor indicador da desnutrição energético-proteica. Para avaliar a massa muscular
do indivíduo as medidas circunferência muscular do braço (CMB) e área muscular do braço (AMB) são as mais
relevantes.

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

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - NUTRICIONISTA

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

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

A dieta em sistema fechado, após aberta, pode ser utilizada, normalmente, de 24 a 36h após a abertura e,
conforme citado na alternativa, para alguns fabricantes a estabilidade é ainda maior, podendo chegar a 48h (Ex.
Peptamen, sistema fechado, fabricante Nestlé).

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

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos Professor
Educação Infantil.

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

O próprio texto do enunciado da questão afirma que: Por um lado...

“Na Educação Infantil, o trabalho com noções matemáticas deve atender, por um lado, às necessidades da própria
criança de construir conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do pensamento e, por outro, precisa
corresponder a uma necessidade social de melhor instrumentalizá-la para viver, participar e compreender um
mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades.”

Uma vez que há lados (vieses) sobre o trabalho com noções matemáticas, a proposição I não nega o princípio da
intencionalidade. As três proposições, juntas, corroboram o enunciado do texto inicial.

Quanto à falha da grafia, esta não inviabiliza a compreensão do texto por parte do leitor, o que não compromete a
resolução da questão.

CONCLUSÃO: PERMANECE A LETRA “D” COMO RESPOSTA CORRETA NO GABARITO PRELIMINAR.
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QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL I - 1º AO 5º ANO

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental I - 1º ao 5º Ano

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

De encontro a” indica discordância. Significa “divergir”, “ir no sentido contrário a alguma coisa”, “opor-se”,
“confrontar” (embate de ideias, de posições intelectuais), “chocar-se”, “bater contra” (embate físico).

A alternativa D realmente é discordante do proposto pelos PCNs.

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

QUESTÃO Nº 26 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 26 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Ciências da Natureza.

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

Na questão 26 o assunto cobrado foi o de Equações Químicas – Balanceamento, constante no edital.

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

QUESTÃO Nº 27 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 27 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Ciências da Natureza.

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

Na questão 27 o assunto cobrado foi de Funções Químicas: distinção entre ácidos, bases, óxidos e sais, constante
no edital.

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

QUESTÃO Nº 28 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 28 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Ciências da Natureza.

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

Na questão 28 o assunto cobrado foi de Equações Químicas – Classificação, constante no edital.

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

QUESTÃO Nº 29 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Ciências da Natureza.

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

Na questão 29 o assunto cobrado foi de Substâncias puras simples e compostas. Misturas Homogêneas e
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Heterogêneas, constante no edital.

Esta Banca esclarece ainda que a única alternativa correta é a letra C.

Vejamos a nossa fundamentação:

A alternativa A é incorreta, pois um recipiente contendo água líquida e gelo não é uma mistura, já que possui
apenas um componente: água. Para ser uma mistura é necessário conter, no mínimo, dois componentes. O
recipiente é classificado como um sistema heterogêneo.

A alternativa B é incorreta, pois o ar não é uma substância. O ar é uma mistura homogênea formado por diversos
gases, tais como O2, N2, H2, entre outros.

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

QUESTÃO Nº 30 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - CIÊNCIAS DA NATUREZA

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 30 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Ciências da Natureza.

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

Na questão 30 o assunto cobrado foi de Estrutura atômica da matéria, constante no edital.

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

QUESTÃO Nº 29 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - PROFESSOR FUNDAMENTAL II - PORTUGUÊS

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 29 Conhecimentos Específicos Professor
Fundamental II - Português.

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

Perífrase: Trata-se da figura de linguagem que substitui um termo único por uma sequência de palavras, por uma
locução que o define e parafraseia.

BARBALHA = TERRA DE SANTO ANTONIO

O próprio argumento do candidato referenda a análise:

A antonomásia é uma figura de linguagem que consiste na substituição DO NOME DE UMA PESSOA por uma
característica que ela possui.

A referência no texto não é a uma pessoa, mas a um lugar, o que caracteriza a perífrase.

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

QUESTÃO Nº 22 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 22 Conhecimentos Específicos Técnico em
Enfermagem.

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

A pergunta não aborda casos específicos, mas sim uma pergunta simples: vacinas contraindicadas para gestantes.
Na alternativa a) hepatite B é INDICADA, na alternativa b), dupla adulto é indicada, na alternativa c) meningococo
é inativa, portanto, sem risco para o feto. A vacina febre amarela é composta por vírus vivo atenuado, bem como
as vacinas dupla viral e tríplice viral. A pergunta busca do candidato esse conhecimento sobre vacinas compostas
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por vírus vivos atenuados. Vacina de febre amarela em gestantes necessita de recomendação médica e esse não
era o objetivo da questão.

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

QUESTÃO Nº 24 - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TEOR DO RECURSO: Requer reavaliação do gabarito da questão nº 24 Conhecimentos Específicos Técnico em
Enfermagem.

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

A questão coloca a palavra PÚBLICO-ALVO e que implica necessariamente que o candidato tenha conhecimento
sobre a faixa etária prioritária (público-alvo). A própria questão pede exatamente o que significa público-alvo. A
conhecimento sobre a faixa etária do público-alvo é imprescindível pois a partir dessa faixa etária surgem as
lesões de alto grau. Conhecer o público-alvo implica no que é chamado RASTREAMENTO ORGANIZADO
preconizado pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde.

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

Juazeiro do Norte – CE, 28 de Outubro de 2021.


