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RESPOSTA AOS RECURSOS IMPETRADOS CONTRA GABARITO PRELIMINAR 

DAS PROVAS OBJETIVAS  
 

Resposta aos Recursos Contra Gabarito Preliminar 
 

A Crescer Consultorias, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 
deferidos e indeferidos, nos moldes estabelecidos no edital de abertura, interpostos contra as questões da 
prova objetiva e ao gabarito preliminar. 
 
 
 
 

CARGO: CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – PORTUGUÊS - MANHÃ 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da letra “D” para a letra 

“B”. Nada a reformar. Isso porque a função sintática de “-lhe”, em “Para coroar-lhe a fronte” é 

adjunto adnominal, pois equivale ao pronome possessivo “sua”, assim transcrito: “Para coroar sua 

fronte”. Sendo assim, a única alternativa coincidente com a função sintática de adjunto adnominal 

é a letra “D”, pois “ancestral” é adjetivo e adjunto adnominal de “morada”.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 
 

 

CARGO: CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL – PORTUGUÊS - TARDE 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a questão trata 

de semântica e que as assertivas não suprem o verdadeiro significado da palavra desmanche. Nada 

a reformar. O recurso interposto é meramente inconformismo por incapacidade cognitiva do 

recorrente. Entretanto, para efeito da eventualidade, a expressão “desmanche” no contexto em que 

se insere representa mudança e mudança é mutação. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão sob o argumento de há duas 

alternativas corretas. Embora a banca tenha dado como correta a alternativa “A”, o candidato em 

seu recurso não determinou qual seria a outra alternativa tida como certa em seu entender, 

tornando prejudicada a análise do recurso. A questão não padece de qualquer erro, a irresignação 

do recorrente demonstração apenas desconhecimento sobre o conteúdo programático cobrado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: CARGO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O gabarito foi divulgado erroneamente. A alternativa correta é a letra “B”, 

conforme link abaixo: 

A quantidade de eletricidade mede-se em coloumbs e a unidade de tempo mede-se em segundos. 

O coloumb por segundo (C/s) corresponde então à unidade de medida da Intensidade de 

Corrente Eléctrica. Para simplificar, substitui-se o coloumb por segundo por uma unidade de 

medida chamada ampere (representada pela letra A).  

http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/05/o-que-significa-intensidade-corrente-electrica-

ampere/  

PARECER FINAL: GABARITO OFICIAL ALTERADO PARA LETRA “B” 

 

CARGO: CARGO DE ELETRICISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme link abaixo, segue a justificativa para o gabarito da questão: 

Queimaduras Elétricas 

O contato da corrente elétrica com o corpo humano propícia uma serie de efeitos colaterais. 

Quando ocorre um choque elétrico a corrente atinge o organismo através da pele, as queimaduras 

de origem elétrica representam até 20% dos atendimentos por queimadura anualmente. A 

passagem de corrente por qualquer corpo acarreta na elevação da temperatura, por isso, quando a 

passagem é pelo corpo, na maioria das vezes os envolvidos apresentam queimaduras. 

A pele humana apresenta alta resistência à passagem de corrente, devido a isso a passagem 

de qualquer corrente pode acarretar em alterações estruturais, as “marcas de corrente”. 

Por isso e pelo fato de a corrente elétrica ter contato com camadas profundas da pele e outros 

órgãos do corpo, a queimadura elétrica possui características únicas. 

As lesões por corrente elétrica ocorrem no percurso de passagem da corrente entre o ponto de 

entrada e de saída do corpo. A voltagem e a amperagem, junto ao tempo de exposição, a resistência 

do corpo, a magnitude e caminho percorrido pela corrente, são os fatores que determinam a 

extensão e profundidade da lesão. Essa passagem pelos tecidos pode levar a destruição das 

terminações nervosas, o que faz das queimaduras elétricas menos dolorosas. No entanto, nisso 

reside um dos maiores riscos, porque esse tipo de queimadura tente a progredir em profundidade, 

mesmo após desfeito o contato, podendo encontrar órgãos vitais. 

Não há necessidade de contato direto de uma pessoa com as partes energizadas, a passagem 

da corrente pode ocorrer devido a uma descarga elétrica ou a um arco voltaico, caso o 

indivíduo esteja próximo a partes energizadas. A eletricidade pode causar diversas formas de 

queimadura, o que leva a uma taxa de mortalidade de 3% e 15%. Pela diferença de cada tipo existe 

a seguinte classificação: queimaduras por contato; queimaduras por arco voltaico; queimaduras 

por radiação (em arcos produzidos por curtos-circuitos); queimaduras por vapor metálico. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
http://www.tecnologiadoglobo.com/2010/05/o-que-significa-intensidade-corrente-electrica-ampere/
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https://www.cursonr10.com/queimaduras-eletricas 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Há vários tipos de componentes que são capazes de conduzir energia elétrica. 

Mesmo assim, do ponto de vista comercial, dois são os principais: alumínio e cobre. 

O cobre é mais caro e, comparativamente, mais pesado que o alumínio. 

No geral, a principal aplicação do alumínio é em grandes redes de transmissão. O cobre é a opção 

no caso de instalações domésticas e urbanas. 

Vantagens do alumínio 

Comparativamente, o alumínio já chegou a ser oito vezes mais barato que um equivalente de 

cobre. Além disso, o condutor de alumínio tem metade do peso do seu correspondente de cobre. 

A terceira maior vantagem desses condutores é resistir melhor à deformação. Todas essas 

características reduzem os custos do uso desse material em grandes transmissões, pois as torres 

podem ser menos robustas e o espaçamento entre elas pode ser maior. 

Vantagens do cobre 

Maior resistência aos fatores externos como oxidação e corrosão galvânica. Essas 

características reduzem o risco de superaquecimento das fiações. Além disso, o cobre é mais 

maleável que o alumínio, favorecendo o uso para aplicações e instalações em que fios flexíveis 

são necessários ou desejáveis. Outro ponto é o fato de que a maioria das estruturas existentes já 

são de cobre e as conexões cobre-cobre são muito mais confiáveis que alumínio-cobre. Por 

fim, a legislação brasileira, por meio da ABNT NBR 5410, impõe restrições legais ao uso de 

alumínio em locais com uma ocupação muito densa ou onde o acesso é um pouco mais difícil. Por 

isso, em hospitais e hotéis, por exemplo, é proibido usar alumínio. 

https://www.impacta.com.br/blog/2015/03/29/condutor-de-cobre-ou-aluminio-saiba-quando-e-

por-que-utiliza-los/  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: CARGO DE MOTORISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO;. 

JUSTIFICATIVA: A terceira afirmação é verdadeira.  

Atenção Difusa: Significa dirigir com atenção, tanto concentrada quanto distribuída. Significa 

dirigir com atenção, tanto concentrada quanto distribuída. Significa utilizar todos os meios para 

ter uma visão completa e assumir a condição de condutor consciente, antecipando ações e 

utilizando bem os retrovisores, eliminando os pontos cegos de visão do veículo. 

Não há alternativa correta para a questão. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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http://detransimulado.blogspot.com.br/2014/11/transito-prevencao-de-acidentes.html 

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A via de trânsito rápido é o tipo de via urbana que se permite a maior velocidade 

máxima, 80km/h. Portanto a alternativa B é verdadeira. 

A afirmação da alternativa D é falsa: 

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, 

quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização 

destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a 

via, com preferência sobre os veículos automotores. 

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a 

circulação de bicicletas no sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde que dotado 

o trecho com ciclofaixa. 

Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação do Detran, link abaixo, segue a justificativa para o gabarito: 

Manobra de marcha à ré 

Por ser considerada manobra perigosa, você deve evitá-la sempre que possível e nunca realizá-la 

sem adotar medidas de segurança numa via, por onde circulam condutores e pedestres. 

  

Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras 

e de forma a não causar riscos à segurança, resulta em multa, sendo 

considerada em infração grave (Art 194 - CTB). 
 

  

Ela serve apenas para pequenas distâncias e para manobras como entrada e saída de garagem, 

estacionamento, não sendo permitido usá-la para locomover-se de um a outro local nas vias 

públicas. 

  

Para evitar riscos jamais dê marcha à ré em esquinas, não saia de ré de 

garagens ou estacionamentos, pois sua visão da área estará prejudicada. Use 

sempre os retornos. Fique atento. 
 

http://www.educacaotransito.pr.gov.br/pagina-123.html  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: CARGO DE VIGIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A questão solicita que se indique aquilo que não é uma descrição da importância 

do Livro de Ocorrência de Segurança. A alternativa “D” informa que o Livro de Ocorrência de 

segurança não pode ser utilizado como prova em processos judiciais, o que é falso. Ele pode sim, 

servir como como meio de pesquisa e prova nos processos de investigação interna.  

E o Livro de Ocorrência de segurança auxilia e oficializa a passagem de serviço entre os turnos 

de trabalho 

Vide abaixo: 

O livro de ocorrência da segurança patrimonial é um documento de valor jurídico, por essa razão, 

deve ser escrito de tal maneira que não possam ser introduzidas modificações posteriores e com 

atenção especial ao texto, caligráfica e escrita correta. 

Importância do Livro de Ocorrência: 

 É um registro histórico que fornece informações sobre o posto de serviço; 

 Auxilia o vigia na comunicação e registro de fatos relevantes sobre seu serviço; 

 Ajuda na divulgação de informações relevantes sobre o serviço sem prejuízo ou distorção 

de conteúdo; 

 Permite que o vigia oficialize algum fato ou comunicado, evitando acusações futuras de 

omissão; 

 Permite o registro da distribuição do efetivo da segurança patrimonial nos postos de 

serviço de acordo com os respectivos horários de trabalho; 

 Serve como meio de consulta para tirar dúvidas sobre orientações passadas; 

 Preserva o registro e a ordem dos acontecimentos; 

 Facilita o controle e administração de material carga (material e equipamentos sob 

responsabilidade dos vigilas); 

 Auxilia e oficializa a passagem de serviço entre os turnos de trabalho; 

 Serve como meio de pesquisa e prova nos processos de investigação interna; 

 Pode ser utilizado como meio auxiliar de prova em processos judiciais. 

https://www.gestaodesegurancaprivada.com.br/livro-de-ocorrencia-da-seguranca-patrimonial/  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O que o candidato alega, refere-se à lealdade. Segue abaixo justificativa para o 

gabarito da questão: 

Habilidades do Profissional: 

I. RESPONSABILIDADE - indica a pessoa que responde pelos atos praticados, cumpre com a 

sua palavra e seus compromissos, e assume tudo o que faz e diz. 

II. RESPEITO - indica a pessoa que tem o sentimento de consideração e cordialidade no trato com 

as outras pessoas ou às coisas. É condição inseparável da dignidade humana. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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III. INICIATIVA - indica a pessoa que é capaz de apresentar uma decisão diante de situações de 

emergência ou de problemas imprevistos. 

IV. PRESTEZA - indica a pessoa que cumpre com presteza uma ordem recebida, indo ao encontro 

do serviço e ao cumprimento imediato do dever. 

V. ENTUSIASMO - indica a pessoa que tem alegria, orgulho, motivação e satisfação em 

desempenhar determinada atividade. 

VI. CONTROLE EMOCIONAL - indica a pessoa que tem a capacidade de dominar as reações 

psicológicas surgidas face às emoções que se apresentam diante de determinados fatos. 

VII. INTELIGÊNCIA - indica a pessoa que tem a capacidade, maior ou menor, de entender as 

coisas que chegam ao seu conhecimento e adaptar-se às situações novas. 

VIII. LEALDADE - indica a pessoa que manifesta honestidade e fidelidade no cumprimento 

das responsabilidades assumidas, fazendo jus à confiança que lhe é depositada. 

IX. MORALIDADE - indica a pessoa que possui um conjunto de regras de conduta consideradas 

como corretas, deixando de praticar certos atos por obediência à sua consciência. 

X. URBANIDADE - indica a pessoa que sabe tratar com educação, cortesia e civilidade as 

pessoas, através do desenvolvimento de atitudes física, intelectual e moral, visando à sua melhor 

integração individual e social. 

XI. PONTUALIDADE - indica a pessoa que tem correta observância na execução de trabalhos e 

compromissos no horário programado, mostrando exatidão no cumprimento do dever. 

XII. ASSIDUIDADE – indica a pessoa que desenvolve o hábito de estar sempre presente onde 

deve estar para cumprir seus deveres. 

XIII. IMPARCIALIDADE - indica a pessoa que não sacrifica a sua própria opinião à 

própria conveniência, nem às de outrem, fazendo julgamento desapaixonado e justo dos atos 

e ações. 

ZELO - indica a pessoa que tem cuidado com os seus pertences ou com o patrimônio a ele 

confiado, mantendo-o em perfeito estado de conservação. 

XV. EFICIÊNCIA - indica a pessoa que apresenta resultados satisfatórios no desempenho das 

atividades realizadas através do alcance dos objetivos a ele propostos. 

 

https://pt.scribd.com/doc/52008072/CURSO-DE-AGENTE-DE-PORTARIA-PORTEIRO  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da Polícia Federal, link abaixo (página 51), segue 

justificativa para a questão: 

Trato social cotidiano: regras de convivência 

Para que a equipe seja eficiente, é necessário conhecermos algumas regras de ética e 

disciplina no trabalho: 

1. Respeitar o próximo como ser humano. 

2. Evitar cortar a palavra a quem fala; esperar a sua vez. 

3. Controlar as suas reações agressivas, evitando ser indelicado ou mesmo irônico. 

4. Evitar o “passar por cima” de seu chefe imediato. 

5. Procurar conhecer melhor os seus companheiros de trabalho, a fim de compreendê-los e 

adaptar-se à personalidade de cada um. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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6. Evitar o tomar a responsabilidade atribuída a outro, a não ser a pedido deste ou em caso 

de emergência. 

7. Procurar a causa das suas antipatias, a fim de vencê-las. 

8. Estar sempre sorridente. 

9. Procurar definir bem o sentido das palavras no caso de discussões em grupo, para evitar mal 

entendido. 

10. Ser modesto nas discussões; pensar que talvez o outro tenha razão e, se não, procurar 

compreender-lhe as razões. 

http://www.pf.gov.br/servicos-pf/seguranca-privada/legislacao-normas-e-orientacoes/manual-

do-vigilante/manual-do-vigilante/manual_vigilante.zip/view  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segue abaixo a justificativa para o gabarito da questão: 

Segue de forma sucinta  alguns dos crimes contra o patrimônio, maiores detalhes e as penas 

aplicáveis podem ser vistos no Código Penal Brasileiro – DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE 

DEZEMBRO DE 1940. 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO –  DO FURTO 

Furto 

Art. 155 – Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 

3º – Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. 

Furto qualificado 

4º – …se o crime é cometido: 

I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; 

II – com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; 

III – com emprego de chave falsa; 

IV – mediante concurso de duas ou mais pessoas. 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO –  DO ROUBO E DA EXTORSÃO 

 Roubo 

Art. 157 – Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência 

a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 

Extorsão 

Art. 158 – Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para 

si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer 

alguma coisa: 

Extorsão mediante sequestro 

Art. 159 – Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como 

condição ou preço do resgate:  

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DO DANO 

Dano 

Art. 163 – Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Dano qualificado 

Parágrafo único – Se o crime é cometido: 

I – com violência à pessoa ou grave ameaça; 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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II – com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave 

III – contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços 

públicos ou sociedade de economia mista;  

IV – por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA 

Apropriação indébita 

Art. 168 – Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção: 

Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza 

Art. 169 – Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força 

da natureza: 

Apropriação de coisa achada 

II – quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-

la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 

quinze dias. 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DO ESTELIONATO E OUTRAS FRAUDES 

Estelionato 

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Fraude no comércio 

Art. 175 – Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor: 

Outras fraudes 

Art. 176 – Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte 

sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – DA RECEPTAÇÃO 

Receptação 

Art. 180 – Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa 

que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:     

Receptação qualificada  

1º – Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, 

remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no 

exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém não apresenta 

argumentos consistentes que justifiquem sua pretensão.   

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 
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JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém não apresenta 

argumentos consistentes que justifiquem sua pretensão. A anulação de questão objetiva de 

concurso público somente há de se operar excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material 

que seja demonstrado pelo recorrente. Não é o caso.  Há ainda recurso no sentido de que se opere 

a mudança de alternativa da letra “C” para a letra “B”. A alternativa “B” diz o seguinte: “O 

articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das novas tecnologias da informação, outras causas 

de exclusão social.”. Verdade. Isso pode ser comprovado em “Somente a educação garantirá que 

as novas tecnologias da informação e da comunicação promovam qualidade de vida ao maior 

número possível de cidadãos.”.                                      

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém não apresenta 

quaisquer argumentos que justifiquem sua pretensão, mas apenas a anotação de uma outra 

alternativa. A anulação de questão objetiva de concurso público somente há de se operar 

excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material que seja demonstrado pelo recorrente. Não 

é o caso. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, porém não apresenta 

quaisquer argumentos que justifiquem sua pretensão, mas apenas a anotação de uma outra 

alternativa. A anulação de questão objetiva de concurso público somente há de se operar 

excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material que seja demonstrado pelo recorrente. Não 

é o caso. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a 

“B”. Nada a reformar, pois o termo "até", em "ou até as desconhecem" não traduz noção de limite, 

mas de inclusão, possibilidade, levando-se em consideração o contexto em que está inserida a 

palavra.    

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Entretanto o argumento 

trazido pelo candidato contraria a norma culta de concordância verbal prescrita na Nomenclatura 

Gramatical Brasileira.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Entretanto o argumento 

trazido pelo candidato contraria a afirmação contida na alternativa. A anulação de questão objetiva 

de concurso público somente há de se operar excepcionalmente, nos casos de flagrante erro 

material que seja demonstrado pelo recorrente. Não é o caso. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C” para a 

“A”. Nada a reformar, pois o termo “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas” (L.28), 

não manterá a mesma função sintática se houver a troca do verbo  haver  por  existir, pois com o 

verbo haver é objeto direto e com o verbo existir é sujeito. Assim, não justifica também a anulação 

da questão como quer outro recorrente. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que existem duas 

alternativa corretas. A banca deu como certa a alternativa “A”, porém o recorrente afirma que a 

alternativa “D” também está correta. Engana-se o candidato, pois o enunciado da questão diz o 

seguinte: “Tem função subjetiva o termo transcrito em”. Assim, a função subjetiva corresponde a 

função de sujeito e, na alternativa “D”, a expressão “a rede de computadores” desempenha a 

função de objeto direto. Portanto, não tem função subjetiva, ou seja, de sujeito.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a 

“D”.  Porém, não apresenta quaisquer argumentos que justifiquem sua pretensão, mas apenas a 

anotação de uma outra alternativa. A anulação de questão objetiva de concurso público somente 

há de se operar excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material que seja demonstrado pelo 

recorrente. Não é o caso.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D” para a 

“A”. Isso porque o termo “sossegada” exerce a função sintática de adjunto adnominal, e não de 

predicativo  do sujeito, função esta das palavras apontadas na questão para análise e resposta.   

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a questão está 

mal elaborada, porém não apresenta quaisquer argumentos que justifiquem sua pretensão. A 

anulação de questão objetiva de concurso público somente há de se operar excepcionalmente, nos 

casos de flagrante erro material que seja demonstrado pelo recorrente. Não é o caso. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a questão está 

mal elaborada que há mais de uma alternativa correta, porém não apresenta quaisquer argumentos 

que justifiquem sua pretensão. A anulação de questão objetiva de concurso público somente há de 

se operar excepcionalmente, nos casos de flagrante erro material que seja demonstrado pelo 

recorrente. Não é o caso.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: LEGISLAÇÃO DO SUS – SUPERIOR 

PROVA: SUS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não está incluída no campo 
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), o que confere a alternativa A como 
a resposta da questão. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm   
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: SUS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões 
intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 
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V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: SUS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta conforme publicação do Ministério da Saúde, segue link. 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/noticias.php?conteudo=_&cod=2457  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS – PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa em relação as Diretrizes Curriculares 

Nacionais que está incorreta. O que confere a alternativa B como resposta. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-

educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: INFORMÁTICA – SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O erro na grafia da palavra no item III (que é o item incorreto) não interfere na 

solução da questão. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que a palavra “redimensionamento” não  é o ideal da afirmativa. O 

candidato utiliza apenas argumentos para requerer a anulação da assertiva correta sem qualquer 

motivo ou erro apresentado. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 
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JUSTIFICATIVA: Candidato utiliza argumentos de comparação vagos, onde o item III da questão 

apenas perguntou do grupo Parágrafo está disponível em duas guias, nada mais além de 

quantidades ou itens disponível em cada grupo. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O item II da questão está incorreto ao afirmar que vírus replica automaticamente. 
PARECER FINAL: GABARITO OFICIAL ALTERADO PARA LETRA “D” 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Após avaliar o recurso do/a candidato/a, banca define pela manutenção da 

questão conforme publicado o gabarito oficial. Na questão a/o candidato/a questiona a 

palavra “supõe”, no entanto, é importante esclarecer que os profissionais, a exemplo do 

engenheiro, professor, assistente social e operário têm em comum o fato de planejarem 

com antecipação em suas consciências as atividades profissionais que desenvolvem 

(partem de uma prévia ideação, a objetivam através de transformações do real e, ao final 

deste processo, temos algo anteriormente inexistente: uma nova situação, enfim, que vai 

exigir novas prévias ideações e objetivações). Ou seja, assim, promovem uma fusão entre 

teleologia e causalidade através da objetivação, nesse sentido a palavra “supõe” foi 

aplicada de forma coerente com abordagem teórica ao qual a questão foi formulada. 

Ainda nesta linha de raciocínio, recorremos a uma explicação da Profa. Yolanda Guerra 

(2000), ao se levar em consideração a construção morfológica da palavra 

instrumentalidade, o sufixo “idade” refere-se a capacidade, qualidade ou propriedade de 

algo. Percebe-se assim, que instrumentalidade no exercício profissional não se restringe 

ao conjunto de instrumentos e técnicas como aparenta apenas pela simples leitura da 

palavra (neste caso, a instrumentação técnica), mas sim “a determinada capacidade ou 

propriedade que a profissão adquire na sua trajetória sócio-histórica, como resultado do 

confronto entre teleologias e causalidades” (p.05). 

GUERRA, Yolanda. Instrumentalidade do processo de trabalho e Serviço Social. Revista 

Serviço Social e Sociedade, nº 62 – Ano XX – março 2000.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL – LETRA “X” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Após avaliar o recurso do/a candidato/a, banca pela define pela manutenção 

da questão. Conforme recurso da questão 21, a explicação sobre a manutenção da questão 

22 segue a com a mesma sustentação, uma vez que por mais que o profissional, trabalhador 
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ou teórico afirme a sua intencionalidade por meio da dimensão teleológica, a realidade é 

dinâmica, por isso esta forma de interdependência concretiza-se através de formas das 

relações sociais historicamente específicas, que são constituídas por formas determinadas 

de prática social e, além disso, tornam-se quase independentes das pessoas engajadas 

nessas práticas. O resultado é uma forma de dominação social nova e crescentemente 

abstrata – uma forma que subordina as pessoas a imperativos estruturais impessoais e a 

restrições que não podem ser adequadamente captadas em termos de dominação concreta 

e que gera uma dinâmica histórica progressiva. Ao reconceituar as relações e as formas de 

dominação que caracterizam o capitalismo, é necessário fornecer as bases para uma teoria 

capaz de analisar as características sistêmicas da sociedade moderna, tais como, seu caráter 

historicamente dinâmico, seus processos de racionalização, sua forma particular de 

crescimento econômico e seu modo de produzir dominante. 

Seguindo a lógica defendida pelo candidato, a própria definição de projeto ético politico 

teria que passar por uma redefinição, sendo assim, mais apropriado (e equivocadamente) 

o termo “manual ético-político”.  

POSTONE, Moishe. Repensando a critica de Marx ao capitalismo. Disponível em: 

http://www.krisis.org/2000/repensando-a-critica-de-marx-ao-capitalismo/  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL – LETRA “X” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: É inegável os avanços no campo da reforma psiquiátrica no Brasil 

contemporâneo junto a eclosão do “movimento sanitário”, nos anos 70, em favor da 

mudança dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva, 

eqüidade na oferta dos serviços, e protagonismo dos trabalhadores e usuários dos serviços 

de saúde mental e de suas famílias nos processos de gestão e produção de tecnologias de 

cuidado, porém é inegável que embora o modelo pautado e defendido no âmbito do projeto 

hegemónico do Serviço Social e sua interface com a reforma psiquiátrica esteja em diálogo 

constante com a defesa intransigente dos direitos humanos, porém, como podemos 

observar:  

A Reforma Psiquiátrica é processo político e social complexo, composto de atores, 

instituições e forças de diferentes origens, e que incide em territórios diversos, nos 

governos federal, estadual e municipal, nas universidades, no mercado dos serviços de 

saúde, nos conselhos profissionais, nas associações de pessoas com transtornos mentais e 

de seus familiares, nos movimentos sociais, e nos territórios do imaginário social e da 

opinião pública. Compreendida como um conjunto de transformações de práticas, saberes, 

valores culturais e sociais, é no cotidiano da vida das instituições, dos serviços e das 

relações interpessoais que o processo da Reforma Psiquiátrica avança, marcado por 

impasses, tensões, conflitos e desafios. 

Sobre afirmativa de que a “Reforma Psiquiátrica avança, marcado por impasses, tensões, 

conflitos e desafios” é que podemos identificar a persistência de perspectivas divergentes, 

tanto no passado, quanto no presente, nesse sentido, independente da contextualização, é 
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notório a persistência e disputas em torno dos modelos de gestão e assistência à saúde nas 

políticas de saúde mental.  

Concluímos que tal questão exigiu da/o candidata/o a candidato a capacidade crítica e 

analítica de analisar os projetos em disputa e as práticas sociais, por isso não 

compreendemos que a mesma não tencionou a/o candidata/o a analisar erroneamente a 

afirmação. Sendo assim, deliberamos sobre a manutenção da questão 29, visto que a 

mesma está correta na sua formulação e gabarito.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL – LETRA “X” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO.. 

JUSTIFICATIVA: Após avaliar o recurso do/a candidato/a, a banca entendeu que a referida 

questão possui ambiguidade, pois a alternativa “A” Em caso de demissão ou exoneração, 

o assistente social não é obrigado a repassar todo o material técnico, sigiloso ou não, 

ao assistente social que vier a substituí- lo e o material técnico-sigiloso poderá ser 

incinerado pelo profissional responsável por este serviço, até aquela data, que 

também procederá a imediata comunicação, por escrito, ao CRESS. Contradiz a 

resolução 556/2009:  Art. 4º – Entende-se por material técnico o conjunto de instrumentos 

produzidos para o exercício profissional nos espaços sócio-ocupacionais, de caráter não 

sigiloso, que viabiliza a continuidade do Serviço Social e a defesa dos interesses dos 

usuários, como: relatórios de gestão, relatórios técnicos, pesquisas, projetos, planos, 

programas sociais, fichas cadastrais, roteiros de entrevistas, estudos sociais e outros 

procedimentos operativos.  

 Parágrafo Único – Em caso de demissão ou exoneração, o assistente social deverá repassar 

todo o material técnico, sigiloso ou não, ao assistente social que vier a substituí-lo.   

No segundo momento, a alternativa “B” O assistente social não é obrigado a garantir o 

caráter confidencial das informações que vier a receber em razão de seu trabalho, 

indicando nos documentos sigilosos respectivos à menção: “sigiloso”, também entra 

em contradição com a resolução 556/2009: Art. 3º – O assistente social garantirá o caráter 

confidencial das informações que vier a receber em razão de seu trabalho, indicando nos 

documentos sigilosos respectivos a menção: “sigiloso”.   

Observa-se, que na questão 34 é solicitado que seja marcada a alternativa INCORRETA, 

e percebe – se que existem duas alternativas que poderiam ser a resposta.  Portanto, após 

esta constatação, banca decide que a mesma será anulada.     
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com


 

CONCURSO PÚBLICO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA - PI 

CRESCER CONSULTORIAS 
 

 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA - ME 
CNPJ: 09.375.709/0001-46 

Rua Breno Pinheiro, nº 23 - São Cristóvão CEP 64056-010 • Teresina - PI 
Telefone: (86) 3011-4261  e-mail: crescerconcursos@outlook.com 

 

JUSTIFICATIVA: Houve erro de edição na questão e todas as alternativas da questão apresentam-se 

iguais. Portanto fica anulada a questão.   

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que todas as alternativas encontram-se 

corretas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, entretanto, não apresentou nenhuma 

referência bibliográfica que embasasse sua alegação, bem como não apresentou nenhuma 

argumentação técnica, sendo por isso impossível a apreciação do recurso. Face ao exposto, 

recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob a alegação de que o enunciado 

utilizou a palavra imunobiológico incorretamente. Entretanto, sua argumentação não se sustenta 

tendo em vista que a palavra imunobiológico não se refere à apenas as vacinas, mas também aos 

soros e imunoglobulinas. Além disso, todas as alternativas da questão foram extraídas da 

bibliografia “Manual de Procedimentos de Vacinação”, do Ministério da Saúde (2014), que trata 

do tema proposto no enunciado. Face ao exposto, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso solicitando a anulação da questão sob a 

alegação de que todas as alternativas encontram-se corretas. Entretanto, não apresentou 

cópia de referência bibliográfica que corroborasse do seu entendimento. 

A alternativa C (gabarito da questão) encontra-se incorreta pois deve-se evitar o consumo 

de líquidos durante as refeições e não aumentar, como equivocadamente afirmou a 

alternativa. Face ao exposto, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A candidata solicita anulação da questão sob a alegação de que existem 

duas alternativas corretas (D e C). Entretanto, sua alegação não se sustenta tendo em 

vista que de acordo com o Caderno de Atenção Básica n. 32, Atenção ao Pré Natal de 
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baixo risco, Ministério da Saúde (2012)   a única alternativa incorreta trata-se da 

alternativa D. 
A alternativa D afirmou equivocadamente que a Hipertensão gestacional é caracterizada 

por HAS detectada antes da 20ª semana, enquanto o correto seria depois da 20º semana. 

Face ao exposto, recurso indeferido.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A candidata interpôs recurso solicitando anulação da questão e enviou 

endereço eletrônico (www.nutriport.com)  para demonstrar sua argumentação. Entretanto, o 

site apresentado não possibilita acesso ao seu conteúdo para verificação da alegação da 

candidata. Face ao exposto, recurso indeferido. 
 

 
 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: ENFERMEIRO PSF 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Uma candidata solicita alteração do gabarito da questão de alternativa C 

para alternativa A e outra candidata solicita anulação da questão.   

A alternativa C encontra-se incorreta e representa o gabarito da questão pois a 

diminuição da diurese e o aumento repentino do hematócrito é que são sinais de alarme 

da doença (a alternativa afirmou exatamente o contrário). 

Já em relação à alternativa A, a mesma encontra-se correta, não podendo portanto ser a 

resposta da questão, conforme o Manual de Doenças Infecto Parasitárias, do Ministério 

da Saúde (2010), pg. 131: 

“As manifestações hemorrágicas, como epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia, 

hematêmese, melena, hematúria e outras, bem como a plaquetopenia, podem ser 

observadas em todas as apresentações clínicas de Dengue.” 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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O grifo (nosso) tem o intuito de demonstrar que as manifestações hemorrágicas podem 

surgir em qualquer uma das formas da doença, não significa que obrigatoriamente em 

todas as formas da doença serão encontradas manifestações hemorrágicas. 

Face ao acima exposto, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da Unipública, do Tribunal de Contas do Piauí, 

divisão de engenharia, link abaixo (páginas 9 e 14), segue a justificativa para o gabarito da 

questão: 

 

FASE PRELIMINAR A LICITAÇÃO  

 

Programa de necessidades  

 

•O órgão deve conhecer sua necessidades;  

•Selecionar os possíveis empreendimentos;  

•Observar as restrições legais e sociais.  

 

Estudo de viabilidade 

•Eleger os melhores empreendimentos;  

•Avaliação estimativa do custo do empreendimento;  

•Avaliação do aspecto técnico;  

•Avaliação do aspecto ambiental.  

 

 

PRECISÃO DOS 

ORÇAMENTOS Tipo  

 

Precisão  

 

Margem de 

Erro  

 

Projeto  
Elementos 

Necessários  

Avaliação  Baixa  30 %  Anteprojeto  Área construída  

Padrão de 

acabamento  

Custo unitário 

básico  
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http://www.unipublicabrasil.com.br/uploads/materiais/93ad257e829a995f4278f9da654e6

8b021072016150116.pdf  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme publicação da Unipública, do Tribunal de Contas do Piauí, 

divisão de engenharia, link abaixo (páginas 39), segue a justificativa para o gabarito da 

questão: 

 

Documentações a serem providenciadas para o início da execução da obra:  

 ART’s dos responsáveis pela execução da obra  

(artigos. 1º e 2º da Lei nº 6.496/1977);  

 Licença de instalação obtida no órgão ambiental competente  

(art. 8º, inciso II, da Resolução nº 237/1977 do Conama);  

 Alvará de construção obtido na prefeitura;  

 Certificado de matrícula da obra de construção civil, obtido no INSS  

(art. 256, § 1º, inciso II, do Decreto nº 3.048/1999):  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3048.htm 

 

 Ordem de Serviço da Administração autorizando o início dos trabalhos  

http://www.unipublicabrasil.com.br/uploads/materiais/93ad257e829a995f4278f9da654e6

8b021072016150116.pdf  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segue a justificativa para o gabarito da questão: 

A alternativa C, gabarito correto, descreve o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, ou seja, o conjunto de desenhos técnicos que 

descrevem como será a edificação. Detalha todos os materiais e cores como especificações 

de tintas, pedras, marcas de peças cerâmicas, forros, esquadrias, rodapés, beirais, pontos 

de iluminação, tamanhos, distâncias, áreas, sugestão de posição dos móveis. 

http://rexperts.com.br/projetos-necessarios-para-construcao-de-uma-obra/ 

http://blogpraconstruir.com.br/etapas-da-construcao/projetos-para-construcao/ 
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https://jus.com.br/artigos/27068/as-diferencas-entre-anteprojeto-projeto-basico-projeto-

executivo  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Conforme material publicado pela PUC-RS, link abaixo (página 09), segue 

justificativa para o gabarito da questão: 

Blocos portantes: são blocos usados na construção de paredes portantes. Devem ter furos 

dispostos na direção vertical.  Esta afirmativa se deve à diferença no mecanismo de ruptura 

de ambos, que no caso dos furos verticais formam indícios da situação de colapso, 

enquanto que no caso de furos horizontais o colapso é brusco e frágil, não sendo adequado 

seu uso como material estrutural. 

Blocos de vedação: são blocos usados na construção das paredes de vedação. No 

assentamento dos blocos cerâmicos de vedação os furos são geralmente dispostos 

horizontalmente, o que ocasiona a diminuição da resistência dos painéis de alvenaria. 

http://www.politecnica.pucrs.br/professores/soares/Topicos_Especiais_-

_Estruturas_de_Madeira/Alvenaria.pdf  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segue justificativa para o gabarito da questão: 

Cada etapa necessária para entregar o pacote de trabalho deverá ter um prazo e um custo. 

É essencial fazer esse trabalho para todas as atividades do projeto. 

Lembre-se do custo dos recursos externos e internos que serão alocados nas atividades. 

Contanto que o número de recursos alocados para a execução de uma determinada tarefa 

não ultrapasse o ponto ótimo de produtividade, geralmente quanto mais recursos, menor 

o prazo de entrega e vice-versa. Cabe ao gestor fazer o estudo de quando será viável 

alongar o prazo com menos recursos, ou encurtá-lo, alocando mais insumos. Em ambos os 

casos, é preciso ficar atento ao custo que a escolha gerará, não esquecendo que, mesmo 

economizando com recursos, o aumento de prazo gera, intrinsecamente, um aumento de 

custo. 

https://maiscontroleerp.com.br/cronograma-fisico-financeiro-de-obras/  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: MÉDICO PSF 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Houve falha na elaboração da questão e a mesma possui duas alternativas que 

podem atender ao enunciado.  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Houve erro no enunciado da questão, portanto fica anulada. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: “A gravidez e o aleitamento materno não contra-indicam a administração 

dos esquemas de tratamento poliquimioterápico da hanseníase que são seguros tanto para 

a mãe como para a criança. Algumas drogas são excretadas pelo leite, mas não causam 

efeitos adversos. Os recém-nascidos, porém, podem apresentar a pele hiperpigmentada 

pela Clofazimina, ocorrendo a regressão gradual da pigmentação, após a parada da 

PQT.” 

“Em geral, o início é abrupto, acometendo, principalmente, crianças e adolescentes sem 

excesso de peso.” 

Logo a alternativa A está incorreta. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_de_hanseniase.pdf  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: Erro na divulgação do gabarito. A alternativa que atende ao enunciado é  a letra 

C.  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não corresponde a um efeito 

físico imediato da doença transmissível sexualmente. O que confere a alternativa C como 

resposta da questão.   
PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 26 
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RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: Erro na divulgação do gabarito. A alternativa que atende ao enunciado é  a letra 

D.   

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B. Uma vez que o 

conforme Ministério da Saúde, ver link. O esquema de tratamento independe do diagnóstico 

etiológico. 

“A hidratação por meio do sal de reidratação oral (SRO) vem contribuindo significativamente 

para a diminuição da mortalidade por diarreias. O esquema de tratamento independe do 

diagnóstico etiológico, já que o objetivo da terapêutica é reidratar ou evitar a desidratação. Na 

avaliação de um caso de diarreia, deve ser dada ênfase ao estado de hidratação do paciente para 

classificar a desidratação e escolher o plano de tratamento preconizado.” 

http://portalms.saude.gov.br/artigos/932-saude-de-a-a-z/doenca-diarreica-aguda-dda/11144-

tratamento-dda  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segundo Brites Neto (2006), as funções do médico veterinário em saúde 

pública podem ser divididas em: (a) relacionadas exclusivamente com a saúde animal; (b) 

de caráter eminentemente biomédico; (c) de administrador em saúde pública; (d) no papel 

de clínico de pequenos animais. Brites Neto (2006), complementa dizendo que o bem estar 

físico e mental do homem constitui, a preocupação principal do médico veterinário no 

exercício de suas funções. Com isto, o homem tem sido o principal beneficiário, tendo ao 

seu dispor, alimentos em quantidade e com qualidade; ambiente saneado; controle de 

doenças transmissíveis; e a compreensão de fenômenos básicos relacionados com os 

processos reprodutivos e com as doenças não transmissíveis. Por estas razões, o médico 

veterinário está perfeitamente preparado para assumir as suas funções nos organismos de 

saúde, coordenando, planejando e executando os programas que permitirão a promoção e 

a preservação da saúde humana.  

Permanece inalterado o gabarito oficial. 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA – ISSN: 

1679-7353; FIUZA, C. Atuação do médico veterinário na saúde pública. Documento em 

hipertexto. 2007. Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.com/saude/atuacao-

medico-veterinario-na-saude-publica.htm>.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Relevante é um adjetivo de dois gêneros que refere-se ao que é importante, 

o que tem importância e relevância; ao que se destaca ou que é indispensável. Ou seja 

não poderia ser a letra D, pois a questão pede que se marque a alternativa ERRADA, e nos 

dizeres da opção D, ocorre uma afirmação da suma importância que o médico veterinário 

exerce na clínica médica em relação principalmente aos animais de companhia e seus 

respectivos proprietários. 

Segundo Fiuza (2007), nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, o trabalho do 

médico veterinário ainda limita-se a prevenção das zoonoses endêmicas (Leishmaniose, 

Raiva, Leptospirose, Dengue, Febre Amarela, Malária, Peste, entre outras), emergentes e 

re-emergentes, além de atuar na inspeção e controle dos locais de abate e comercialização 

de produtos de origem animal. Em países desenvolvidos, este profissional já vem 

utilizando seus conhecimentos de biologia, ecologia, medidas gerais de profilaxia, 

medicina veterinária preventiva, administração, entre outros, para desempenhar várias 

funções nas diferentes áreas da Saúde Pública, inclusive coordenando as equipes de 

vigilância.  

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE MEDICINA VETERINÁRIA – ISSN: 

1679-7353; FIUZA, C. Atuação do médico veterinário na saúde pública. Documento em 

hipertexto. 2007. Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.com/saude/atuacao-

medico-veterinario-na-saude-publica.htm>. 

Permanece inalterado o gabarito oficial.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: As brucelas não são hospedeiro-específicas e sob determinadas condições 

podem transmitir-se a outras espécies animais. A infecção no hospedeiro preferencial é 

seguida por aborto e subsequente infertilidade temporária ou permanente. Os animais 

infectados eliminam a bactéria nas descargas uterinas que seguem o aborto ou o parto, ou 

através do colostro e do leite. A brucelose é uma doença de REBANHO e dissemina-se 

primariamente pela ingestão de materiais contaminados. 

Manual de zoonoses. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Manual Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da 

Tuberculose -PNCEBT. Brasília, /DAS, 2006. 184p.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO.. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.  
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PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra B 

https://pt.slideshare.net/leonardocarvalho560272/diagnstico-alteraes-periapicais  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão solicita a alternativa que não é indicação formal de 

biópsia, o que confere a alternativa A como resposta da questão.   

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: “O diagnóstico diferencial é feito com doenças fúngicas profundas como 

a Histoplasmose, Paracoccidioidomicose, doenças bacterianas como a tuberculose e sífilis e lesões 

orais da granulomatose de Wegener e doença de Crohn.” 

http://estomatologiaonlinepb.blogspot.com/2014/03/lesoes-malignas-carcinoma-de-celulas.html  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Quanto maior a quantidade de fatores de suscetibilidade que um indivíduo herda, maior 

presdiposição genética e maior chance de desenvolvimento precoce de periodontite. Estudos demonstram que Filhos 

de pacientes com periodontite crônica mostram uma prevalência relativamente alta de periodontite moderada. 

Portanto filhos de indivíduos com periodontite crônica mostram risco para a mesma doença. Testes genéticos não são 

fundamentais no diagnóstico das periodontites. Portanto, fica anulada a questão.  
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Exodontias de dentes neonatais ou natais têm indicação quando apresentam 

mobilidade dentária e dificultam no aleitamento materno (risco para o lactente,  dor e 

desconforto para a lactante). O tratamento para os abscessos agudos consistem de drenagem 

e tratamento oportuno para o dente. Portanto, mantém-se inalterado o gabarito oficial.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 35 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
https://pt.slideshare.net/leonardocarvalho560272/diagnstico-alteraes-periapicais
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RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra A. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o_dental  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra D.  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado é a letra A.  
www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25135/tde.../MuriloPereiradeMelo.pdf 
 http://www.forp.usp.br/restauradora/dentistica/temas/facetas/facetas.html  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que atende ao enunciado da questão é a letra C.  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O gabarito foi divulgado erroneamente. As regras descritas na questão 

correspondem ao basquete.  

O alegado pelo candidato referente à afirmação V, de maneira nenhuma o impede de saber, 

através das demais afirmações e da própria afirmação V, que as regras descritas se referem 

ao basquete. 

SEGUNDO AS REGRAS DO BASQUETE DA FIBA (FEDERAÇÃO 

INTERNACIONAL DE BASKETBALL): 

REGRA 4, ARTIGO 19:  Uma substituição é uma interrupção de jogo solicitada por um 

substituto para tornar-se jogador. 

REGRA 3: ARTIGO 4: Um máximo de 7 acompanhantes, os quais podem sentar-se no 

banco da equipa e com responsabilidades específicas, por exemplo diretor, médico, 

fisioterapeuta, estatístico, tradutor, etc. 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o_dental
http://www.forp.usp.br/restauradora/dentistica/temas/facetas/facetas.html
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REGRA 4: ARTIGO 9: O jogo não pode iniciar-se se uma das equipas não se apresenta 

no campo de jogo com 5 jogadores prontos para jogar. 

REGRA 4: ARTIGO 12: Um jogador não deve correr com a bola, pontapeá-la ou 

interceptá-la deliberadamente com qualquer parte da perna ou golpeá-la com o punho. 

REGRA 4: ARTIGO 19: Um jogador que cometeu 5 faltas ou que tenha sido 

desqualificado, deve ser substituído imediatamente;  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Do ponto de vista pedagógico tanto a letra B quanto a C estão corretas, pois o 

brinquedo apresentado pode promover:  

Alternativa “B”: Auxiliar a criança no início da alfabetização, quando a criança monta o quebra 

cabeça do outro lado está o nome do objeto que ela montou, quanto 

Alternativa “C”: Auxiliar a criança a reconhecer as letras do alfabeto de forma bem lúdica e 

divertida. 

A presente questão apresenta duas alternativas corretas, o que vai contra item 5.2 do Edital nº 

001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI (página 4), a 

saber: 

“5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 

(quarenta) questões para todos os níveis, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) 

alternativas diferentes em que somente uma é correta, ...”, portanto, optamos pela anulação 

da mesma. 
 

Referência: 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: 

manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012.   

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: -a alternativa certa é “d”. 

- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da 

Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”,  referencia e 

posiciona o requisito “...3.1.b) A equipe escolar e os pais dos alunos reúnem-se para discutir as 

mailto:crescerconcursos@outlook.com
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necessidades materiais da escola e as maneiras de atendê-las..” (página 88) caracteriza a assertiva  como 

uma característica da eficácia escolar “3. Pais e Comunidade”. 
Referência: 

Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 

planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: -a alternativa certa é “C”. 

- de acordo com o documento do MEC, intitulado “Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da 

Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do planejamento eficaz (2006)”,  referencia e 

posiciona a característica “...5.3.b) O diretor e os professores tomam decisões conjuntas 

relativas ao horário escolar, aos livros-texto e demais recursos utilizados.” (página 93) 

caracteriza a assertiva  como um requisito (5.3. Planejamento de ações) da eficácia escolar “3. Gestão de 

Processos”. 

Referência: 

Como elaborar o Plano de Desenvolvimento da Escola; aumentando o desempenho da escola por meio do 

planejamento eficaz. 3a ed. Brasília: FUNDESCOLA/ DIPRO/FNDE/MEC, 2006. Disponível em 

ftp://ftp.fnde.gov.br/web/fundescola/publicacoes_manuais_tecnicos/pde_escola.pdf 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: -a alternativa certa é “A”. 

- o documento do MEC, intitulado “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009)”,  referencia e 

posiciona o item “3.5.1. As professoras organizam diariamente espaços, brincadeiras e materiais que 

promovem oportunidades de interação entre as crianças da mesma faixa etária”  (página 47) atinente ao  

“INDICADOR 3.5. Interação entre crianças e crianças” da Dimensão 3 “DIMENSÃO NTERAÇÕES” 

Referencia: 

Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – 

Brasília: MEC/SEB, 2009. 64 p. 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi   

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 
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JUSTIFICATIVA: -a alternativa certa é “C”. 

-A menção de palavras como “bastão”, “círculos”, “colunas” são indicativos de materialidade, circulação 

e organização da brincadeira. A explicitação da assertiva da questão envolve somente a dimensão descrita 

na alternativa “C”, a saber: Desenvolver velocidade. 

Referencia: 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: 

manual de orientação pedagógica. Brasília: MEC/SEB, 2012.  

http://silvanosulzarty.blogspot.com.br  

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: PROFESSOR DE HISTÓRIA 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: - O enunciado referencia “a morte de Jaime I, em 1625” 

-já a alternativa “A” referência que “em 1624, o rei Carlos I (filho de Jaime I) mandou invadir o 

parlamento e provocou uma guerra civil na Inglaterra” 

-não há congruência histórica / datação, o que impossibilita a análise dos fatos descritos, optamos, pois, 

pela anulação da presente questão. 

Referência: 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Do ponto de vista pedagógico tanto a letra “A” quanto a “B” estão corretas, em 

especial a alternativa “B”, uma vez que 
“Para que todas essas mudanças que ocorreram no cenário brasileiro fossem sacramentadas, as 

autoridades portuguesas assinaram no ano de 1810 o Treaty of Cooperation and Friendship, ou seja, 

Tratado de Cooperação e Amizade. O termo reafirmava e confirmava a liberação dos portos brasileiros 

para o restante do mundo, o que, sob uma visão histórica, simbolizou a vitória da doutrina econômica 

liberal diante das diretrizes do mercantilismo.” 

 

A presente questão apresenta duas alternativas corretas, o que vai contra item 5.2 do Edital nº 

001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI (página 4), a 

saber: 

“5.2. O presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 40 

(quarenta) questões para todos os níveis, sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) 

alternativas diferentes em que somente uma é correta, ...”, portanto, optamos pela anulação 

da mesma. 
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Referência: 

Tratados de 1810 no Brasil 
Disponível em https://www.estudopratico.com.br/tratados-de-1810-no-brasil/ 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: -a alternativa certa é “C”. 

- D. Pedro de Alcântara tornou-se imperador do Brasil com o título de D. Pedro I, a saber: 

“Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil. Seu nome completo era Pedro de Alcântara Francisco 

António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de 

Bragança e Bourbon. “ 

Referência: 

Dom Pedro I. Disponível em https://www.suapesquisa.com/biografias/d_pedro_i.htm 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: -o candidato expõe dados, mas não referencia bibliograficamente tais fatos para uma 

possível contraposição. 

Referência: 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi   

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: -as alternativas apresentam assertivas, palavras diferenciadas e por medidas de 

nivelamento e grau de dificuldade é aceitável repetir em alternativas da mesma questão a palavra 

“Pernambuco”, o que não traz prejuízo de entendimento das alternativas. 

Referência: 

Edital nº 001/2018 – Concurso Público Prefeitura Municipal de AGRICOLÂNDIA-PI. Disponível em 

http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/113/concurso-publico-prefeitura-municipal-de-

agricolandia-pi  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA:  

OPERÁRIOS % DIAS HORAS/DIAS 

30 30 10 7 

30+5=35 70 X 7-2=5 

Quanto mais dias, menos operários estão trabalhando. Quanto mais dias, menos horas por dia os 

operários estão trabalhando. Quanto mais dias maior a porcentagem do trabalho realizado. 

REGRA DE 3 INVERSAMENTE PROPORCIONAL EM ALGUNS CASOS. 

10

𝑥
=

35

30
×

5

7
×

30

70
 

 
10

𝑥
=

5

14
 

𝑥 = 28 𝑑𝑖𝑎𝑠 
  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA:  
(𝑥 + 2)2 = 𝑥2 + (√8)² 

𝑥2 + 4𝑥 + 4 = 𝑥2 + 8 

4𝑥 + 4 = 8 

4𝑥 = 4 

𝑥 = 1 
  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA:  
𝑥 = 2 
𝑦 (𝑜𝑢 𝑓(𝑥)) = −12 

−12 = (2)2 + (𝑘 + 2) ∙ 2 + 2𝑘 

−12 = 4 + 2𝑘 + 4 + 2𝑘 

−12 = 8 + 4𝑘 

−4𝑘 = 8 + 12 

−4𝑘 = 20 

𝑘 = −5  
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PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 

 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas na qual o 

substantivo não possui sua correta definição – contável ou incontável. A argumentação do 

candidato não pode prevalecer, posto que em momento algum, o mesmo, indicou qual é o erro da 

questão. Além do mais, o candidato confirma que a resposta oficial está correta, sendo essa a letra 

“C”.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas na 

qual o adjetivo não corresponde ao advérbio respectivamente. A argumentação do 

candidato não pode prosperar, posto que no caso da palavra “FAST”, essa é um adjetivo e 

um adverbio. Ela é considerada como um adverbio irregular, não sendo acrescido do sufixo 

“-ly”. Mas em uma análise mais profunda da questão, foi percebido que a palavra “LATE”, 

seguindo a mesma idéia da palavra supramencionada, também não é acrescida do sufixo 

“-ly”. Entretanto, nota-se que “LATELY” também é um advérbio quando esse pode ser 

substituído pelo advérbio “RECENTLY”, conforme o Dicionário de Cambridge: Late is 

both an adverb and an adjective; it means the opposite of early. Lately is also an adverb; it 

means ‘recently’. 

REFERÊNCIA: https://dictionary.cambridge.org/pt/gramatica/gramatica-britanica/late-

or-lately   

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas que 

corresponde ao uso correto da Voz Passiva. A argumentação do candidato deve prosperar, posto 

que no gabarito há uma repetição de respostas.  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 
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PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: A questão em análise requer o que candidato escolha uma das respostas que 

corresponde com o número correto de artigos “THE” no texto. A argumentação do candidato não 

pode prosperar, posto que ao se analisar a questão, essa foi tirada de um texto escrito no site da 

CNN e que para qualquer esclarecimento, cabe ao candidato acessar o site e tirar suas dúvidas, 

que segue a seguir: https://edition.cnn.com/2018/03/16/europe/humane-prison-

greenland/index.html. Além disso, as respostas apontadas pelo candidato possuem erros que faz 

com que sua justificativa não possa prosperar. Usemos como exemplo a sentença: 

“(…) Ny Anstalt could easily be mistaken for THE luxury ski lodge.” 

O artigo “THE” é um artigo definido. Dessa forma, o candidato ao fazer o uso desse artigo na 

frase, diz que a prisão pode se confundida com “o” resort de esqui. Qual?! Esse não foi 

mencionado. A resposta correta seria o artigo “A” que é indefinido e pode se referir a qualquer 

resort de esqui e não a um específico.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segundo o Guia para Exercício Profissional (2011) e a Resolução CFP 007/2003: 

“a guarda do registro documental é de responsabilidade do psicólogo e/ou da instituição em que 

ocorreu o serviço. Deve ser mantido em local que garanta sigilo e privacidade. O material de uso 

exclusivo do psicólogo, como testes e resultados de avaliações, deve ser mantido em locais de 

acesso exclusivo do profissional de Psicologia. As informações sigilosas, que não serão 

compartilhadas com a equipe multiprofissional através do prontuário, também devem ser mantidas 

em local 

reservado. 

O período de guarda deve ser de, no mínimo, cinco anos, conforme Resoluções do CFP nºs. 

07/2003 e 01/2009.”, dessa forma a alternativa B está incorreta. 

Segundo essa mesma publicação, “No que concerne ao atendimento psicológico mediado por 

computador, o Conselho Federal de Psicologia elaborou a Resolução CFP nº 012/2005, como 
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forma de normatizar esse tipo de prática. O atendimento psicoterapêutico mediado por 

computador ainda 

não é permitido pelo CFP, necessitando de mais estudos e pesquisas para se tornar uma prática 

reconhecida pela Psicologia. Alguns serviços psicológicos – desde que pontuais e informativos – 

podem ser mediados por computador. Para isso, o site deve estar obrigatoriamente cadastrado no 

CFP para o 

recebimento de certificação eletrônica. Apenas mediante tal certificação os serviços podem ser 

ofertados ao público.”, sendo assim a alternativa D está correta. 

Para essa questão, a única alternativa correta é a D.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com a Lei 10216/2001, “Art. 6o A internação psiquiátrica somente será 

realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”  

Dessa forma, não é apenas a internação voluntária que necessita do laudo médico, mas todos os 

tipos de internação psiquiátrica. Portanto a alternativa D está incorreta. 

A única alternativa correta para essa questão é a A.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Em Psicoterapias (2008), Brofman afirma: “Todas essas pesquisas confirmam, 

portanto, a idéia de que a psicoterapia grupal e a individual têm a mesma eficácia, porém ainda 

assim precisamos tentar prever quais são os aspectos dos pacientes que indicam um bom ou mau 

resultado no grupo. Nesse sentido, podemos pensar em dois aspectos: diagnóstico clínico e 

características individuais.” Pág 304. Dessa forma, a alternativa B está correta.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Segundo Caderno de atenção Básica em Saúde Mental (2013), “O acolhimento 

realizado nas unidades de Saúde é um dispositivo para a formação de vínculo e a prática de 

cuidado entre o profissional e o usuário. Em uma primeira conversa, por meio do acolhimento, a 

equipe da unidade de Saúde já pode oferecer um espaço de escuta a usuários e a famílias, de modo 

que eles se sintam seguros e tranquilos para expressar suas aflições, dúvidas e angústias, sabendo 

então que a UBS está disponível para acolher, acompanhar e se o caso exigir, cuidar de forma 

compartilhada com outros serviços. Estes encontros com os usuários oferecem ao profissional a 

possibilidade de conhecer as demandas de saúde da população de seu território. Com este 

conhecimento, a equipe de Saúde tem como criar recursos coletivos e individuais de cuidado 

avaliados como os mais necessários ao acompanhamento e ao suporte de seus usuários e de sua 

comunidade.” Dessa forma, a quinta afirmativa está incorreta e a única resposta corrta para essa 

questão é a alternativa C.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa B. Entretanto, 

sua solicitação não pode ser atendida tendo em vista que a questão baseou-se na 

Constituição Federal, art. 37, XII, e a alternativa D traz literalmente o disposto na norma 

constitucional: 

“Art. 37 (...) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não 
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;” 
Face ao acima exposto, recurso indeferido.  
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso alegando que o tema abordado na questão já foi 

objeto de outras questões de concurso. A argumentação do candidato não se sustenta tendo em 

vista que todas as matérias integrantes do conteúdo programático de um concurso possivelmente 

já foram abordadas de diversas formas em outros concursos. A argumentação apresentada não 

enseja anulação da questão. Face ao exposto, o recurso foi considerado improcedente e 

indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICO 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita anulação da questão sob a alegação de que o Poder Judiciário 

pode revogar seus próprios atos administrativos. Entretanto, sua argumentação não torna a 

alternativa A correta já que a escrita da alternativa deixa a entender que o Poder Judiciário pode 

revogar todos os tipos de atos administrativos, de forma geral, o que não é o caso. Face ao exposto, 

recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – PORTUGUÊS 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA:Recorre o candidato requerendo a mudança de alternativa da letra “B” para a letra 

“C”. Não é possível a alternativa “C”. Isso porque o articulista se prende a defender como de 

importância primária o lazer, o descanso, o tempo livre. Impondo-se isto sobre o capital e o 
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trabalho. Isso pode ser facilmente constato no trecho: “Não se trata, portanto, de questionar a 

inexorabilidade do trabalho. Mas e quanto ao tempo que deveríamos dedicar ao lazer e ao 

ócio? Impregnados até de preconceitos religiosos, a "mente, desocupada" ganha ares diabólicos - 

quando poderia ostentar uma mínima aura de dignidade. Parece irreversível, com o avanço da 

tecnologia, que o próximo este milênio inverta a hierarquia hoje dominante e o tempo livre 

aumente na mesma proporção da tão almejada felicidade humana. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Aduz que “não se pode 

inferir que o avanço tecnológico romperá limites entre o trabalho e lazer.”. Há de se levar em 

consideração que a alternativa dada como certa, letra “A”, está em perfeita convergência com o 

que é apresentado no texto. “Parece irreversível, com o avanço da tecnologia, que o próximo este 

milênio inverta a hierarquia hoje dominante e o tempo livre aumente na mesma proporção da tão 

almejada felicidade humana.”. Na letra “A”, está dito: “O avanço tecnológico, pelo visto, romperá 

limites entre trabalho e lazer.”. Isso porque o autor sugere a inversão na hierarquia dominante, 

hoje, através do avanço da tecnologia.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de alternativa da letra “D” para 

a letra “B”. Não é possível a alternativa “B”. Isso porque  a citação apresentada no texto 

está convergente com a tese defendida da necessidade do tempo livre. Não se tratando de 

crítica, mas de uma concordância de teses.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO;. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de alternativa da letra “C” para 

a letra “D” que, segundo o recorrente apresenta-se como certa. Em análise da questão, 

verifica-se que as alternativas “C” e “D” estão corretas. Impõe-se a anulação da questão.  
PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Diz que há duas 

alternativas corretas: “A” e “B”. A banca deu como certa a letra “A”. Na letra “B”, diz o seguinte: 

Não teve como determinar o autor da ação evidenciada na frase.”. Não é verdade. O uso da voz 

passiva sintética é recurso facultado ao articulista no sentido de que ele, por razões estilísticas,  

fica dispensado de identificar o agente da ação destacada. Quando não se não tem como determinar 
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o autor da ação evidenciada na frase, usa o índice de indeterminação do sujeito, mas não a partícula 

apassivadora.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de alternativa da letra “C” para 

a letra “D” que, segundo o recorrente apresenta-se como certa. Errado o entendimento do 

candidato. O vocábulo “se”, na frase em análise, é índice de indeterminação do sujeito. 

Para maiores esclarecimentos, a banca sugere que o candidato consulte a gramática no 

tópico em análise.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – INFORMÁTICA 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Candidato utilizou alegações vaga solicitando anulação da questão sem 

argumentos consistentes. 

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: AUXILIAR DE FISCAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA:O candidato interpôs recurso sob a alegação de que o assunto abordado na 

questão não constava no edital do concurso. Entretanto, sua argumentação não se sustenta 

tendo em vista que a questão foi baseada no tema “Noções de Direito Administrativo: 1. 

Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e 

princípios”, disposto expressamente no conteúdo programático para o cargo de auxiliar 

fiscal. Face ao exposto, recurso indeferido. 
PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 
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JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso solicitando a alteração do gabarito para 

alternativa B, e considerando as disposições da Constituição Federal, o gabarito correto é 

realmente a letra B: 

“Art. 173 (...) 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.” 
Face ao exposto, recurso deferido e o gabarito deverá ser alterado para alternativa B.  
PARECER FINAL: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B”. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso sob a alegação de que todas as alternativas 

representam crimes  praticados por funcionário público contra a administração em geral. 

Entretanto, sua argumentação não se sustenta tendo em vista que a Subtração ou 

inutilização de livro ou documento é classificado como crime praticado por particular 

contra a administração em geral, conforme art. 337 do Código Penal Brasileiro. Face ao 

exposto, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato interpôs recurso sob a alegação de que o DIU também pode ser 

classificado como um método de barreira, entretanto, não enviou nenhuma referência 

bibliográfica que embasasse seu questionamento. Considerando que, o DIU é classificado 

como um método mecânico e não de barreira, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: O candidato solicita alteração do gabarito para alternativa D, entretanto, não 

enviou nenhuma referência bibliográfica que embasasse seu questionamento. 

Considerando que o exame de urina simples não é capaz de determinar o agente etiológico 

responsável pela infecção do trato urinário, sendo necessária a realização de urocultura 

para tal, recurso indeferido.  

PARECER FINAL: MANTÉM O GABARITO OFICIAL 
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CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Na questão supracitada pelo candidato, constatou-se, a supressão da palavra, 

(Exceto), no enunciado. A questão deveria apresentar o seguinte enunciado. Com relação às 

atividades de gestão documental, as rotinas básicas de protocolo são, EXCETO.  

PARECER FINAL: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina/PI, 18 de janeiro de 2019 
Crescer Consultorias 
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