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CONCURSO – EDITAL 001/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB 
JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PARCIAL DA 

PROVA OBJETIVA  
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/JARDINEIRO 

/PODADOR/MERENDEIRA/PORTEIRO/VIGILANTE 
 
RECORRENTE: 102379 e outros 
QUESTÃO 01 
RECURSO IMPROCEDENTE  
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “período composto por coordenação e subordinação”, tema proposto no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. É necessário que o 
candidato domine os “termos essenciais da oração”, que abrangem o Sujeito e o Predicado de 
uma oração.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 101562 e outros 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE  
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “período composto por coordenação e subordinação”, tema proposto no 
Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. É necessário que o 
candidato domine os “termos essenciais da oração”, que abrangem o Sujeito e o Predicado de 
uma oração.  

Quando o sujeito é formado por pronome indefinido não é indeterminado, mas Expresso, por 
tanto, resposta correta permanece sendo a questão alternativa “A”.  

Fonte: CEGALA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. rev. 
– São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE  
JUSTIFICATIVA 

Um dos usos das Reticências é: “no fim do período gramaticalmente completo, para sugerir 
certo prolongamento da ideia” e “no meio do período, para indicar hesitação ou breve 
interrupção do pensamento”. No caso da questão as reticências aparecem ao final de uma frase 
gramaticalmente completa, por tanto, a resposta correta permanece sendo a questão letra D. 

Fonte: CEGALA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. rev. 
– São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.  

 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 101871 e outros 
QUESTÃO  07 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Os adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres e na frase 
a palavra CRIANÇA não está expressando uma qualidade ou característica de um ser/sujeito 
da frase.  

Fonte: CEGALA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48. ed. rev. 
– São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 100099 e outros 
QUESTÃO  08 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Na interpretação de uma tirinha é importante que seja dada importância as expressões faciais 
dos personagens. Note que no primeiro momento a menina ficou alegre, depois demonstrou 
curiosidade e por último ficou assustada. Em especial onde aparece ARGH! (com exclamação 
no final), ela demonstra que ficou alarmada pelo fato de no Dia das Crianças o Menino 
Maluquinho ter ganhado uma roupa e não um brinquedo. A expressão facial da menina não 
demonstra alegria (conforme pode ser comprovado em comparação dom o primeiro quadrinho) 
e ninguém tem medo de uma roupa (camisa), o que torna as alternativas “B” e “C” como 
respostas incorretas para a questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 101864 e outros 
QUESTÃO  10 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO  12 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito alterado de “C” para “D”. 

Em tempo: A questão versa sobre “estrutura e formação de palavras” e sobre “morfologia”, 
temas propostos no Conteúdo Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público. 
 
QUESTÃO  15 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “sinais de pontuação”, tema proposto no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. O uso dos “porquês” recebe acento dependendo do 
seu uso dentro da frase, logo está em conformidade com o conteúdo exigido.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 102214 
QUESTÃO 16 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “estrutura e formação de palavras”, tema proposto no Conteúdo 
Programático, do Edital de Abertura do Concurso Público.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 100240 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “sinais de pontuação”, tema proposto no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público.  

O hífen é um sinal gráfico que empregamos na língua portuguesa a fim de indicar a ligação 
entre palavras compostas ou aquelas que são derivadas por meio do processo morfológico 
conhecido como prefixação. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 101871 
QUESTÃO 18 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão apresenta somente uma alternativa correta. Além disso, o(a) candidato(a) não 
fundamentou com bibliografia sua argumentação. 
 
RECORRENTE: 104233 e OUTROS 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão versa sobre “sinais de pontuação”, tema proposto no Conteúdo Programático, do 
Edital de Abertura do Concurso Público. 

A questão pede para marcar a alternativa em que alguma palavra das alternativas esteja 
incorreta. Logo, se existia uma palavra errada dentre outras corretas esta seria a opção a ser 
marcada. Por isso, a alternativa a ser assinalada é a “A”, que apresenta algumas palavras 
corretas e outras incorretas.  

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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RECORRENTE: 100725 e outros 
QUESTÃO 24 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
A afirmação de que o conteúdo não consta no Edital é falsa, pois conforme item 1. Números 
naturais, números fracionários, temos subtendido o assunto potenciação dentro do conjunto 
dos números naturais. E reforçado o assunto potenciação, de forma subtendida, pelos itens 12. 
Números primos e números primos entre si. 13. Máximo divisor comum – processos práticos 
para o cálculo do mdc; 14. Mínimo múltiplo comum; processos práticos para o cálculo do mmc; 
Propriedades do mmc. 
Os assuntos nos itens 12, 13 e 14 necessitam do conhecimento prévio de potenciação para 
poder ser estudado, inclusive na referência que o candidato escreveu, porém na coleção: a 
conquista da matemática do 6º ano, o que é pré-requisito para o 8º ano. Então, embora não 
esteja explicito nos conteúdos programáticos, está subtendido o assunto potenciação pelo 
encadeamento lógico das sequências dos conteúdos matemáticos. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 36 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão pede a solução de forma aproximada, e o conteúdo programático em seu item 1. 
Números naturais, números fracionários, fornece o estudo de frações que está incluso de forma 
subtendida comparações de frações e números decimais.  
A aproximação do número 3.130,4347826... até a terceira casa decimal é 3.130,435; pois a 
parte 7826... começa com  7 e 7>5. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 39 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
A questão está dentro do conteúdo programático do edital 01/2021 do presente concurso no 
item 3. Operações (soma, subtração, multiplicação e divisão) com números naturais e com 
números fracionários. No caso, a operação para solucionar a questão é soma de frações, veja: 
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1/12+1/24 = 1/8 representa a fração da capacidade do tanque que ficará cheia em 1 hora com 
as duas torneiras ligadas ao mesmo tempo, e como 1 hora = 60 minutos, temos que o tanque 
ficará completamente cheio em 60 x 8 = 480 minutos. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - MATEMÁTICA 
 

RECORRENTE: 101121 e outros 
 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 20 
RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes 
linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às 
diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 
escola e das atividades propostas pelo educador quanto da realização das atividades da 
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando. 

 Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, 
transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e 
fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as 
artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. 

 Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
diferentes linguagens (e não, UMA LINGUAGEM PADRÃO). 

 Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de 
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cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em 
seu contexto familiar e comunitário. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018, p. 38. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Tanto no 1º processo como no 2º processo exposto no recurso o candidato usa a divisão do 
octógono em 8 triângulos equiláteros. Porém, os triângulos são isósceles e não equiláteros. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO PROCEDENTE 
GABARITO RETIFICADO 
ALTERNATIVA CORRETA “C” 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO/INSPETOR ESCOLAR/ 

 PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 
 
RECORRENTE: 103400 E OUTROS 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Apenas a afirmativa “IV” não está correta, de acordo com o texto, pois as providências para que 
os assaltos parassem de acontecer foram tomadas para que todos estivessem em segurança. 
Ao dizer que os ladrões se achavam superiores ao esquema de segurança é que eles não se 
intimidavam com cada medida tomada para resguardar os moradores e continuavam 
assaltando. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
QUESTÃO 03 
RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A conjunção “mas” classifica-se como adversativa e apenas a resposta da alternativa “D” está 
correta: “todavia”. As demais têm outra classificação, a saber: “por conseguinte” é conclusiva; 
“porquanto” é explicativa e “porque” também é explicativa. 

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

Na alternativa “A”, está correto o emprego do pronome demonstrativo em: “Natação e tênis: são 
essas as modalidades de esporte que aqui se praticam”, pois o demonstrativo “essas” refere-
se a algo que já foi escrito anteriormente. Usa-se “estas” quando queremos fazer referência a 
alguma coisa que ainda vai ser mencionada (valor catafórico) e “essas” a alguma coisa que já 
foi mencionada (valor anafórico). 

Na alternativa “B”, há presença de voz passiva sintética na frase: “Neste local, vendem-se 
objetos antigos”, pois o verbo está no plural “vendem” e o sujeito também “objetos antigos”. 
Atente que o “se” é um pronome apassivador”. 

A frase da alternativa “C” está incorreta, pois ao nos dirigimos aos cardeais utilizamos o 
pronome de tratamento “Vossa Eminência”. 

Por fim, a locução adjetiva em “aves de ilha” é “insulares”. “Aves” é um substantivo e “de ilhas” 
é a locução adjetiva, mesmo não estando destacada não há como confundir, pois só uma 
locução que é “de ilhas”. O adjetivo correspondente é “insulares”. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 11 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA  

A única alternativa que responde à questão é a que se encontra na opção “D”. 

Observe: na frase da letra A “Não resta sobre a mesa, alguns doces e salgadinhos” o verbo 
“restar” precisa concordar no plural “não restam... alguns doces e salgadinhos”. 

Na letra B, a expressão “é permitido” permanece invariável se o substantivo não estiver 
determinado por artigo, portanto a frase correta é “não é permitido entrada”. Observe que a 
outra opção é: “não é permitida a entrada”. 

Por fim, na alternativa “C”, o verbo deve ficar na terceira pessoa do singular, pois o “se” é índice 
de indeterminação do sujeito: “não se dispunha, na época, de dados atualizados”. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA  

Na alternativa “B” há uma palavra grafada incorretamente “boeiro”, pois de acordo com a 
ortografia oficial grafa-se “bueiro”. 

Em todos os dicionários consultados (abaixo listados) não há a palavra “boeiro” designando 
“ave”, inclusive nem existe na fauna brasileira nenhuma ave com esse nome, por esse motivo, 
a questão não será anulada.  

Portanto, apenas a alternativa “C” responde à questão.  
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Fontes: Dicionário Aurélio; Dicionário Contemporâneo Aulete; Dicionário das dificuldades da 
Língua Portuguesa; Dicionário Houaiss Conciso; Dicionário Sacconi;  

Evanildo Bechara; Minidicionário Luft; entre outros. 

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

QUESTÃO 14 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 
 
Na sentença “Angélica não é cabeleireira e Bárbara não é manicure” a firmação é falsa, pois 
não obedece a Lei de Morgan ~(P˄Q) = ~P˅~Q. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Consta nos Conteúdos Programáticos, do Edital de Abertura do Concurso Público: 

“Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos a partir do 1° semestre de 2021, divulgados na mídia local e/ou 
nacional”. 

De acordo com o Dicionário Aurélio, relacionado significa: “que estabelece relação com”. 

Portanto, a passagem de Marco Maciel pela vice-presidência da república, é um assunto 
relacionado a um fato social nacional ocorrido nos últimos seis meses, o falecimento do mesmo. 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 33 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

O Pendrive é um Periférico de Armazenamento que permite leitura e escrita, ou seja, é um 
Periférico de Entrada e Saída. A “ponta USB”, como dito pelo candidato, é considerada uma 
conexão/porta de comunicação e não um periférico. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 34 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Para a questão em pauta foi Considerado o Microsoft Word sendo usado em Teclado com 
Layout Português Brasil (idioma oficial Brasileiro). Independente da versão, as combinações de 
tecla são sempre mantidas pela Microsoft, sendo que: 
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CTRL + O > cria um novo documento. 

CRTL + B > salva o arquivo aberto. 

CRTL + N > aplica Negrito ao texto selecionado. 

CRTL + S > aplica sublinhado ao texto selecionado. 

Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2016/07/todos-os-atalhos-para-
microsoft-word.ghtml>. 

Acessado em 26 dez 2021. 

Em tempo: Como o próprio candidato citou, deve ser Levado em consideração o idioma pátrio 
para elaboração e resposta às questões da prova, tendo em vista que o Idioma oficial Brasileiro 
é o Português Brasil. Assim, por óbvio, o Layout de Teclado considerado em toda a prova é o 
português Brasil. Não faria sentido algum levar em consideração qualquer outro idioma em uma 
prova, a menos que este outro idioma fosse citado na questão ou no edital. 

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

O próprio link sugerido para consulta pelo candidato indica que o atalho CTRL + D “Abre a 
janela de preferências de fonte.” 

Pode também ser consultado o site oficial da Microsoft, onde é indicada a mesma função da 
combinação de teclas.  

O atalho CTRL + D no Microsoft Word Abre uma janela de Diálogo de formatação de Fontes. 

Disponível em: <https://support.microsoft.com/pt-br/office/atalhos-de-teclado-do-word-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2>. 

Acessado em 26 dez 2021. 

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

CARGO: MOTORISTA 
 
RECORRENTE: 102465 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Apenas a afirmativa “IV” não está correta, de acordo com o texto, pois as providências para que 
os assaltos parassem de acontecer foram tomadas para que todos estivessem em segurança. 
Ao dizer que os ladrões se achavam superiores ao esquema de segurança é que eles não se 
intimidavam com cada medida tomada para resguardar os moradores e continuavam 
assaltando. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA - 1 

MICROÁREA  - 3 
 
RECORRENTE: 105800 
QUESTÃO 02 
RECURSO IMPROCEDENTE 
 
JUSTIFICATIVA 

Apenas a afirmativa “IV” não está correta, de acordo com o texto, pois as providências para que 
os assaltos parassem de acontecer foram tomadas para que todos estivessem em segurança. 
Ao dizer que os ladrões se achavam superiores ao esquema de segurança é que eles não se 
intimidavam com cada medida tomada para resguardar os moradores e continuavam 
assaltando. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
RECORRENTE: 100223 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão foi baseada no Guia de vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (2019) que em 
sua pg. 553, assim dispõe: 

“Modo de transmissão: O homem adquire a esquistossomose por meio da penetração ativa da 
cercária na pele. Após a infecção, as cercárias se desenvolvem para uma forma parasitária 
primária denominada esquistossômulo, que inicia o processo de migração, via circulação 
sanguínea e linfática, até atingir o coração e em seguida os pulmões.” 

Fonte: Guia de Vigilância em Saúde : volume único [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia 
em Serviços. – 3ª. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019. 

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

CARGO: NUTRICIONISTA 
 

RECORRENTE: 102184 e outros 
QUESTÃO 02 
RECURSO PROCEDENTE 
Gabarito Alterado de “A” para “C”. 

 
QUESTÃO 04 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
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QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 08 
RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O verbo destacado na frase “Receberá boas notas, se ESTUDAR o suficiente” está conjugado 
no modo SUBJUNTIVO e não no modo indicativo. O futuro do subjuntivo exprime um fato 
hipotético que pode acontecer ou não. Observe que a correlação verbal está correta: futuro do 
presente (receberá) + futuro do subjuntivo (estudar).  

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

O assunto está previsto nos conteúdos programáticos do edital em seu item 5.3 - Proposições 
Simples. Negação de uma Proposição Simples e Composta. Negação da Negação. 
Proposições Categóricas. Conclusões. E a condicional: se então é uma proposição composta. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

De acordo com o enunciado, o ganho de peso total recomendado para gestantes com estado 
nutricional inicial de obesidade, segundo o Instituto de Medicina dos EUA (IOM, 1992), é de 
7kg, conforme tabela abaixo: 
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Fonte: Institute of Medicine. Nutrition during pregnancy and lactation: an implementation 
guide. Washington: National Academy Press; 1992. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão pede os PRINCÌPIOS expressos no Guia Alimentar para Crianças 
Menores de 2 anos de 2019.  

A alternativa “B” trata-se de um dos doze passos para uma alimentação saudável do referido 
guia e não de um dos princípios, sendo eles: 

1) A saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos 

2) O ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde 

3) Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares 

4) O acesso a alimentos adequados e saudáveis e à informação de qualidade fortalece a 
autonomia das famílias 

5) A alimentação é uma prática social e cultural 

6) Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer 
sistemas alimentares sustentáveis 

7) O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação 
saudável com a alimentação 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A classificação do IMC para idosos, segunda a OMS 1995/1998 é: 
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Portanto, a classificação “Magreza moderada” é referente à faixa de IMC de 16 – 16,9, conforme 
indicado na alternativa “C” da questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 35 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Conforme informado no enunciado da questão, uma mulher adulta com Circunferência da 
Cintura (CC) igual a 85 cm, apresenta “Risco elevado para complicações metabólicas”, 
conforme tabela abaixo: 

 

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

Segundo a portaria nº 272, de 8 de abril de 1998, que traz o regulamento técnico para a terapia 
de nutrição parenteral (TN), são atribuições do profissional ENFERMEIRO: 

8. ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS: 

Compete ao profissional enfermeiro: 

8.1. Orientar o paciente, a família ou o responsável legal, quanto à utilização e controle da TN. 

Portanto, a alternativa “D” está incorreta, de acordo com o que está expresso no Regulamento 
Técnico, conforme demonstrado acima.  

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

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 
 

RECORRENTE: 103415 E OUTROS 
QUESTÃO 02 
RECURSO PROCEDENTE 
Gabarito Alterado de “A” para “C”. 

 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 

 
QUESTÃO 12 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Não há erro de concordância na frase, e a regência do verbo implicar está de acordo com a 
norma culta da língua. 

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

 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Justificativa: As calhas Parshall é um medidor de vazão nas entradas das ETE’s fazendo parte 
do processo de tratamento preliminar do esgoto.  

“O tratamento preliminar é constituído de gradeamento, caixa de areia e calha Parshall.” – Linha 
06. 

Disponível em: <https://www.scientiaplena.org.br/sp/article/view/3752>. 

Acessado em: 26 dez 2021. 

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

A ausência do adjetivo não causa falta de entendimento da questão, uma vez que a alternativa 
“A” preenche corretamente o gabarito da questão.   

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A única alternativa que compreende corretamente o que está na NR-09 é o que se encontra na 
alternativa “D”.  

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 32  
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O que o candidato alega não corresponde ao solicitado no enunciado da questão.  

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

CARGO: DENTISTA  

 
RECORRENTE: 103415 E OUTROS 
QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “A” para “C”. 
 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O elemento de coesão “como” na frase Os relatórios ficarão prontos amanhã, COMO o gerente 
exigiu” estabelece circunstância de conformidade em relação ao fato expresso na oração 
principal. A conjunção “como” pode ter valores semânticos diferentes, relação de causa, 
comparação e conformidade. No caso da frase supracitada, o valor é de conformidade (Os 
relatórios ficarão prontos amanhã, conforme o gerente exigiu). 

 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “A” está incorreta. A Dexametasona pode ser usada com cautela quando a origem 
do problema é uma infecção bacteriana. 

Corticosteroides em gestantes, lactantes, diabéticos e imunodeprimidos, portadores de 
doenças vasculares, úlcera péptica ativa ou infecções bacterianas disseminadas, devem ser 
usadas com precaução.  

Disponível em: <http://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
72722013000100006>. 

Acessado em: 26 dez 2021. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 31 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O enunciado da questão solicita: o nome do sal anestésico de escolha para pacientes 
Asmáticos. 

O uso de anestésicos (lidocaína, mepivacaína ou articaína) com epinefrina não é 
contraindicado, no entanto, deve-se ter cuidado com os pacientes que fazem uso de 
corticosteroides e são alérgicos aos sulfitos. Nesses casos, é indicado utilizar prilocaína 3% 
com felipressina 0,003UI/m. 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “C” está incorreta: “Apesar das qualidades mecânicas superiores, os monômeros 
resinosos presentes nos CIVs modificados por resina demonstraram provocar efeitos celulares 
indesejáveis.” Apenas a alternativa “A” está correta. 

Disponível em: <http://revodontobvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-
38882010000200007>. 

 

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

 

QUESTÃO 37 

RECURSO PROCEDENTE 

QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 40 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A microbiota periodontal em pacientes com diabetes mellitus é similar à de não-diabéticos, 
outros fatores, como hiperglicemia e anormalidades da resposta imune do hospedeiro frente às 
infecções bucais, parecem ser os responsáveis pela maior prevalência dessa complicação em 
diabéticos. 

Apenas a alternativa “D” está incorreta. 

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

CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 

 
RECORRENTE: 102158 
QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “A” para “C”. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO: ENFERMEIRO   
 
RECORRENTE: 104105 
QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “A” para “C”. 
 
RECORRENTE: 105120 E OUTROS 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
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QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 26 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A argumentação do candidato não demonstrou incorreção na alternativa “A”, já que se tratou 
do tema hipotensão ortostática. Além disso, é necessário que o candidato apresente para 
análise cópia da referência bibliográfica em que baseou sua argumentação, o que não foi 
realizado. 

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

 
QUESTÃO 28 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A argumentação não se sustenta, tendo em vista que o segundo item se encontra verdadeiro, 
pois foi retirado literalmente do Protocolo para prevenção de úlcera por pressão da Anvisa 
(2013), que em sua página 4, que assim dispõe: 

“A avaliação do risco para desenvolvimento de UPP deverá ser executada através da Escala 
de Braden Q para crianças de 1 a 5 anos e Escala de Braden para pacientes com mais de 5 
anos.” 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato não enviou cópia de referência bibliográfica que embasasse sua solicitação para 
que fosse analisada pela banca.  
 

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

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Além do candidato não ter enviado cópia da referência bibliográfica que embasou o seu 
entendimento, para que a banca pudesse realizar a análise, em suas citações o candidato não 
demonstrou que a bradipneia seria um dos sinais e sintomas do edema agudo do pulmão. 

A questão foi baseada nos “Protocolos de Intervenção para o SAMU 192”, do Ministério da 
Saúde (2016), que em sua página 79 apresenta o protocolo “AC24-EAP – Edema Agudo de 
Pulmão” no qual orienta que deve-se suspeitar de edema agudo do pulmão na presença dos 
sinais de taquipneia , dispneia leves, tosse seca, hipoxemia. 
 

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

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS  

 
RECORRENTE:   
QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “A” para “C”. 
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

QUESTÃO 25 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

“Em regra” o domicílio tributário da pessoa física pode ser a residência habitual ou o local onde 
se encontra o centro habitual das atividades da pessoa física, pois o eleito pode ter a negativa 
do fisco considerando entraves para fiscalização. Neste caso, o domicílio volta a ser o centro 
habitual das atividades ou a residência da pessoa física. 
 

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

 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 32 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Alternativa “A” – duas contas de passivo.  

Alternativa “B” – uma conta de ativo e outra de passivo.  

Alternativa “C” – uma conta de ativo e outra de resultado (despesa).  

Alternativa “D” – uma conta de passivo e outra de ativo. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO PROCEDENTE 
Gabarito Alterado de “D” para “B”. 
 
 

CARGO: PSICÓLOGO  
 
RECORRENTE:  100050 E OUTROS 
QUESTÃO 02 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “A” para “C”. 
 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 15 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 24 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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CARGO:  ASSISTENTE SOCIAL 
 

RECORRENTE: 101070 E OUTROS   
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 10 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O elemento de coesão “como” na frase Os relatórios ficarão prontos amanhã, COMO o gerente 
exigiu” estabelece circunstância de conformidade em relação ao fato expresso na oração 
principal. A conjunção “como” pode ter valores semânticos diferentes, relação de causa, 
comparação e conformidade. No caso da frase supracitada, o valor é de conformidade (Os 
relatórios ficarão prontos amanhã, conforme o gerente exigiu) 

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

CARGO:  FISIOTERAPEUTA 
 

RECORRENTE: 102395 E OUTROS 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 09 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 36 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O candidato expressou bem a anatomia do Axis (C2), contudo, a questão pede que se assinale 
a alternativa que represente uma estrutura que NÃO conste no mesmo, sendo a alternativa 
correta a letra B, pois quem possui tubérculo anterior é o Atlas (C1). 
 

CARGO:  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS 
 

RECORRENTE: 101083 E OUTROS 
QUESTÃO 04 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

O erro tipográfico não impossibilitou a interpretação da questão, não havendo, portanto, 
favorecimento ao erro. Em relação ao questionamento da frase da alternativa “B”, o termo “o 
relógio” tem função de sujeito e o verbo deve concordar com ele: Já bateu seis horas o relógio 
da matriz (O relógio da matriz já bateu seis horas). 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 21 

RECURSO PROCEDENTE 

Gabarito Alterado de “C” para “D”. 
 
QUESTÃO 29 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “D” já é a divulgada no gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 30 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Segundo o próprio recurso, a alternativa “D” está incorreta, pois no próprio recurso está descrito: 
“de acordo com a pesquisadora Maria de Fátima Oliveira Saraiva (2021), o universo é composto 
por 73% de energia escura, 23% de matéria escura, 4% de matéria normal e 0,005% de 
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radiação”. E a alternativa D é: “73% de matéria ordinária, 23% matéria escura de e 4% de 
energia escura.”. 

Respondendo a segunda parte do recurso, primeiro ponto na própria questão está escrito a 
palavra aproximadamente, para que pudéssemos desconsiderar os 0,005% de radiação, 
segundo ponto a palavra “ordinária” segundo o dicionário português significa “que é comum; 
normal: circunstâncias ordinárias.” Logo matéria ordinária e matéria normal são sinônimas.  

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

 
QUESTÃO 33 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B” já é a divulgada no gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “B” já é a divulgada no gabarito oficial. 
 
QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão possui duas formas de ser respondida a primeira é possuindo o conhecimento prévio 
sobre o calendário cósmico de Carl Segan, o qual define a origem da vida em setembro. E a 
segunda forma de se responder seria calculando, conforme apresentado na questão 
considerando que o universo possui 13,7 bilhões de ano, cada mês possuiria, aproximadamente 
1 bilhão e 142 milhões de anos, sabendo que a vida surgiu entre 4 a 3,5 bilhões de anos, logo 
teria se passado entre 9,7 a 10,2 bilhões de ano, multiplicando 1.142 por 8 meses chega-se a 
9.136, representando assim o final de agosto, multiplicando 1.142 por 9 chega-se a 10.278, 
representando assim o fim de setembro, e conseguintemente as datas entre 9,7 e 10,2 estão 
todas dentro do mês de setembro.  

Gostaria de ressaltar também que a questão se refere à vida, não ao surgimento do homem, 
nem da vida inteligente, assume-se que o candidato se confundiu com o que foi pedido no 
enunciado da questão.   

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

QUESTÃO 37 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Conforme apresentado pela própria candidata: “de acordo com Jane B. Reece et al. (2015) no 
livro Biologia de Campbell “a fotossíntese converte a energia luminosa na energia química dos 
alimentos”.”, faltou somente complementar que a energia humana decorre da nossa 
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alimentação, logo ao se alimentar das plantas ou da carne de animais que ingeriram as plantas, 
a corredora consegue a energia para executar sua corrida, consequentemente “A energia 
utilizada por ela veio do Sol.”, pois sem o sol não existiria energia química nas plantas e portanto 
não existiria energia para ser gasto pela corredora.  

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

 

CARGO:  EDUCADOR FÍSICO  
 

RECORRENTE: 100291 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 34 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

As informações contidas na questão fazem parte da contextualização e estão relacionadas 
diretamente a fórmula questionada, neste caso a ideia é de que o candidato tenha 
conhecimento prévio sobre o tema abordado. Não houve erro na descrição da fórmula. 

Fonte: Poit. Organização de eventos esportivos. 

 

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

 

QUESTÃO 35 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

De acordo com La Rosa, as contrações miométricas se caracterizam pelo encurtamento 
muscular – concêntrico, enquanto na contração isométrica não há alteração no comprimento 
do músculo e na contração pliométrico o músculo se alonga – excêntrico. 

Fonte: La Rosa. Direções de treinamento: novas concepções metodológicas. 

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

 

CARGO:  PROFESSOR PM2 (DE 6º AO 9º ANO) - EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

RECORRENTE: 102674 E OUTROS 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
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QUESTÃO 21 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A alternativa “A”: Avaliação da aprendizagem trata do ensino e aprendizagem como produto. 
No caso da avaliação formativa ela trata de acompanhar o processo de aprendizagem.  
Fonte: Charles Hadji. Avaliação Desmistificada. Benigna Maria de Freitas Villas Boas (org.). 
Avaliação formativa: Práticas inovadoras. 
 
Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 22 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

Gallahue e Donnelly (interlocutores consagrados da teoria desenvolvimentista) descrevem que 
a consciência corporal está relacionada ao que “o corpo pode fazer” como ações do corpo, 
formas do corpo e atividades do corpo. Enquanto que “onde o corpo pode movimentar-se” está 
relacionado à Estruturação espacial. 

Fonte: Gallahue; Donnelly. Educação Física desenvolvimentista para todas as crianças. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 23 

RECURSO IMPROCEDENTE 

JUSTIFICATIVA 

A questão indica um material específico, o Guia de atividade física para a população brasileira 
(Ministério da Saúde), o capítulo que aborda as idades citadas na questão tem o título “Atividade 
física para crianças e jovens de 6 a 17 anos”, neste caso há somente uma resposta correta, 
indiferente a terminologia utilizada para indicação das idades. 

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

QUESTÃO 26 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 38 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O conjunto de ações e questões descritas na questão abordam os elementos psicomotores 
diretamente. Esquema corporal, estruturação espaço-temporal, coordenação global, 
lateralidade entre outros elementos indiretos. 

Fonte: Gonçalves. Psicomotricidade e educação física. 
 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO:   BIBLIOTECÁRIO(A)  
 

RECORRENTE: 101132 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 

CARGO:   MÉDICO  
 

RECORRENTE: 100388 
QUESTÃO 06 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 25 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão está dentro do tema pré-natal de baixo risco, e sua resposta condiz com a orientação 
do Caderno do Ministério da Saúde, portanto a mesma não abre brecha para erro. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 28 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A questão pede pra marcar a alternativa INCORRETA, e a mesma traz apenas uma alternativa 
errada. O questionamento do candidato não é pertinente para anulação da questão. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 30 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 31 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O questionamento não altera o sentido da questão nem faz com que a mesma seja anulada. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
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CARGO:   TÉCNICO DE ENFERMAGEM  
 

QUESTÃO 17 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Consta nos Conteúdos Programáticos, do Edital de Abertura do Concurso Público: 

“Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e 
internacionais, ocorridos a partir do 1° semestre de 2021, divulgados na mídia local e/ou 
nacional”. 

De acordo com o Dicionário Aurélio, relacionado significa: “que estabelece relação com”. 

Portanto, a passagem de Marco Maciel pela vice-presidência da república, é um assunto 
relacionado a um fato social nacional ocorrido nos últimos seis meses, o falecimento do mesmo. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
 
RECORRENTE: 104142 E OUTROS 
QUESTÃO 25 
RECURSO PROCEDENTE 
QUESTÃO NULA 
 
QUESTÃO 27 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

Conforme solicitado no enunciado, a questão solicitou que fossem apontados quais itens 
encontravam-se incorretos e conforme o gabarito da questão "D”, o item “II” já havia sido 
considerado como alternativa incorreta. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial.  
 
QUESTÃO 29 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

O candidato interpôs recurso contra a questão, entretanto não enviou fundamentação teórica 
que embasasse seu entendimento para que a banca pudesse proceder a análise. 

O enunciado da questão solicitou que fosse apontada qual alternativa não é um fator sistêmico que 
interfere na cicatrização das lesões. As doenças crônicas de base, o estado nutricional e o 
tabagismo provocam alterações sistêmicas no organismo e estão relacionados às condições gerais 
do indivíduo e por isso são classificados como fatores sistêmicos. Já a manutenção da temperatura 
e umidades ideais é considerada um fator extrínseco, sendo por isso o gabarito da questão. 

 

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

RECORRENTE: 102752 
QUESTÃO 23 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

No sistema Cammon Rail a bomba é de alta pressão e a alternativa “B” só fala bomba injetora. 

Portanto, a alternativa correta é a divulgada no Gabarito Oficial. 
 
QUESTÃO 40 
RECURSO IMPROCEDENTE 
JUSTIFICATIVA 

A bateria no momento da partida deve estar com no mínimo 9,8 volts para assegurar a correta 
funcionalidade dos sistemas eletrônicos e o sistema Cammon Rail é um deles que se não 
houver carga ideal pode sofrer erros.  

Disponível em: <https://omecanico.com.br/ed-264-especial-diesel-injecao/>. 

Acessado em: 26 dez 2021. 
 

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


