
  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2018 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: COVEIRO 
 

RECORRENTE: 1101.194 e OUTROS 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O tema abordado na questão diz respeito aos números primos entre si, ou seja, quando são comparados 

dois números distintos, é necessário analisar se há divisores comuns entre os números citados em cada 

uma das alternativas. 

 

DADOS OS NUMEROS 

D(7) = 1, 7 

D(8) = 1, 2, 4, 8 

 

Analisando os divisores citados acima, vemos que não há divisores iguais (diferentes de 1) entre os 

números. Portanto, os números 7 e 8 são primos entre si.  

Fonte: 

Souza, Joamir Roberto de Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia 

Rosana Moreno Pataro – 2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012 – Números Primos  

https://www.matematica.pt/faq/primos-entre-si.php 

http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimosEntreSi.aspx  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 26 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matematica.pt/faq/primos-entre-si.php
http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimosEntreSi.aspx
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CARGO: MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

RECORRENTE: 101.350 e OUTROS 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A crase é obrigatória nas locuções adverbiais, nas locuções prepositivas e nas locuções conjuntivas, 

quando formadas por palavras femininas (tais expressões equivalem a advérbios, preposições ou 

conjunções). Como consta na última edição da “Gramática” de Pasquale Cipro Neto, “à exceção de” é 

uma locução prepositiva, formada por palavra feminina (exceção), a qual equivale às preposições salvo, 

fora ou exceto. Por isso tem crase. A existência, ou não, de verbo antecessor não interfere no que a 

questão buscou aferir. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O tema abordado na questão diz respeito aos números primos entre si, ou seja, quando são comparados 

dois números distintos, é necessário analisar se há divisores comuns entre os números citados em cada 

uma das alternativas. 

 

DADOS OS NUMEROS 

D(7) = 1, 7 

D(8) = 1, 2, 4, 8 

Analisando os divisores citados acima, vemos que não há divisores iguais (diferentes de 1) entre os 

números. 

Portanto, os números 7 e 8 são primos entre si.  

Fonte: 

Souza, Joamir Roberto de Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia 

Rosana Moreno Pataro – 2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012 – Números Primos  

 

https://www.matematica.pt/faq/primos-entre-si.php 

http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimosEntreSi.aspx  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

https://www.matematica.pt/faq/primos-entre-si.php
http://www.matematicadidatica.com.br/NumerosPrimosEntreSi.aspx
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 

RECORRENTE: 101026 e OUTROS 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “B” 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

De acordo com a literatura temos: 

“A BCG faz parte do Calendário Básico de Vacinação e é obrigatória para menores de um ano, que 

devem ser vacinados de preferência antes de deixar a maternidade.” 

 

Referência: Mundo Educação – Vacina BCG 

 

“A vacina BCG, para combater a tuberculose, é obrigatória para crianças com menos de um ano no 

Brasil. De acordo com o Manual de Normas para o Controle de Tuberculose, devem ser vacinados nas 

maternidades. O BCG é indicado para crianças de 0 a 4 anos. Deve-se vacinar as crianças o mais rápido 

que puder, se possível logo após o nascimento, desde que o bebê tenha peso igual ou superior a dois 

quilos e boas condições clínicas.” 

 

Referência: 

Fundação Athaulpho de Paiva – Liga Brasileira Contra a Tuberculose (118 anos no Combate contra a 

Tuberculose) 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Em consulta ao dicionário temos: 

“Manter: Permanecer ou fazer ficar numa certa posição, circunstância ou condição; conservar-se: 

manter as mãos fora dos bolsos; manteve-a presa em sua cozinha; manteve-se estático; manteve-se 

deitado. 

Manutenção:  

Substantivo feminino: Ação ou efeito de manter ou manter-se; ação de sustentar e/ou conservar: a 

manutenção da família.” 

Bibliografia: www.dicio.com.br 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

http://www.dicio.com.br/
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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

RECORRENTE: 100931 e OUTROS 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a literatura temos: 

“A utilização clínica dos matérias a base de hidróxido de cálcio dependerá da situação, e podendo ser 

utilizado em diferentes formas de apresentação, tais como: pó (Pró-Análise – P.A.), pasta, cimento, 

solução e suspenção. Segundo Reis e Loguercio (2007) e Chain (2013) as formas P.A. e pasta, são 

empregados em casos de proteção pulpar direta. O cimento é empregado na proteção indireta do 

complexo dentino-pulpar, como curativos temporários e fixação de próteses provisórias. A forma de 

solução é útil para todos os tipos de limpeza de cavidades para desinfetá-las antes da proteção pulpar 

e da restauração, já a suspenção, além de ser utilizada para limpeza de preparos cavitários, é usada 

como película forradora em toda a superfície preparada previamente.” 

 

Referência Bibliográfica: 

Lavôr, M.L.T., et al. Uso de hidróxido de cálcio e mta na odontologia: conceitos, fundamentos e 

aplicação clínica. SALUSVITA, Bauru, v. 36, n. 1, p. 99-121, 2017. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

RECORRENTE: 100.521 e OUTROS 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o grupo de principais consensos literários de saúde, o sistema de fluxo baixo fornece 

oxigênio suplementar às vias aéreas diretamente com fluxo de 8 L/min ou menos. O oxigênio fornecido 

por um dispositivo de fluxo baixo é sempre diluído com ar, resultando em uma FiO2 baixa e variável. 

 

Fonte: 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Car

diorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Cardiorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Cardiorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf
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QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A máscara de não-reinalação impede a reinalação por meio de uma válvula unidirecional. Uma válvula 

inspiratória encontra-se localizada no topo da bolsa, enquanto a(s) válvula(s) expiratória(s) cobre(m) 

as portas de expiração sobre o corpo de máscara. Durante a inspiração do paciente, uma pressão 

negativa discreta na máscara fecha a válvula expiratória. Ao mesmo tempo, a válvula inspiratória se 

abre, fornecendo oxigênio ao paciente. Na expiração, a ação da válvula reverte a direção do fluxo. Essa 

máscara promove de forma confiável a oferta de uma concentração de oxigênio inspirado em 55 a 70%. 

Esse método requer um fluxo de oxigênio de 6 a 10 L/min, o que impede o colapso da bolsa na 

inspiração (Scanlan; Wilkins; Stoller, 2000). Com a máscara bem vedada à face, oferta-se uma FiO2 

de até 95% com fluxo de 10 a 15 L/min. 

 

Fonte: 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Car

diorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com os níveis de desinfecção, a de baixo nível, Ocorre quando a ação dos desinfetantes é 

eficaz contra a maioria dos fungos, alguns vírus, mas não é eficaz contra micro-organismos resistentes 

como a micobactéria ou contra esporos bacterianos. 

 

Fonte: https://dms.ufpel.edu.br/static/bib/cme5571fc5549795991699705de.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Ministério da Saúde, algumas vacinas necessitam da aplicação de mais de uma dose, para 

uma adequada proteção. É importante respeitar o intervalo mínimo entre as doses, pois isso 

corresponde ao período da queda de anticorpos produzidos pela dose anterior. As doses administradas 

no período inferior ao intervalo mínimo deverão ser repetidas, com exceção da vacina rotavírus 

humano. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Cardiorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOUTO_Maria_Buratto/Reanimacao_Cardiorrespiratoria_Pediatrica/Liberado/Cap_03.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
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CARGO: EDUCADOR FÍSICO 
 

RECORRENTE: 100.126 e OUTROS 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão foi retirada da obra VILELA JUNIOR, G.B., HAUSER, M.W., DAGNONE FILHO, 

D.,OLIVEIRA, A.L.. CINESIOLOGIA. Ponta Grossa - PR: Editora UEPG. 2011. Foi solicitado o 

músculo que tem ação motor primário, ou seja, for o PRINCIPAL executor do movimento. Nesse 

sentido, o Coracobraquial tem função acessório, ou seja, auxilia na ação. Os dois músculos atuam na 

adução, contudo a questão pede o motor primário que é o Grande Dorsal. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão solicita a localização do centro de controle da temperatura. Trecho que explica o 

funcionamento do centro de controle. “Regulação da temperatura corporal Um exemplo excelente de 

sistema de controle homeostático que usa feedback negativo é a regulação da temperatura corporal. Os 
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sensores encontrados nesse sistema são receptores térmicos localizados em diversas partes do corpo. 

O centro de controle para regulação da temperatura está situado no ENCÉFALO. Quando a temperatura 

corporal atinge valores acima do normal, os sensores de temperatura enviam uma mensagem neural ao 

centro de controle, informando que a temperatura está acima do normal. O centro de controle responde 

ao estímulo direcionando uma resposta de promoção de perda de calor (i. e., ocorre vasodilatação 

cutânea e sudorese). Quando a temperatura corporal é normalizada, o centro de controle é inativado. 

Quando a temperatura atinge valores abaixo do normal, os sensores de temperatura enviam esta 

informação ao centro de controle encefálico. Este, por sua vez, responde impedindo a perda de calor 

corporal (p. ex., vasoconstrição cutânea). Essa ação serve para conservar calor. Novamente, quando a 

temperatura corporal é normalizada, o centro de controle é inativado”. Questão retirada do livro 

“Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento e ao desempenho / Scott K. Powers, 

Edward T. Howley. - 8. ed. - Barueri: Manole, 2014. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com Capinussú (1986) a competição é classificada em dois tipos: torneio e campeonato. 

Seguem as definições do autor. “No torneio acontece a competição de caráter eliminatório realizado 

em um tempo relativamente curto onde não é obrigatório o confronto direto.  

Entre os concorrentes para se apurar o campeão, sendo assim, no torneio é mais comum o uso de um 

dos processos de eliminatórias (Simples, Consolação, Bagnall Wild, Repescagem e Dupla)”. “Já o 

campeonato é a competição onde os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez e normalmente é 

realizado em um tempo relativamente longo, neste caso, é mais comum o uso dos processos de rodízio 

ou uma combinação de processos (Rodízio Simples, Rodízio Duplo, Rodízio em Séries ou em Grupos 

e Processos das Combinações)”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 
 

RECORRENTE: 101.329 e OUTROS 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 101.295 e OUTROS 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Michaelis, tal situação é considerada como verbo de 

ligação, uma vez que assume o sentido de “continuar sendo, permanecer existindo”. Tal referência 

afirma ainda que assume posição de verbo intransitivo se exercer o sentido de “conservar-se, ficar”. 

 

Referência: https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/permanecer/ 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Ministério da Saúde, A mama, na gravidez, é preparada para a amamentação (lactogênese 

fase I) sob a ação de diferentes hormônios. Os mais importantes são o estrogênio, responsável pela 

ramificação dos ductos lactíferos, e o progestogênio, pela formação dos lóbulos. Outros hormônios 

também estão envolvidos na aceleração do crescimento mamário, tais como lactogênio placentário, 

prolactina e gonadotrofina coriônica. Apesar de a secreção de prolactina estar muito aumentada na 

gestação, a mama não secreta leite nesse período graças a sua inibição pelo lactogênio placentário. 

 

Fonte: 

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

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Ministério da Saúde, é atribuição do enfermeiro solicitar exames complementares de acordo 

com o protocolo local de pré-natal. 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O gerenciamento de processos está entre os temas de gerenciamento de qualidade proposto pelo edital 

desse certame, Para maior compreensão sobre a teoria citada sobreleva-se que ela é reconhecida na 

literatura da ciência de administração há mais de três décadas e vem sendo constantemente atualizada. 

As características universais das organizações situam-se: objetivos, pessoas e hierarquia. Assim, o 

processo para o alcance do alcance do objetivo organizacional relaciona-se aos esforços de diversas 

pessoas que são comandadas, supervisionadas por outras. O líder sempre estabelece pressupostos 

acerca de como equacionar problemas inerentes ao processo de se obter a produção através de pessoas. 

Analisando a dimensão imaginativa do GP sobre o comportamento gerencial de enfermeiras na 

gerência de unidade de internação e do processo do cuidar em enfermagem identifica-se as categorias 

analíticas: a relação poder/saber na terra-falha-fluxos; a comunicação/falha no caminho da relação; a 

distância social fortificando a autoridade/poder; a distância cultural narelação de desigualdade; o desejo 

de autonomia como caminho do bom relacionamento. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n3/v15n3a02.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Sobre a sintomatologia do EAP, na anamnese deve-se perguntar a respeito de hipertensão, diabetes e 

cardiopatias previamente diagnosticadas. No exame físico, o quadro clínico geralmente é dramático 

com o paciente apresentando dispneia intensa, palidez, sudorese, uso de musculatura acessória, tosse 

com ou sem expectoração espumosa e rosada, além de cianose. Ansiedade, agitação e sensação de 

sufocamento também podem acompanhar o quadro. Na avaliação pulmorar, à ausculta notar-se-ão 

crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os ápices), podendo ocorrer também sibilos e até 

roncos. E na avaliação cardíaca pode-se identificar ictus cordi desviado, e à ausculta poderá haver a 

presença de B3 e sopros cardíacos. Sendo que hemoptise é a expectoração de sangue proveniente dos 

pulmões, traqueia e brônquios, mais comumente observável na tuberculose pulmonar. 

 

Fonte:http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-

norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

http://jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=1371 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n3/v15n3a02.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://jornaldepneumologia.com.br/detalhe_artigo.asp?id=1371
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Ministério da Saúde, a disúria pode ser definida como a sensação de ardência, queimação 

ou desconforto ao urinar, podendo vir ou não acompanhada de outros sintomas, tais como:  

• Polaciúria: aumento na frequência de urinar, sem que necessariamente ocorra alteração no volume 

urinário.  

• Urgência miccional: forte impulso para urinar, pode acompanhar ou não a polaciúria.  

• Hematúria: presença de sangue na urina, que pode ser microscópica, quando só é percebida no exame 

bioquímico; ou macroscópico, quando pode ser percebida apenas pela observação da urina, com 

alteração da cor e/ou turvação. 

 

Fonte:http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-

norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 101.551 e OUTROS 

 

QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Se há gramáticos (sendo eles maioria ou minoria) defendendo tal posição, suas opiniões devem ser 

consideradas. Ademais, a única alternativa incorreta é a alternativa D). Veja o trecho de Celso Cunha 

e Lindley Cintra (Nova Gramática do Português Contemporâneo, 7ª edição: 

 

“Na linguagem corrente do Brasil, evitam-se as formas do sujeito composto que levam o verbo à 2ª 

pessoa do plural, em virtude do desuso do tratamento “vós” e, também, da substituição do tratamento 

“tu” por “você”, na maior parte do país. 

Em lugar da 2ª pessoa do plural, encontramos, vez por outra, tanto em Portugal como no Brasil, o verbo 

na 3ª pessoa do plural, quando um dos sujeitos é da 2ª pessoa do singular (tu) e os demais da 3ª pessoa. 

Exemplo: 

1. Em que língua tu e ele falam? 

2. – O Pomar e tu os esperam.” 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), alimentos ultra processados são definidos como 

“[...] formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de 

alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de constituintes de alimentos (gorduras 

hidrogenadas, amido modificado) ou sintetizadas em laboratório [...]”. Uma importante característica 

deste grupo de alimentos é que, na sua fabricação, utilizam-se ingredientes de uso industrial como 

proteínas de soja e do leite, extratos de carnes, substâncias obtidas com o processamento adicional de 

óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, além das substâncias sintetizadas em laboratórios. Se houver 

a presença de alimentos in natura, a proporção dos mesmos é reduzida em produtos ultra processados. 

O extrato de tomate é derivado do processamento do tomate, com adição de sal e de açúcar. Segundo 

o mesmo Guia, o extrato (ou concentrado) de tomate enquadra-se no exemplo de ALIMENTO 

PROCESSADO. Tal denominação é resultante da definição de alimentos deste grupo: “[...] fabricados 

pela indústria com adição de sal de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimento in 

natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar”. 

 

Diante das definições apresentadas e o Guia Alimentar mencionado na referida questão, o extrato de 

tomate não pode ser classificado como alimento ultra processado.  
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

CARGO: PROFESSOR CLASSE A – SÉRIES INICIAIS 
 

RECORRENTE: 101.223 e OUTROS 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O entendimento do emprego da vírgula, embora não expresso no edital, é de extrema importância para 

o entendimento de outros assuntos expressos. Ou seja, o emprego da vírgula é muito importante para 

o correto emprego do aposto e do vocativo, assim como para o emprego correto da ortografia oficial. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 09 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Conforme bibliografia que será apresentada adiante, as opções A, C e D, estão corretas, apenas a opção 

B é incorreta, pois descreve a Fase Fálica como uma das fases de Piaget, o que é incorreto, pois a 

mesma é uma das fases presente apenas na teoria de Freud. 

 

Opção de resposta (a): 
 

 
 

Opção de resposta (b) 
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Opção de resposta (c) 

 

 
 

Opção de resposta (d) 

 

 
 

Fonte: Págs (19-20-21) 

Gonzalez-Mena - Janet.  

Fundamentos da educação infantil: Ensinando crianças em uma sociedade diversificada. 

Janet Gonzalez-Mena, Porto Alegre: AMGH Editora - 2015  

448 páginas 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Dissecamos o enunciado: 

 

“Os sistemas de apoio começam na própria escola, na equipe e na gestão escolar” Correto. “O aluno 

com necessidades especiais não é visto como responsabilidade unicamente do professor, mas de todos 

os participantes do processo educacional”. Afirmação corroborada pela LDB e pelos documentos 

internacionais do qual o Brasil é signatário.    

“A direção e a coordenação pedagógica devem organizar momentos para que os professores possam 

manifestar suas dúvidas e angústias” – O bom senso referenda esta afirmação que está em todas as 

normativas e diretrizes do MEC a respeito 
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“Ao legitimar as necessidades dos docentes, a equipe gestora pode organizar espaços para o 

acompanhamento dos alunos; compartilhar entre a equipe os relatos das condições de aprendizagens, 

das situações da sala de aula e discutir estratégias ou possibilidades para a corroboração dos desafios. 

Essas ações produzem assuntos para estudo e pesquisa que colaboram para a formação continuada dos 

educadores”. 

Como vemos, o texto todo é de nível fácil e o enunciado da questão é autoexplicativo. O único erro é 

o verbo “corroborar”, que significa “confirmar”. Os desafios precisam ser enfrentados. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Sim, o Plano Nacional de Educação possui vários objetivos. O enunciado solicita apenas um deles entre 

outros que não o são. Em nenhum momento se diz que há apenas um. O que ocorre é que para fins 

didáticos de aferimento de conhecimento, na organização da prova, elegeu-se um apenas para averiguar 

o conhecimento sobre o tema.    

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 100.084 e OUTROS 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A referida questão foi elaborada com base na seguinte bibliografia que justifica a sua assertividade: 

 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf 

 

Fonte: Pág. 85 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
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Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa incorreta é a alternativa D). Segundo Paulo Quilelli (Matemática para Concursos, 

2ª edição): 

 

 

 

 

 

 

 

Já a alternativa B) está correta, pois: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROFESSOR CLASSE B – EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 101.071 e OUTROS 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A única alternativa INCORRETA é a alternativa C. Vejamos: Na alternativa A) é correto afirmar que 

a negação de 𝑥 < 𝑎 é 𝑥 ≥ 𝑎. Assim como é correto afirmar na alternativa B) que a negação de 𝑥 ≤ 𝑎 

é 𝑥 > 𝑎. Já a alternativa D), por sua vez, também está correta, pois a negação de 𝑥 = 𝑎 é 𝑥 ≠ 𝑎. 

Portanto, a única alternativa incorreta é a C, pois a negação de de 3 < 𝑥 < 10 não é apenas 𝑥 ≤ 3, mas 

também 𝑥 ≥ 10.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A alternativa “A” diz respeito a reforma de Couto Ferraz: “A introdução da Educação Física 

oficialmente na escola ocorreu, no Brasil, em 1851, com a reforma Couto Ferraz, embora a preocupação 

com a inclusão de exercícios físicos, na Europa, remonte ao século XVIII, com Guths Muths, J. J. 

Rosseau, Pestalozzi e outros (BETTI, 1991). Em reforma realizada, por Rui Barbosa, em 1882, houve 

uma recomendação para que a ginástica fosse obrigatória, para ambos os sexos, e que fosse oferecida 

para as Escolas Normais. Todavia, a implantação, de fato, dessas leis ocorreu apenas em parte, no Rio 

de Janeiro (capital da República) e nas escolas militares”. Livros de referência: Educação Física na 

escola: questões e reflexões; Educação Física no Ensino Superior Educação Física na Escola 

Implicações para a Prática Pedagógica; Educação física e sociedade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 
QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “D” 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi baseada no livro “BASQUETEBOL - Uma Visão Integrada Entre Ciência e Prática”.  

 

Segue trecho: “o basquetebol é uma atividade que envolve diferentes capacidades motoras 

(condicionantes e coordenativas) e seus subcomponentes que atuam em função dos movimentos 

aplicados às especificidades das situações de jogo. […] A prática do basquetebol exige o 



  

 

 

Rua Benjamim Constant, 2082 – centro/norte – CEP: 64000-280 – Teresina – Piauí  
fone/fax (86) 3223-9392 / 9442-2189  -  CNPJ: 04.751.944/0001-51   

site: www.funvapi.com.br    -   e-mail: fjvale@hotmail.com   

 

desenvolvimento de três capacidades motoras condicionais básicas: - Força, Resistência e Velocidade. 

[…] Quanto às capacidades coordenativas ou psicomotoras, destacam-se: - percepção espaço-temporal 

(1) - seleção imagem-campo (2) - coordenação multimembros (3) - coordenação óculo-manual (4) - 

destreza manual (5) - estabilidade braço-mão (6) - precisão (7). 

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 100.096 e OUTROS 

 

QUESTÃO 01 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O referido texto da questão inicia apresentando o nome do personagem que é IRACEMA e, na 

sequência, o narrador a descreve como sendo virgem, lábios de mel, cabelos negros etc. 

  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa “A” os substantivos COMBATE, PAGAMENTO e CONFERÊNCIA são abstratos, 

visto que indicam ações. Já na alternativa “B” os substantivos DEUS, BRUXA E ALMA denominam 

seres imaginários, logo são concretos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O pronome “Isso” classifica-se como sendo demonstrativo invariável. Já em “Algum”, o mesmo é 

indefinido, pois não se faz menção definida. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na frase: Meus amigos pagarão os débitos se reaverem os precatórios, a forma verbal ‘REAVEREM’ 

não está de acordo com a norma padrão, o correto seria o emprego da forma verbal ‘REOUVESSEM’, 

ou seja, emprega-lo no pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101.364 e OUTROS 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo Paulo Quilelli (Raciocínio Lógico Matemático para concursos, 3ª edição): 

 

 

 

 

Observe o final da afirmação: “[...] das proposições que a compõem.”, ou seja, está afirmando que uma 

contradição possui mais de uma proposição que, por sua vez, se caracteriza como uma proposição 

composta. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A única alternativa que responde a questão é: “abfração” 

 

De acordo com a literatura temos: 

“A abrasão é encontrada de várias formas, dependendo da causa. A abrasão por escovação dentária 

aparece caracteristicamente como entalhes cervicais horizontais na superfície vestibular com cemento 

e dentina radicular expostos  

(Fig. 2-11).” 

 

“A abfração tem a aparência de cunhas limitadas à região cervical dos dentes e pode, com facilidade, 

assemelhar-se à abrasão cervical ou à erosão.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Neville. Patologia Oral e Maxilofacial - 3ª Ed. 2009 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa correta para a questão é: “Recomenda-se uso de agulha curta ou longa de calibre 

27.” 
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Segundo a literatura, bloqueio do nervo alveolar superior médio: 

Referência bibliográfica: Stanley F. Malamend – Manual de Anestesia Local – 6ª edição, página 195. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


