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CONCURSO – EDITAL 001/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPÊ DO PIAUÍ-PI 

JULGAMENTO DE RECURSOS DO GABARITO 
 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 100512 e Outros 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A pergunta foi: Qual a probabilidade de, escolhendo sempre o mesmo lado, ganhar cinco vezes 
seguidas? 

O problema nasce de uma escolha prévia, cara OU coroa. Sim, pode-se escolher qualquer uma 
das duas, mas começados os lançamentos, apenas uma delas interessa. Então temos uma 
única combinação das 32 possíveis como de interesse. O gabarito se mantém inalterado: 1/32 
= 0,03125. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 29 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATI VA 
A alternativa “C” - O diagnóstico diferencial da poliomielite deve ser feito com polineurite pós-
infecciosa e outras infecções que causam paralisia. As mais frequentes são: Síndrome de 
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Guillain Barré (SGB), mielite transversa, meningite viral, meningoencefalite e outras 
enteroviroses – está correta. 
A única alternativa que encontra-se incorreta na questão é a letra “D”. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 

RECORRENTE: 100018 e Outros 
 
QUESTÃO 05 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A única alternativa que responde corretamente a questão é a letra “B”: Tudo desculpo tudo 
esqueço, agora calúnias não admito. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão versa sobre: “Estrutura e formação de palavras”, tema presente no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Processo Seletivo. 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pede para assinalar a alternativa incorreta e somente a alternativa “D” está incorreta. 
 
Alternativa “D” diz:  Um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades for 0 ou 5. 
Ex.: 932. 
De fato um número é divisível por 5 quando o algarismo terminar em 0 ou 5, porém o exemplo 
citado na alternativa 932 não é, terminado em 0 ou 5 e não é divisível por 5. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 32 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 

DA NATUREZA 
 

RECORRENTE: 100533 e Outros 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: MÉDICO ESF/MÉDICO AMBULATORIAL 

 
RECORRENTE: 100237 e Outros 
 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO  
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
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CARGO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – CIÊNCIAS 

HUMANAS 
 

RECORRENTE: 100400 e Outros 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 100480 e Outros 

 
QUESTÃO 14 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “B” 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
 
QUESTÃO 22 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

O item 5, da referida Portaria, descreve condições específicas que estão relacionadas aos 
requisitos mínimos exigidos para a Terapia de Nutrição Parenteral. 
 
O item 5.10 descreve sobre as inspeções sanitárias para verificação do padrão de qualidade 
do Serviço de Terapia Nutricional, tendo como base o ANEXO 1, apresentado neste 
regulamento técnico. 
 
As inspeções sanitárias devem ser realizadas com base em Roteiros de Inspeção, sendo que 
os critérios utilizados para avaliação do cumprimento destes roteiros, visando sempre a 
qualidade e segurança da nutrição parenteral, baseiam-se no risco potencial inerente a cada 
item.  
Os critérios são:   
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- IMPRESCINDÍVEL (I) aquele item que pode influir em grau crítico na qualidade e segurança 
da NP. 
- NECESSÁRIO (N) aquele item que pode influir em grau menos crítico na qualidade e 
segurança da NP. 
- RECOMENDÁVEL (R) aquele item que pode influir em grau não crítico na 
qualidade e segurança da NP. 
- INFORMATIVO (INF) aquele que oferece subsídios para melhor  interpretação dos demais 
itens, sem afetar a qualidade e a segurança da NP. 
O não cumprimento de um item I, dos Roteiros de Inspeção, acarreta a suspensão imediata da 
atividade afetada até o seu cumprimento integral. 
O não cumprimento de itens N, dos Roteiros de Inspeção, deve ser estabelecido um prazo para 
adequação, de acordo com a complexidade das ações corretivas que se fizerem necessárias. 
O não cumprimento de itens R, dos Roteiros de Inspeção, o estabelecimento deve ser orientado 
com vistas à sua adequação. 
 
O Anexo V desta Portaria apresenta os Roteiros de Inspeção das atividades da EMTN, a que 
se refere esta questão. 
 
Convidamos a recorrente a consultar o Anexo V, no item A2 (Inspeção das Atividades da 
EMTN), tópico 41: “O nutricionista participa da evolução nutricional destes pacientes?” 
Para este tópico, o critério utilizado para a inspeção é o RECOMENDÁVEL, informado pela letra 
“R”, na coluna central. 
 
Desta forma, informamos que a questão não foi relacionada às atribuições do nutricionista na 
equipe, mas sim o critério utilizado para avaliação da sua participação na evolução nutricional 
de pacientes com nutrição parenteral. 
Bibliografia para consulta: 
- Portaria nº 272/MS/SNVS 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA   
 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Dentre as alternativas apresentadas, somente a “A” está relacionada à transição 
epidemiológica, uma vez que: 
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- “Baixa fertilidade e mortalidade, aumento do envelhecimento populacional”: característica 
relacionada à transição demográfica; 
- “Alterações na composição corporal dos indivíduos associadas a fatores relacionados com o 
estilo de vida”: característica relacionada à transição nutricional 
- “Alterações na estrutura da dieta consumida”: característica relacionada também à transição 
nutricional. 
 
Desta forma, as transições nutricional, demográfica e epidemiológica possuem características 
específicas, não podendo ser consideradas como sinônimos. 
 
Sob este contexto, vale a pena informar que os processos de transição nutricional ocorrem 
posterior ou simultaneamente aos de transição demográfica. 
 
Bibliografia para consulta: 
- Taddei, JAAC (editor). Nutrição em Saúde Pública. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2016. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: MOTORISTA 

 
RECORRENTE: 100208 e Outros 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A utilização do termo “rodas de caminhão” foi inserido neste contexto apenas para 
apresentação da prova. Mesmo existindo em todos os veículos automotores, a questão não se 
torna incorreta por isso, pois um caminhão é um veículo automotor. 
Fonte: 
Manutenção Automotiva – Sistema de Freios, Escola estadual de educação profissional. 
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf
https://www.seduc.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2012/06/manutencao_automotiva_sistema_de_freios.pdf
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CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

 
RECORRENTE: 100170 e Outros 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Realmente a palavra pluviômetro é híbrida, possuindo radicais latino e grego. No enunciado diz 
"a partir", o que significaria o primeiro radical, que no caso "pluvio"  que é um radical latino.  
Todas as outras palavras são formadas por dois radicais gregos: antropologia: antropo 
(ánthropos) + logia (lógos); cardiologia: cardio + logia; neologismo (neo + logos + sufixo "ismo").  
Os radicais "antropo", "cardio" e "neo" aparecem como primeiro elemento na composição. 
Observe que os radicais gregos "lógos" e "metro" são radicais que geralmente aparecem como 
segundo elemento na composição de palavras. O Radical "pluvi" é latino e aparece como 
primeiro elemento na composição da palavra pluviômetro. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 10 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “A” 
 
QUESTÃO 16 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “D” 
 
 
QUESTÃO 19 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A única alternativa que responde a questão corretamente é a letra “D” 
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   

 

QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A alternativa D está incorreta porque as COMPETÊNCIAS do assistente social são atividades 
que podem ser também desempenhadas por outras áreas profissionais, não sendo exercício 
ilegal da profissão por não tratar-se de uma ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA. 
A afirmação da alternativa A está correta, encontrando base normativa na Lei que Regulamenta 
a Profissão. Apresenta a obrigatoriedade de ter assistente social em unidades que prestam 
serviço na área do Serviço Social, por tratar-se de uma atribuição privativa (por isso o termo 
“devem”). 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O termo “CONCRETUDE” (utilizado na afirmação da alternativa A) refere-se a algo 
concretamente realizado, algo materializado (ou seja, buscar na realização de fato dos 
procedimentos de pesquisa); já o termo CONCRETO utilizado pelo autor citado, refere-se a 
algo rígido, estanque, inflexível, descontextualizada. Nesse caso, a alteração dos termos na 
afirmação da alternativa não muda o sentido da ideia apresentada no referencial teórico, pois 
garantir a concretude/materialidade dos procedimentos de pesquisa é promover o 
desenvolvimento da mesma. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA no Artigo 19-B, § 3° Pessoas jurídicas 
podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. 
(Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017). 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 37 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 

A questão refere-se ao artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assunto que 
consta no Conteúdo Programático do edital. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
RECORRENTE: 100073 e Outros 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
O termo ROM, a rigor, serve para diferenciar uma memória que só pode ser lida, e nunca 
escrita, de uma que tem caráter randômico: permite que dados sejam escritos, lidos e apagados 
sem problemas. ROM é uma sigla no inglês para “memória somente de leitura”. Portanto, surgiu 
como forma de diferenciar da RAM, que por sua vez, refere-se à “memória de acesso 
randômico”. 
Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/01/o-que-e-memoria-
rom.html>. 
Acessado em 01 out 2021. 
Como afirmado pelo próprio candidato, a memória ROM funciona apenas como memória de 
leitura com a característica de ser “não volátil”, portanto não há como o operador salvar ou 
armazenar neste dispositivo arquivos de forma permanente, na mesma ficam contidos apenas 
os dados previamente inseridos pelo desenvolvedor do hardware. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


