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PROCESSO SELETIVO – EDITAL 001/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAINÓPOLIS-PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 100.015 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 07 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Segundo Rodrigo Bezerra (Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos): 

"Aposto: É o termo acessório cuja função é a de esclarecer, explicar, identificar, especificar, resumir um 

outro termo. O termo a que o aposto se refere sempre será um substantivo ou termo substantivado, uma 

vez que a função do aposto é típica do substantivo. 

Vocativo: É o termo da oração (não entra em nenhuma classificação, uma vez que nem pertence ao sujeito 

nem ao predicado) cujo objetivo é interpelar, chamar, invocar alguém de forma mais ou menos enfática.". 

Portanto, vejamos: 

1) Helena, minha amiga, chegará hoje de viagem; Aposto, uma vez que o locutor está explicando quem é 

Helena. 

 

2) Helena, quanto tempo que não te vejo minha amiga! 

3) Bruna, está é minha amiga Helena. 

 

Em ambos os itens, 2 e 3, há a presença de vocativo, uma vez que há a invocação das pessoas, ou seja, 

Helena e Bruna. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Conforme tabela exposta, tem-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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   

 

 

Percebe-se que o resultado é V, F, V, V. Dessa forma, não se trata de uma tautologia. Além disso, se p é 

verdadeiro e q é falso, a sentença ~(p ^~q) tem valor falso. Se p e q forem verdadeiros, a sentença também 

é verdadeira. 

Conclui-se que a alternativa correta, conforme exposto, é a letra B, ou seja, “a sentença é falsa se p é 

verdadeiro e q é falso”, de acordo com o gabarito indicado. 

 

Fonte: 

- Iezzi, G., Murakami, C. . Fundamentos da Matemática Elementar 1, Capítulo 1: “Noções de Lógica”. 

Atual Editora, 7ª Edição. 

- Kurtz, D. C. . Foundations of Abstract Mathematics. McGraw-Hill, Inc. 1992 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A resposta correta encontra-se na Letra c – II e III estão corretas. O Serviço Social teve início na década 

de 30 e já na década de 40 os primeiros profissionais já formados em Serviço Social começam a se inserir 

no mercado de trabalho com o intuito de atender a demanda posta pela classe trabalhadora em face da 

questão social vivenciada. O mercado de trabalho expandiu-se então para os assistentes sociais, nas 

décadas seguintes, impulsionado pelo desenvolvimento industrial observado no pais, requerendo ações 

emergenciais especialmente voltadas aos trabalhadores, suas famílias e à população em situação de 

pobreza. 

Vale destacar, o que cita Iamamoto (2011), a gênese do Serviço Social no Brasil, enquanto profissão 

inscrita na divisão social do trabalho está relacionada ao contexto das grandes mobilizações da classe 

operária nas duas primeiras décadas do século XX, pois o debate acerca da “questão social”, que atravessa 

a sociedade nesse período, exige um posicionamento do Estado, das frações dominantes e da Igreja. 

O período compreendido entre os anos de 1940 até meados da década 1960 significou, para o Brasil, um 

momento de considerável crescimento econômico. Nos países latinoamericanos, emerge a ideia do 

desenvolvimentismo, entendido como uma possibilidade de superação do subdesenvolvimento presente 

nos países da região. No Brasil, os planos desenvolvimentistas não alcançaram os resultados esperados. 

O desejo do desenvolvimento econômico com justiça social não se concretizou e o que podemos observar 

é a forte presença de capital estrangeiro no país, entendida como necessária para o desenvolvimento 

nacional. O que se observa, em verdade, é a construção de uma indústria no Brasil e não uma indústria do 

Brasil. O surgimento de uma economia urbano-industrial traz à tona a necessidade de entidades 

assistenciais para atender às demandas postas e controlar as lutas sociais. 

As grandes instituições assistenciais desenvolvem-se num momento em que o Serviço Social, como 

profissão legitimada dentro da divisão social do trabalho [...] é um projeto ainda em estado embrionário; 

é uma atividade profundamente marcada e ligada à sua origem católica, e a determinadas frações de 

classes, as quais ainda monopolizam seu ensino e prática. Nesse sentido, o processo de institucionalização 

do Serviço Social será também o processo de profissionalização dos Assistentes Sociais formados nas 

Escolas especializadas [...] O Serviço Social reaparece modificado, dentro do aparelho de Estado e 

grandes instituições assistenciais, guardando, contudo, suas características fundamentais. [...] o Serviço 
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Social mantém sua ação educativa e doutrinária de “enquadramento” da população cliente (IAMAMOTO 

e CARVALHO, 2008, p. 309-310, grifos do autor). 

Fonte:  

https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ec/ecd5a070-a4a6-4ba1-8e4a-81b016479890.pdf 

É importante citar também que a Legião Brasileira de Assistência (LBA) foi uma grande instituição, 

fundada na década de 40, que representa um papel importante e um campo de atuação de destaque para 

os assistentes sociais no Brasil. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

No livro “A instrumentalidade do Serviço Social, a professora Yolanda Guerra, uma das autoras expoentes 

acerca deste tema, destaca justamente que a instrumentalidade do Serviço Social não se refere ao conjunto 

de instrumentos e de técnicas utilizadas pelo assistente social e chama atenção para que o profissional não 

incorra nesse erro tão grotesco.  

Fonte: Guerra, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. Ed Cortez 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Conforme leciona a professora Elaine Behring, em seu artigo, “Política Social no contexto da crise 

capitalista”, é exatamente isso o que tem acontecido no cotidiano de trabalho dos assistentes sociais, 

confrontados a todo tempo pelo sistema capitalista de produção, que dificulta sua prática e exercício 

profissional, reduzindo as condições de trabalho e limitando o alcance de suas ações. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Recurso não assiste ao candidato recorrente. Segundo Netto (1999, 95):  

Os projetos profissionais [inclusive o projeto éticopolítico do Serviço  Social] apresentam a autoimage

m de uma profissão, elegem os valores  que a legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus obj

etivos e  funções,  formulam  os  requisitos  (teóricos,  institucionais  e  práticos)  para o seu exercício, p

rescrevem normas para o comportamento dos  profissionais e estabelecem as balizas da sua relação com 

os usuários  de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e  instituições sociais, priv

adas e públicas. 

https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/ec/ecd5a070-a4a6-4ba1-8e4a-81b016479890.pdf
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Em suma, o projeto articula em si mesmo os seguintes elementos constitutivos: “uma imagem ideal da p

rofissão, os valores que a legitimam, sua função social e seus objetivos, conhecimentos teóricos, saberes 

interventivos, normas, práticas e etc.  Em um exercício de sistematização, Netto chama a atenção que 

pode-se identificar como elementos constitutivos do projeto ético e político do Serviço Social aqueles que 

estão devidamente anotados na Letra B. O Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão e as 

Novas Diretrizes Curriculares estão inseridas em uma das dimensões que constituem esse projeto, que é 

a dimensão jurídico-política. Mas não resume as demais. 

Fonte: 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo-

201608060407431902860.pdf 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

RECORRENTE: 100.015 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A alternativa correta divulgada no Gabarito Oficial já é a letra “B” conforme solicita o candidato. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Segundo Behring (2007, p. 13):  

A conexão entre política social e serviço social surge como incremento da intervenção estatal, pela 

via do processo de modernização conservadora no Brasil, a partir dos anos 1930. Essa expansão 

do papel do Estado, em sintonia com as tendências mundiais após a grande crise capitalista de 

1932, mas mediada pela particularidade histórica brasileira, envolveu também a área social, tendo 

em vista o enfrentamento das latentes expressões da questão social e foi acompanhada pela 

profissionalização do Serviço Social. 

Logo, o exercício profissional, através da execução das políticas sociais, foi contribuindo para a 

profissionalização e desenvolvimento do Serviço Social enquanto profissão. 

 

Fonte: http://www.fema.com.br/sitenovo/wp-content/uploads/2016/09/9-Política-Social-e-Assistência-

Social.pdf 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo-201608060407431902860.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo-201608060407431902860.pdf
http://www.fema.com.br/sitenovo/wp-content/uploads/2016/09/9-Política-Social-e-Assistência-Social.pdf
http://www.fema.com.br/sitenovo/wp-content/uploads/2016/09/9-Política-Social-e-Assistência-Social.pdf
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CARGO: FARMACÊUTICO 
 

RECORRENTE: 100.030 e Outros 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A lista D2, de acordo com a portaria 344/98, consta insumos químicos utilizados como PRECURSORES PARA 
FABRICAÇÃO E SÍNTESE DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS. O que inclui as substâncias Sulfato 
de sódio, tolueno e anidrido acético. 

Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: BIOQUÍMICO 
 

RECORRENTE: 100.077 e Outros 

QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Segundo VALTER T. MOTTA em sua obra Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretações os mesmo 

relata: 

Designação genética e classe lipoprotéica elevada: Hiperlipemia endógena (VLDL). 

Desordem primária: Hipertrigliceridemia familiar (moderada), Hiperlipidemia tipo-lipoproteína múltipla 

familiar, Doença de Tangier. 

Designação genética e classe lipoprotéica elevada: Hiperlipemia (VLDL + quilomícron) 

Desordem primária: Hipertrigliceridemia familiar (severa), Deficiência da lipase lipoprotéica familiar e  

Deficiência da apo C- II. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
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QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Segundo VALTER T. MOTTA em sua obra Bioquímica Clínica: Princípios e Interpretações os mesmo relata: 

Fatores que afetam a TOTG Antes do teste: 

Ingestão de carboidratos, Tempo de jejum, Cirurgia digestória, Tiazidas, Estrogênios, Fenitoína, Propranolol, 
Corticoesteróides. 

Fatores que afetam a TOTG Durante o teste: 

Postura, Náusea, Ansiedade, Cafeína, Tabagismo, Horário do dia, Atividade. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/MONITOR DE ÔNIBUS 
 

RECORRENTE: 100.218 e Outros 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O ponto final não interfere na assertividade da questão 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O ponto final não interfere na assertividade da questão 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O ponto final não interfere na assertividade da questão 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Consta no conteúdo programático “10. Noções básicas de Internet e uso de navegadores”. A questão trata-

se de um protocolo simples para o funcionamento exclusivamente da Internet. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa correta é a letra “B”. Nenhum dos comandos citados nas respostas, fora o rm, podem apagar 

arquivo ou até mesmo diretório. O comando RM apaga arquivos e também pode ser usado para apagar 

diretórios e sub-diretórios vazios ou que contenham arquivos. Dentro do comando existem opções que 

podem apagar diretórios ou sub-diretórios. rm [opções][caminho][arquivo/diretório] 

[caminho1][arquivo1/diretório1] Exemplo: -r, --recursive Usado para remover arquivos em sub-

diretórios. Esta opção também pode ser usada para remover sub-diretórios. -- arquivo Remove 

arquivos/diretórios que contém caracteres especiais. O separador "--"  

funciona com todos os comandos do shell e permite que os caracteres especiais como "*", "?", "-", etc. 

sejam interpretados como caracteres comuns. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 
 

RECORRENTE: 100.026 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A imagem apresentada na questão está legível dando condições de responder a questão. 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A imagem apresentada na questão está legível dando condições de responder a questão. 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

A imagem apresentada na questão está legível dando condições de responder a questão. 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 
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RECORRENTE: 100.026 e Outros 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Todo protocolo de avaliação de deglutição consta o modo de alimentação atual, e quando em dieta enteral, 

a marcação do fluxo. Define-se Fluxo como velocidade de oferta da dieta por via alternativa de 

alimentação, seja SOE/SOG, SNO/SNE ou GTT/JNT, conforme definido na prescrição médica (em ml/h). 

Fonte: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes

+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Não há erro de ortografia. Nauseoso é o mesmo que nauseabundo, ou seja, que causa náuseas; nauseante, 

nauseativo, nauseoso. 

GAG: reflexo de vômito/nauseoso:  

Reduzido: quando ao toque em arco palato-faríngeo ou parede posterior da faringe; Ausente: quando não 

observado reflexo nauseoso. 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes

+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O recurso não assiste ao candidato, pois Tosse/Pigarro voluntário é avaliado após comando verbal, 

demonstração pela avaliadora ou estímulo tátil por manobra de fúrcula (para tosse) ou manipulação 

laríngea (para pigarro). Pode ser classificado como: 

Eficaz: capaz de mobilizar a secreção e realizar a higiene brônquica Ineficaz: tosse/pigarro fraco, 

insuficiente para proteção de vias aéreas inferiores Produtiva (tosse): tosse “molhada”, quando há ausculta 

de roncos ou secreção. Não-produtiva (tosse): tosse “seca”, sem ausculta de secreção. 

Fonte: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes

+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735 

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

http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735
http://www2.ebserh.gov.br/documents/147715/0/Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+disfagia+em+clientes+adultos+vers%C3%A3o+final+1.pdf/b361d157-907a-4ddf-82d4-2b64c914c735

