
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 29/04/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Em orações, em cujo predicado exista o verbo ser, que é verbo de ligação, o 

núcleo é o nome. Neste caso, a oração  “...todos os seres humanos são livres” (L.10) tem como 

núcleo a palavra “livres”. Predicado nominal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, informando que há duas alternativas iguais, B e D, e 

argumenta que isso induz o candidato a pensar que ambas estão corretas. Não procede. O que 

define se a questão está errada ou correta é o conhecimento do candidato. No caso, embora haja 

duas alternativas iguais, como afirmou, nenhuma foi dada como certa. Portanto, havendo apenas 

uma alternativa correta, letra “C” e sendo esta distinta daquelas que são iguais, não há motivo para 

anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O Gabarito dado como certo é a letra “A” que consta: “o ser humano não vive fora 

da sociedade.” (L.5/6). Neste caso, o verbo “viver” é intransitivo. Logo, funciona como núcleo do 

predicado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não procede a argumentação de que alternativa a ser marcada seria a letra “C”. 

Na oração: “Como todos os seres humanos são livres” (L.10), a expressão “todos os seres 

humanos” é sujeito de uma oração cujo verbo é de ligação. Logo, não pode funcionar como agente 

da ação já que o verbo não é volitivo (transitivo ou intransitivo). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão, o candidato pede sua anulação afirmando que há duas 

alternativas corretas, mas NÃO informa quais e também justifica o porquê. Portanto, resta 

prejudicada a análise por falta de definição. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na oração “e é por esse motivo que existem as sociedades humanas”, o verbo 

“existir” é intransitivo e tem como sujeito “as sociedades humanas”,  que está na ordem inversa, 

cujo núcleo é “sociedades”. Reescrevendo: “As sociedades humanas existem”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, a palavra “próprios” não é proparoxítona, como quer fazer crer o 

candidato, mas paroxítona terminada em ditongo cuja divisão silábica se dá Ada seguinte forma: 

pró-prios. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, não há o que reformar. Na oração I, “Isso torna indispensável a 

convivência permanente” (L.8/9), o verbo tornar é significativo (transitivo direto), apresentando a 

palavra “indispensável” como predicativo do objeto direto “convivência”. Logo, predicado verbo-

nominal. Em II, “Isso já foi afirmado pelo filósofo grego Aristóteles.” (L.4), trata-se de voz passiva 

com a locução “foi afirmado”, sendo o verbo “afirmar” o verbo principal da locução. Logo, 

predicado verbal. Já em III “...o ser humano é associativo por natureza.” (L.3/4), o verbo é ligação. 

Logo, predicado nominal. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Neste caso, a palavra “Mem-bros” tem, respectivamente um dígrafo e um 

encontro consonantal, conforme está destacado.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, basta ocorrência da existência dos elementos classificados no 

enunciado: “devem” (L.13) [ de-vei], ditongo decrescente, “afrontaria”  (L.14), [ri-a], hiato, 

“humanos” (L.10), humanos [umanos), em “-hu” constitui um grupo de duas letras, mas representa 

apenas um fonema. Isso é um dígrafo. Quanto à palavra “pró-prios”, ela é uma palavra paroxítona 

terminada em ditongo, e ditongos não se separam. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, pede-se para se fazer a análise sintática e não morfológica. 

Portanto, a expressão ““dos homens” (v.16) constitui uma locução adjetiva (funciona como 

adjetivo) na função sintática de adjunto adnominal. De igual forma, a palavra “Miúdas” (v.14)” 

é adjetivo na função sintática de adjunto adnominal. Diferentemente a palavra “enérgicas,” 

(L.23), embora seja adjetivo, mas funciona como predicativo do sujeito “palavras”. Logo, esta 

palavra exerce  função sintática diferente daquelas outras. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso improcedente. Nesta questão o candidato propõe argumentos que 

justificam o gabarito informado no caso a letra B, portanto nada a reformular.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão não há erro de formulação, portanto, segue inalterado o gabarito. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão não há erro de formulação. O necessário seria apenas a localização 

no contexto. Isso foi demonstrado pelo candidato. A relação é meramente semântica. Logo, como o 

candidato localizou o termo no contexto, não motivo para a anulação da questão. E mais! a 

alternativa em discussão não é a apontada como a alternativa a ser marcada. Por outro lado, o 

advérbio “claramente”  traduz a noção circunstancial de “modo” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Neste caso, a apalavra “ativos” não tem nenhuma relação com “criativos”, pois no 

contexto ela sugere movimentação. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão não há o que reformar, pois o vocábulo "Assim" (L.18) denota a 

consequência resultante do fato anterior. A análise deve levar em consideração o contexto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR E SUPERIOR 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta apenas uma resposta. Mantém-se inalterada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O scanner é um dispositivo de entrada. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Podem haver outras propriedades básicas. Por Falta de Alternativa deve ser 
nula. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referida questão mantém-se inalterada. Os conceitos aplicados estão no 
próprio site da Microsoft. 
http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/products/ie-9/features/activex-filtering 
 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: MATEMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão foi elaborada de maneira correta, não apresentando nenhum erro. 

Dessa forma, o presente recurso não merece prosperar. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 

http://windows.microsoft.com/pt-br/internet-explorer/products/ie-9/features/activex-filtering


 

CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão requer a alternativa correta sobre a psicologia do desenvolvimento. A 

psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos (físico-motor, 

intelectual, afetivo-emocional e social). Quando a alternativa A informa a expressão até a “idade 

adulta”, não quer dizer que a psicologia do desenvolvimento só estudará os aspectos dos seres 

humanos até certa idade, já que o homem sempre está em evolução, necessitando que a psicologia 

também acompanhe essas mudanças. Dessa forma, o gabarito permanece sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido, pois a resposta não existe erro na questão. PORTANTO, SEGUE 
INALTERADO O GABARITO.  

Segundo o último Guidelline de prevenção de úlceras por pressão publicado em 2014 pelas duas 
associações que regulamentam todas as diretrizes de úlcera por pressão (National Pressure Ulcer Advisory 
Panel – NPUAP e  European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP) é especificado na página 14 que as 
úlceras que apresentam áreas vermelhas escura ou púrpura localizada em pele intacta e descolorada ou 
flictena preenchida com sangue, provocadas por danos no tecido mole subjacentes resultantes de pressão 
e/ou cisalhamento. A área pode estar rodeada por tecido doloroso, firme, mole, úmida, mais quente ou 
mais fria comparativamente aos tecidos subjacentes. O que ratifica a validade da LETRA C deixando-a 
como CORRETA. O que invalida a LETRA A é a presença do nome ÚLCERA POR PRESSÃO pois aquela 
descrição TRATA-SE de uma ÚLCERA VENOSA como foi justificado pela candidata. 
Referência: National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP and 
Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: quick reference guide. 
Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Australia, 2014. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro na formulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro na formulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na própria figura geométrica está explícita que a diagonal vale 3 raiz quadrada de 
3cm do cubo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que no enunciado 
da questão faltou a palavra EXCETO com isso a questão não apresenta uma única resposta, portanto a 
Banca acata o recurso anulando a referida questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que no enunciado 
da referida questão faltou a palavra EXCETO, assim a alternativa não possui alternativa correta, por 
esse motivo a Banca faz opção pela anulação. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão requer a alternativa correta sobre a psicologia do desenvolvimento. A 

psicologia estuda o desenvolvimento do ser humano em todos os seus aspectos (físico-motor, 

intelectual, afetivo-emocional e social). Quando a alternativa A informa a expressão até a “idade 

adulta”, não quer dizer que a psicologia do desenvolvimento só estudará os aspectos dos seres 

humanos até certa idade, já que o homem sempre está em evolução, necessitando que a psicologia 

também acompanhe essas mudanças. Dessa forma, o gabarito permanece sem alteração. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA B 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que a questão foi 
bem formulada e com bastante clareza, mas baseada em uma resolução que não consta no edital 
retificado portanto a Banca acata o recurso e anula a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no texto abaixo: 
Os primeiros socorros para vítima inconsciente incluem: 

 Chamar por ajuda de indivíduos que estejam perto do local; 
 Pedir para chamar uma ambulância através do número 192; 

No caso da questão era apenas para analisar as imagens, portanto a : 
I. Enquanto chamam a ambulância, colocar a vítima deitada de lado, como mostra a imagem 1, e 

chamar para ver se ela responde; 
II. Observar se ela está respirando colocando o seu rosto sobre o rosto dela, próximo do nariz e 

da boca, como mostra a figura 2. 
Caso ela não esteja respirando, iniciar massagem cardíaca, como mostra a imagem 3, até que o 
coração volte a bater ou a ambulância chegue. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que foi apenas um 
equívoco a divulgação da letra correta. 

CONCLUSÃO: Alteração gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR ANOS INICIAIS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e constatou pelo 

recurso do candidato que o mesmo conseguiu não só compreender como também identificar que a 

palavra é escola assim não constituiu falta de compreensão por parte dos candidatos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no texto abaixo para manter o gabarito já divulgado 
O suco pancreático é uma secreção  produzida pelo pâncreas  que atua no processo digestivo   e, 
através do ducto pancreático (ou canal de Wirsung), é lançado na cavidade do duodeno. 
A Bílis, também chamada de bile ou suco biliar, é um fluido alcalino, produzido no fígado e 
armazenado na vesícula biliar. Tem a função de digerir gorduras e captar nutrientes ao passarem pelo 
intestino. É composta por 85 % de água, 10% de bicarbonato de sódio e outros sais, 3% pigmentos, 
1% de gordura, 0,7% de sais inorgânicos e 0,3 colesterol. 
Depois de ser excretada pelo fígado, a bile passa pelos dutos biliares. Em seguida é encaminhada à 
vesícula biliar e depois, ao intestino. Chegando no intestino, realiza e emulsão dos lipídeos. 
Etapas da excreção da bile: 

1. Secreção por meio dos hepatócitos: Nesta etapa, o suco biliar é secretado nos canalículos 
biliares, que se localizam entre os hepatócitos e lâminas hepáticas; 

2. Em seguida, a bile passa para os ductos biliares terminais e consecutivamente, a ductos 
maiores e maiores, até chegar aos ductos hepáticos direito e esquerdo, que juntos formam o 
ducto hepático comum. 

Do ducto hepático, vai ao ducto colédoco e então segue com dois destinos: Vesícula biliar ou 
duodeno. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 

no no trabalho SEMIOLOGIA OBSTETRICA de Helio Humberto Angotti Carrara; Geraldo Duarte Quatro 

fases caracterizam o período de Greemberg: miotamponagem que é a laqueadura viva dos vasos 

uterinos, determinada pela retração da musculatura uterina. A retração constitui-se na primeira linha 

de defesa do organismo contra a hemorragia; trombotamponagem, que é a formação de trombose nos 

grandes vasos do sítio placentário. A alternativa está errada porque diz “amiotamponagem” e no texto 

acima tem o termo correto. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 

no GUIA do MINISTÉRIO DA SAÚDE: Atenção à Saúde do Recém-Nascido Guia para os Profissionais de 

Saúde. CUIDADOS GERAIS 2ª edição Vol. 1 Brasília – DF 2012 e na Revista brasileira de 

crescimento e desenvolvimento humano versão impressa ISSN 0104-1282 e ainda em: Simon 

VGN, Souza JMP, Souza SB. Aleitamento materno, alimentação complementar, sobrepeso e obesidade 

em pré-escolares. Rev Saúde Pública. 2009; 43: 60-9. Para indicar como INCORRETA a alternativa “D” 

uma vez que No colostro, a grande quantidade de linfócitos e macrófagos confere uma ação de 

proteção ao recém-nascido, juntamente com a alta concentração de IgA + lisozima, lactoferrina. E na 

alternativa “D” tem IgE + lactoferrina. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 

em ENFERMAGEM CONTINUADA Autora: Drª Ana Carolina de Morais Rêgo Palmieri - Enfermeira 

Especialista. 

O puerpério é a fase pós parto, ou seja, após o nascimento do bebê, também conhecido como 4º 

período ou período de Greenberg. O período de Greenberg inicia-se após a dequitação da placenta e 

termina após há primeira hora pós parto. 

Classificação do Puerpério: 

 Puerpério imediato (do 1º ao 10º dia). 

 Puerpério tardio (do 10º ao 45º dia). 

Puerpério remoto (além do 45º dia, até retornar a função reprodutiva da mulher). 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 
 
 
 
 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282&lng=pt&nrm=iso
http://enfermagemcontinuada.blogspot.com.br/


CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 

em http://followscience.com/content/170947/emergencia-expert-enfermagem/  e no Suporte 

Básico de Vida e Socorros de Emergência 

A suspeita de PCR deve ser descartada, avaliando-se os seguintes parâmetros: •testar responsividade: 

capacidade de o paciente responder a estímulos verbais. 

•testar respiração: avaliar movimentos respiratórios. 

•testar pulso: verificar batimentos cardíacos 
 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que houve de fato a 
troca do T pelo R porém pela redação das alternativas não constituiu nenhuma dificuldade no 
entendimento da questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no livro: A Química dos Alimentos: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas e minerais de Denise 
Maria Pinheiro, Karla Rejane de Andrade Porto e Maria Emília da Silva Menezes Ed. UFAL Maceió/AL, 
2005. pág. 17 assim indefere o recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de acordo com 
o edital todas as questões deveriam conter apenas 4 alternativas e não cinco portanto a Banca anula a 
referida questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 

http://followscience.com/content/170947/emergencia-expert-enfermagem/


CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de acordo com 

Os aminoácidos são unidades estruturais para construir as proteínas em nosso corpo. 

Dentre os 20 aminoácidos, existem 10 que são conhecidos como essenciais.  

Os aminoácidos essenciais são aqueles que devem ser incluídos na dieta e que não são sintetizados 

pelo nosso organismo. 

 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que foi apenas um 
equívoco na divulgação do gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 

CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que na referida 

questão não cita marca diz apenas: “de uma motoniveladora” portanto a Banca indefere o referido 

recurso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que foi um 

equívoco a divulgação do gabarito indicando a letra “A”. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 
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CARGO: MOTORISTA CATEGORIA D 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se fundamentou 
no Código de Trânsito Brasileiro no artigo abaixo: 
Art. 138 - O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes 
requisitos: 
I - ter idade superior a vinte e um anos;  
II - ser habilitado na categoria D;  
III - (VETADO)  
IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias 
durante os doze últimos meses;  
V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN. 
A alternativa considerada errada diz idade superior a vinte anos 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e se 
fundamentou no Código de Trânsito Brasileiro em seu Art. 68 - É assegurada ao pedestre a 
utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias 
rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada 
para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. 
§ 5º - Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto 
passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou e em virtude de 
uma palavra que constituiu um neologismo por junção de uma letra não implicou em momento 
algum o entendimento da questão pelo candidato 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

 
 

CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O recurso do candidato é procedente, foram verificadas algumas provas aplicadas 
aos candidatos e constatou-se que as imagens não ficaram nítidas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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