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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA – PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/VIGIA 
 

RECORRENTE: 101227 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Na alternativa “A” não se aplica, pois o travessão, neste caso, não está explicando algo.  

Na alternativa “B” a travessão é utilizada para demarcar o início de uma frase de um diálogo. 

Na alternativa “C” o travessão não se usa para terminar um diálogo. 

Na alternativa “D” o travessão não se usa para realçar algo que foi dito. 

O enunciado está direcionado para a frase destacada e não para o início do texto.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com os dicionários Caldas Aulete e Michaelis, a palavra “genética” é um substantivo feminino 

e a palavra “mascote” é um substantivo de dois gêneros. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com os dicionários Caldas Aulete e Michaelis, a palavra “miçanga” é grafada com “Ç”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 18 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

90 minutos de jogo + 30 minutos de prorrogação + 12 minutos de acréscimo – 11 minutos de bola parada 

= 121 minutos. 

121 minutos / 22 jogadores = 5,5 minutos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 24 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Resolução: 

A viagem é de ida e volta, portanto: 

550 km + 550 km = 1.100 km. 

1.100 km / 50 litros = 22 km / litro. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Resolução: 

R$ 50,00 X 11 meses = R$ 550,00. 

Se a pessoa resolveu começar a guardar dinheiro em 1º de janeiro e só recebe seu pagamento no 5º dia 

útil, na data de 31 de dezembro ainda não guardou a 12ª parcela, o que só ocorrerá no início do mês de 

janeiro. Portanto, não conseguirá comprar a bicicleta que custa R$ 600,00, pois só conseguiu economizar 

R$ 550,00. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Resolução: 

A interpretação do enunciado e das alternativas, pelo candidato, faz parte da resolução da questão. 

100 + 100 (ida e volta Guaíba) + 330 + 330 (ida e volta Pelotas) + 570 + 570 (ida e volta Uruguaiana) + 

700 (ida Uruguaiana) = 2.700 km. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 
QUESTÃO 38 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Resolução: 

A interpretação do enunciado e das alternativas, pelo candidato, faz parte da resolução da questão. 

15 de frente + 21 de comprimento + 15 de fundos + 21 de comprimento = 72. 

72 / 3 = 24. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MOTORISTA 
 

RECORRENTE: 100139 e Outros 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com Houaiss, Antônio (1915-1999) e Villar Mauro de Salles (1939-). Minidicionário Houaiss 

da Língua Portuguesa. Antônio Houaiss e Mauro de Salles Villar; elaborado no Instituto Antônio Houaiss 

de Lexicografia e Banco de Dados da Lingua Portuguesa S/C Ltda. – 2.ed. rev. e aum. – Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2004 a separação correta da palavra meteorologia é como foi apresentado na alternativa “D”: 

Me-te-o-ro-lo-gi-a. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 11 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

90 minutos de jogo + 30 minutos de prorrogação + 12 minutos de acréscimo – 11 minutos de bola parada 

= 121 minutos. 

121 minutos / 22 jogadores = 5,5 minutos. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
 

Fonte: CENCI, Dinorá Cláudia, et al. Manual de primeiros socorros para leigos. Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência. Núcleo de Educação Permanente, p. 07. Porto Alegre, 2013. 

Em tempo: A inserção do nome da obra, Manual de primeiros socorros para leigos (2013), no enunciado 

da questão é uma praxe acadêmica e uma norma jurídica, pois toda citação deve ser acompanhada de sua 

fonte, caso contrário pode ser considerada como plágio. 

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

 

QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Todas as alternativas apresentaram aos candidatos os números dos artigos e o assunto principal de cada 

um deles.  

Além disso, as palavras “volume” e “frequência” (em se tratando de som automotivo) só aparecem na lei 

5.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, mais precisamente no artigo 228. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Vide artigo 40, da lei 9.503/1997. 

O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

I – o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia (e 

NÃO apenas durante a noite) nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. 

II – nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-

lo. 

(...) 

IV – o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando sob chuva forte, neblina 

ou cerração. 

V – O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: a) em imobilizações ou situações de 

emergência; b) quando a regulamentação da via assim o determinar. 

(...) 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Vide artigo 89, da lei 9.503/1997. 

Vide artigo 89, da lei 9.503/1997. 

A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

I – as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais; 

II – as indicações do semáforo (e NÃO dos sinais) sobre os demais sinais (e NÃO sobre as normas de 

trânsito); e 

III – as indicações dos sinais (e NÃO dos semáforos) sobre as demais normas de trânsito (e NÃO sobre 

os sinais). 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERANATIVA CORRETA “B” 
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CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
 

RECORRENTE: 100887 e Outros 

 

QUESTÃO 16 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 25 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERANATIVA CORRETA “B” 

 

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

RECORRENTE: 101419 e Outros 

 

QUESTÃO 05 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A frase da alternativa C está incorreta, o termo “bastante” deveria estar no plural, pois funciona como 

pronome indefinido (Havia bastantes venezuelanos na fronteira).  É correto o uso de “leso-patriotismo” 

no singular mesmo que o substantivo “ato” esteja no plural. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Dinheiro tem apenas inteiros e centavos, sendo assim não é necessário calcular acima de duas casas 

decimais. Isso está implícito. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 33 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 35 

RECURS IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Além das teclas de atalho Ctrl + F, alguns leitores de PDF também utilizam os ícones “binóculo” ou “lupa” 

para a localização de palavras no texto. Conforme imagens abaixo, o ícone citado pelo candidato é a “lupa 

com sinal de mais”, esse sim, em alguns leitores de PDF aplica o zoom positivo ou negativo. 

 

 

 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com o Dicio (Dicionário Online de Português), “instantaneamente” significa: de modo, de 

maneira ou de forma instantânea; que acontece no espaço de um instante. 

Em momento algum o enunciado ou as alternativas da questão indicaram que ao se religar o computar que 

os dados presentes na memória RAM continuariam presentes, a disposição do operador. 

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

 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 100046 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 
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CARGO: AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 
 

RECORRENTE: 101445 e Outros 

 

QUESTÃO 02 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A palavra “papéis” é acentuada de acordo com a regra dos ditongos abertos “éi”, “ói”, “éu” em palavras 

oxítonas. A palavra “papel” no singular não é acentuada, mas no plural o acento é obrigatório. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 09 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 

 

QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A questão requer exatamente que se descubra a lógica de construção da sequência. 

 

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

 

QUESTÃO 18 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A negativa LÓGICA é uma construção específica e não uma questão de linguagem coloquial. A negativa 

da generalização “Toda” é negar para “algum”. A negativa de duas afirmativas com a interligação “e” é a 

negativas das duas com a interligação “ou”. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Doença e meio ambiente: agentes patológicos e ciclos vitais - endemias e doenças re-emergentes. 

Sendo um caso de doença re-emergente, e de divulgação, aberta, e disponível, pelo Ministério da Saúde, 

o tema compreende, certamente, o edital do certame. 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/arenavirus-febre-hemorragica-brasileira 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/arenavirus-febre-hemorragica-brasileira
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QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Ministério da Saúde, a Doença pelo Vírus Ebola (DVE) é uma zoonose, cujo morcego 

é o reservatório mais provável. Quatro dos cinco subtipos ocorrem em hospedeiro animal nativo da 

África. Acredita-se que o vírus foi transmitido para seres humanos a partir de contato com sangue, 

órgãos ou fluidos corporais de animais infectados, como chimpanzés, gorilas, morcegos-gigantes, 

antílopes e porcos-espinho. 

 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/ebola 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Arbovirose é Doença febril aguda, de 

etiologia viral, transmitida por vetores artrópodes. O agente é um arbovírus, pertencente à família 

Flaviviridae. Alguns exemplos desta família incluem os vírus da Febre Amarela, Encefalite do Oeste do 

Nilo, Encefalite de St. Louis, Encefalite Japonesa e Rocio. 

De curta duração, a doença apresenta evolução benigna na maioria dos casos. Caracteriza-se por um 

princípio brusco, podendo apresentar as seguintes formas clínicas: Dengue Clássico, Dengue 

Hemorrágico e Síndrome do Choque do Dengue. Recentemente se tem acrescentado mais uma forma, o 

dengue clássico com complicações. Atualmente é a mais importante arbovirose que acomete o ser 

humano, e constitui-se em sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre em todos os continentes 

e  dissemina-se nas áreas tropicais e subtropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o 

desenvolvimento e proliferação do mosquito transmissor Aedes aegypti. 

 

http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-

endemias/programas/arboviroses/doenca 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 

RECORRENTE: 100152 e Outros 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 38 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/ebola
http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-endemias/programas/arboviroses/doenca
http://www.saude.sp.gov.br/sucen-superintendencia-de-controle-de-endemias/programas/arboviroses/doenca
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QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As atribuições (descrição das funções) é um item que deve ser contido no regime interno e NÃO no 

regulamento interno do hospital. 

  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101244 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A frase I está incorreta, o adjetivo “suficiente” deveria estar no plural.  

A frase II está incorreta, pois o verbo “chover” é impessoal quando exprime fenômeno da natureza e deve 

ser conjugado na terceira pessoa do singular: Choveu dias e dias na cidade. 

A frase III está correta, a expressão “era proibida” está determinada pelo artigo feminino e por isso fica 

no feminino. 

A frase IV está correta, pois a partícula “se” funciona como pronome apassivador na voz passiva sintética 

ou pronominal devendo o verbo (investigar) concordar com o sujeito (os casos de corrupção). 

A frase V está correta, pois na expressão “o mais possível”, o adjetivo “possível” varia de acordo com o 

artigo que antecede a palavra “mais”, que expressa o grau superlativo (o mais ... possível). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 27 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Entende-se por hiperprosexia um estado de atenção exacerbado, com inacreditável infatigabilidade 

(alteração da atenção) 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Pelo Significado, a palavra “protraído” se entende por estender o tempo de duração de; prolongar, 

demorar. O erro na alternativa ocorre devido ao fato de que as complicações são adiantadas e não 

prolongadas. 

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

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A amnésia é um tipo de memória quantitativa e não qualitativa. 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

A evitação ao olhar da mãe é uma das característica. Tornando desconhecimento da fidedignidade da fonte 

do candidato. 

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

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O modelo de cunha trabalha-se com o conceito de comunicação de resultados. E não devolução, esse 

termo é utilizado por Arzeno (2003) 

 

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

 

QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

As obras de Barlow têm sido muito utilizadas em referências à psicopatologia. Dentre os 05 aspectos 

estão: processos de pensamentos, humor e afeto, funcionamento intelectual (e NÃO, psicomotor), 

orientação, aparência e comportamento. 

 

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

 

 



  

 

 

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   

 

CARGO: PROCURADOR MUNICIPAL 
 

RECORRENTE: 100750 e Outros 

 

QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A frase I está incorreta, o adjetivo “suficiente” deveria estar no plural.  

A frase II está incorreta, pois o verbo “chover” é impessoal quando exprime fenômeno da natureza e deve 

ser conjugado na terceira pessoa do singular: Choveu dias e dias na cidade. 

A frase III está correta, a expressão “era proibida” está determinada pelo artigo feminino e por isso fica 

no feminino. 

A frase IV está correta, pois a partícula “se” funciona como pronome apassivador na voz passiva sintética 

ou pronominal devendo o verbo (investigar) concordar com o sujeito (os casos de corrupção). 

A frase V está correta, pois na expressão “o mais possível”, o adjetivo “possível” varia de acordo com o 

artigo que antecede a palavra “mais”, que expressa o grau superlativo (o mais ... possível). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 08 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O verbo “simpatizar” exige a preposição “com”, mas não é um verbo pronominal, isto é, o erro encontra-

se no emprego do pronome “me”. A frase correta é: “Simpatizei com a professora de Literatura”. 

 

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

 

QUESTÃO 12 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Essa não é uma proporção direta, mas sim inversa. 

23 x 3150 = 2898 x X 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 14 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O produto “POSSÍVEL” entre ela é o produto B x A, cuja resposta se encontra entre as opções. 

 

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

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Resolução: 

12 x 11 x 10 / 3 x 2 = 1320 / 6 = 220 com resultados distintos. 

12 x 11= 132 com dois dados iguais e um diferente. 

12 resultados com os 3 iguais. 

220 + 132 + 12 = 364. 

 

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

 

QUESTÃO 16 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O requerente busca uma possível interpretação que atenda a sua própria necessidade de momento. A 

interpretação natural da questão é o próximo encontro. 

 

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

 

QUESTÃO 19 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A pé se sobe escadas, de patinete não. Os caminhos por meios de transporte diferentes não são 

necessariamente os mesmos, senão poderíamos alegar que o caminho é único, de casa ao trabalho. 

A solução correta seria:  

De casa à estação – 2 

De casa à estação – 2 

Da estação ao centro – 2 

Da estação ao metrô – 1 

Do centro ao bairro do trabalho – 1 

Do metrô ao local de trabalho – 1 

Do ponto ao local de trabalho – 2 

2x1x1 = 2 

2x2x1x2 = 8 

8+2=10 

10 caminhos, 10 dias.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão exige conhecimento do parágrafo único do art. 7º da CF/88, com a redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 72, que ampliou os direitos dos Empregados Domésticos. Ao estabelecer que 

“Atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das 

obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas 

peculiaridades”, o enunciado da questão deixa claro que está sendo cobrado os direitos previstos nos 

incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, que foram assegurados aos empregados domésticos por meio da 

citada Emenda, e foram acrescentados ao parágrafo único do art. 7º da CF/88. A Licença Paternidade 

(XIX) e a Aposentadoria (item XXIV), apesar de serem direitos dos empregados domésticos, não estão 

relacionados nos itens que foram acrescentados ao citado parágrafo único, motivo pelo qual não 

respondem a questão. 

 

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

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O recurso em questão não tem correlação com a questão nº 32. Não obstante, cabe observar que as 

alternativas B, C e D reproduzem o teor do art. 156, incisos I, II e III, da Constituição Federal de 1988. 

Cabe aos Estados instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores, conforme dispõe o art. 

155, inciso III, da CF/1988. 

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “C” 

 

QUESTÃO 36 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 101065 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

O equívoco na digitação do número da Lei de Regulamentação da Profissão não oferece espaço para 

desentendimento sobre o aporte legal ao qual está se referindo, pois o enunciado e as alternativas 

direcionam-se às penalidades aplicadas ao profissional, constantes na Lei da Regulamentação da 

Profissão. Já a Lei Orgânica da Assistência Social refere-se à Política de Assistência Social. Dessa forma, 

não há possibilidade de haver dúvidas sobre a Lei que está em análise. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 
 

O erro de digitação sobre o ano do Estatuto do Idoso não compromete o entendimento da questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 

 

CARGO: MÉDICO 
 

RECORRENTE: 101026 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

No choque neurogênico, a pele fica quente e seca, principalmente abaixo da área da lesão. (...) Se não 

tiver lesão cerebral traumática, o doente com choque neurogênico fica alerta, orientado e lúcido na posição 

de supina. 

Fonte: Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado / NAEMT (National Association of Emergency 

Medical Technicians), [tradução de Diego Alfaro e Hermínio de Mattos Filho], p. 172. Rio de Janeiro – 

Elsevier, 2007. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: ODONTÓLOGO 
 

RECORRENTE: 101327 e Outros 

 

QUESTÃO 06 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Resolução: 

12 x 11 x 10 / 3 x 2 = 1320 / 6 = 220 com resultados distintos. 

12 x 11= 132 com dois dados iguais e um diferente. 

12 resultados com os 3 iguais. 

220 + 132 + 12 = 364. 

 

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

 

QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

Ao lado dos cariostáticos e do OZE, Walter et al (1996), propuseram a utilização de CIV após remoção 

parcial do tecido cariado de lesões cavitadas de bebês. Esse procedimento está indicado no chamado 

tratamento curativo primário, que é parte integrante da adequação do meio bucal. 

Fonte: REIS, Belchior Ferreira, et al. Adequação do meio bucal e promoção de saúde em odontopediatria. 

Faculdade de Odontologia da Universidade Santa Cecília. Santos, 2010.  

 

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

 

QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Na alternativa “C” a palavra “significativo” é sinônimo de é “importante”, porém, o que é relevante nessa 

alternativa é o fato de ela estar incorreta.  

Esta bactéria parece ter um papel significativo na e agravamento e progressão da periodontite crônica e 

não na causa.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial 
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

POLPA E TRAUMA OCLUSAL: O trauma oclusal pode causar alterações periodontais nos períodos 

iniciais, voltando a normalidade posteriormente. Na polpa não causa alterações significativas, exceto 

formação de dentina de reparação. Resultados de trauma causado por restauração alta de amálgama em 

molar antagonista de rato mostrou que após 3-5 dias o periodonto apresentava áreas de hialinização e 

reabsorção óssea, cementária e dentinária. A polpa estava normal. Após 28 dias o periodonto e a polpa 

estavam normais. Houve restabelecimento da normalidade porque o dente se movimentou e houve 

desgaste do amálgama. Foi alta a incidência de fratura do dente que tinha o amálgama. 

Fonte: Patologia Geral – DB-301, Unidade III. FOP/UNICAMP. Áreas de Semiologia e Patologia. 1 

Patologia Pulpar. 

Disponível: em: 

<https://w2.fop.unicamp.br/ddo/patologia/downloads/db301_un3_Aula25PatPulpar.pdf>. Acessado em 

11 mar 2020. 

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

O MTA comparado com o hidróxido de cálcio é mais eficiente na indução de dentinogênese reparadora, 

também mostra melhor capacidade de vedação e estabilidade estrutural, porém menos potente na atividade 

antimicrobiana do que o hidróxido de cálcio. 

Fonte: A importância da proteção do complexo dentino pulpar no restabelecimento dentário. 

Disponível em: <http://www.herrero.com.br/files/revista/file0f74fbe13e3b6d456a6853d3573f2414.pdf>. 

Acessado em 11 mar 2020. 

 

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

 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

RECORRENTE: 100132 e Outros 

QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

GABARITO RETIFICADO 

ALTERNATIVA CORRETA “A” 

 

QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A estrutura indicada pelo número 4, de acordo com Netter, é a coluna renal. 

https://coggle.it/diagram/WYJsbs46WAABVrsE/t/anatomia-do-rim 

 

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

https://coggle.it/diagram/WYJsbs46WAABVrsE/t/anatomia-do-rim
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QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os temas se enquadram no conteúdo apresentado, como 8. Administração aplicada à enfermagem: 

administração em Enfermagem. 9. Supervisão em Enfermagem. 21. Gestão de Qualidade. 22. 

Conhecimentos sobre as normas e os procedimentos da legislação básica da área de atuação e das 

ferramentas de controle e avaliação que subsidiam o planejamento e desenvolvimento do sistema único 

de saúde. A técnica de análise baseada em cenários tem por escopo a construção de alternativas múltiplas 

para encaminhamento das ações organizacionais, como aponta a questão, logo, a supervisão de 

enfermagem utiliza-se dessas técnicas, em seu escopo profissional, o que atende, claramente, ao edital. 

 

https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/16451216022012Introducao_a_Administrac

ao_Aula_2.pdf 

 

QUESTÃO 39 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Para realizar o Tônico assimétrico do pescoço, inicialmente, deve-se deitar o bebê de costas, o que não 

ocorre, observando-se a imagem. No reflexo de Babkin, Acariciam-se ao mesmo tempo ambas as palmas 

das mãos do bebê, o que também não ocorre, ao observar a imagem. A estimulação do reflexo darwiniano, 

ou de preensão, é feita Acariciando-se a palma da mão do bebê, como resposta, o bebê Fecha o punho 

com força; pode ser erguido se ambos os punhos agarrarem um bastão, sendo esta a resposta correta, com 

base na imagem. 

 

http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf 

https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/16451216022012Introducao_a_Administracao_Aula_2.pdf
https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/16451216022012Introducao_a_Administracao_Aula_2.pdf
http://sandrachiabi.com/wp-content/uploads/2017/03/desenvolvimento-humano.pdf

