
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
4ª PARTE - SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

(ATUALIZADO) 
 

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), 03/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No contexto em que está inserida a expressão "Em outras palavras" (L.6), não é 

correto afirmar que ela esteja retificando a afirmação anterior, pois não há qualquer traça de correção 

do que foi dito, mas sim há uma ratificação dita de outra forma. Isso não  indica retificação, mas 

confirmação do que se afirmou. Convém que se esteja atento ao contexto. Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, exige-se que o candidato faça a interpretação do valor semântico 

que expressa o termo ou palavra. No caso, o termo "enfim" (L.8), no contexto em que se insere, 

equivale a “para concluir”, logo, conclusão,  e conjunção "porém" (L.11) nada mais é do que uma 

ideia de ressalva em relação ao que foi dito, expressada através de uma conjunção adversativa. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Embora o candidato interponha o recurso, mas não explicite de forma coerente, 

clara e  objetiva a sua irresignação, convém tecer algumas justificativas. No caso da expressão "de 

desafios" (L.8), letra “C”, ela é receptora da ação verbal, e, por ser receptora da ação verbal, completa 

o sentido do verbo, portanto, todo complemento verbal é paciente da ação verbal.  Já a expressão "de 

funcionários" (L.10), esta é restritiva de “grupo” ela o individualiza, mas NÃO completa o sentido 

deste nome. Nada a reformar. 

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



CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na frase “Os especialistas dizem que, a grosso modo, o mercado de trabalho é 

formado por três grandes grupos de funcionários”, está na voz passiva. Portanto, a expressão “três 

grandes grupos de funcionários” funciona como executor da ação, tradicionalmente chamado de 

agente da passiva, e, na voz passiva, o agente da ação verbal é o agente da passiva. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Justificam a letra “D” os versos “Terá o mundo de ser para elas este logro? Não 

será teu dever mudá-lo?” Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao pronome pessoal oblíquo átono “te” , em talvez “o estranho que te pisa 

o pé no elevador”, tem valor de posse, podendo ser reescrito da seguinte forma “o estranho que pisa 

o teu pé no elevador”. Já em relação è expressão “está ali” (v.35), o verbo “estar”, neste contexto, 

não tem valor de verbo de ligação, uma vez que não exprime ideia de estado, mas de lugar, portanto 

assume valor de verbo intransitivo. Quando à expressão “de calças compridas” (v.4), esta 

individualiza, restringe a palavra “mocinhas”. Neste caso não funciona como completo. Nada a 

reformar. 

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

 
 

CARGO: SOMENTE PARA O CARGO DE BIBLIOTECÁRIO 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nas orações que estão na voz passiva, quando transpostas para a voz ativa, o agente 

da passiva torna-se o sujeito na voz ativa. No entanto, quando a oração, que está voz passiva,  não 

apresenta agente da passiva, quando transposta para a voz ativa, indetermina-se o sujeito com o verbo 

na terceira pessoa do plural. Portanto, nada a reformar nesta questão. 

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

 
 

CARGO: FARMACÊUTICO / ENFERMEIRO PLANTONISTA  / MÉDICO AUDITOR  / NUTRICIONISTA 
/ MÉDICO OBSTETRA (CIRURGIÃO) / MÉDICO CIRURGIÃO GERAL / MÉDICO ANESTESISTA / 
MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso sem fundamento. Referência: Lei n° 8.080 de 1990. Portanto, segue gabarito 
inalterado. 

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



CARGO: BIBLIOTECÁRIO 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra B. Um sistema. Reunidos em um único local. São as mais utilizadas. 

Disponível em: http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/viewFile/2178/1348. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
Acerca do Serviço de Referência e Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A concepção original de Serviço de Referência e Informação (SRI) é uma projeção da união e 
harmonia de todos os setores, serviços e pessoas existentes na biblioteca, para garantir informações 
que atendam as necessidades informacionais dos usuários, “considera-se pois o SRI como o esforço 
final da Biblioteca para oferecimento da informação desejada ao usuário final.” 
b) Serviço de Referência pode ser descrito como o processo de identificar as necessidades de 
informação de um utilizador, facultar-lhe o acesso aos recursos e fornecer-lhe apoio apropriado para 
satisfação das suas necessidades. 
c) As atividades desenvolvidas pelo Serviço de Referência foram sendo alteradas e incrementadas em 
virtude do aparecimento de novas tecnologias. Deste modo, como uma alternativa aos meios e 
necessidades atuais surge o SRID, realizado por bibliotecas digitais, disponibilizado via World Wide 
Web e que possibilita consulta a um profissional da informação com respostas mais elaboradas aos 
questionamentos do público potencial. 
d) Serviço de Referência e Informação Digital procura não transpor para o ambiente digital, o Serviço 
de Referência e Informação realizado tradicionalmente em bibliotecas, com a ajuda de recursos 
apropriados, e utilizando-se dos benefícios das tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) para 
otimizar seus serviços e atender às necessidades informacionais dos usuários da unidade de 
informação. 

 ALTERNATIVA A: A concepção original de Serviço de Referência e Informação (SRI) é 
uma projeção da união e harmonia de todos os setores, serviços e pessoas existentes na 
biblioteca, para garantir informações que atendam as necessidades informacionais dos 
usuários, “CONSIDERA-SE, POIS O SRI COMO O ESFORÇO FINAL DA BIBLIOTECA 
PARA OFERECIMENTO DA INFORMAÇÃO DESEJADA AO USUÁRIO FINAL”. 
(MACEDO; SILVA, 1999, p.43). Já Ferreira (2004, p. 3) descreve que o conceito de 
Serviço de Referência pode ser descrito como o “processo de identificar as necessidades 
de informação de um utilizador, facultar-lhe o acesso aos recursos e fornecer-lhe apoio 
apropriado para satisfação das suas necessidades.” 

 ALTERNATIVA D: Deste modo, o SRID, PROCURA TRANSPOR PARA O AMBIENTE 
DIGITAL, o Serviço de Referência e Informação realizado tradicionalmente em 
bibliotecas, com a ajuda de recursos apropriados, e utilizando-se dos benefícios das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) para otimizar seus serviços e atender 
às necessidades informacionais dos usuários da unidade de informação. 

 
JUSTIFICATIVA: Gabarito: Letra D. De acordo com ALVES, Ana Paula Meneses. VIDOTTI, Silvana 
Aparecida Borsetti Gregório. O serviço de referência e informação digital. Páginas 1 e 2. 
Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/v%20iewF%20ile/611/448 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci/article/viewFile/2178/1348
http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/biblio/article/v%20iewF%20ile/611/448


CARGO: FARMACÊUTICO 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ C”. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame e ao que rege a literatura. 

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

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada apresenta mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada apresenta mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ A”. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ B”. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ A”. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão fala em ganho de peso adequado e não variação de peso. Segundo IOM, 
gestantes com IMC pré gestacional normal deve ter ganho de 1,6kg no primeiro trimestre. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão fala: de acordo com “política nacional de alimentação e nutrição” (Em 
relação às carências de micronutrientes, e especificamente no controle da deficiência de ferro, serão 
adotadas como medidas essenciais o enriquecimento alimentar, a orientação educativa e, sobretudo, o 
uso de ferro medicamentoso). E, ainda, a recomendação é para uso de ferro medicamentoso e não apenas 
medicamento e a deficiência em questão é de ferro e não vitamina A, como exposto na questão. (pag. 16) 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Na referida questão, o gabarito preliminar (letra “C”) é incorreto. A alternativa 
correta é letra “B”. 
CONCLUSÃO: Alteração do gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão, por erro de digitação, encontra-se incorreta, não havendo resposta para 
ela. 
CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O método de investigação nutricional, proposto por Betha Burke (1930); apresenta 
como umas das desvantagens o fato de não poder ser usado em dia consecutivo a finais de semana e 
ferido. Não significa dizer que não possa ser usado aos sábados, domingos e feriados, mas o dia seguinte 
não se usa para aplicar esse questionário. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão encontra-se correta. A mesma pode ser conferida na seguinte 
referia bibliográfica (Elementos de Apoio Boas Práticas e Sistema APPCC, pag. 69). 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 



CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A portaria n° 204 de 17 de fevereiro de 2016 modifica a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória. São considerados agravos de notificação compulsória imediata os que se afirmam nas 
alternativas B (Febre da Chikungunya) e D (óbitos por dengue), contendo, portanto, duas alternativas 
corretas, o que anula a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: As alternativas I e II encontram-se corretas, conforme Wong (Fundamentos de 
Enfermagem Pediátrica, cap.08, 2013). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão deveria ter solicitado a alternativa correta. Visto que o esquema  de imunização 
contra o HPV está corretamente explicitado na alternativa B, estando as demais incorretas. Portanto, 
questão NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso sem fundamento. Referência: Nota informativa n° 149/2015. Gabarito 
permanece inalterado. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Ilegibilidade da imagem! 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão está correta, pois a Letra C refere que a inspeção só poderá ser realizada de 
forma dinâmica, todavia ela poderá ser estática e dinâmica. A inspeção estática tem por objetivo analisar a 
simetria, o trofismo, as dimensões, e a forma das mamas, das papilas e das aréolas e a presença de 
alterações da superfície representadas por depressão, abaulamentos, retrações da superfície mamária ou 
da papila. O examinador deve movimentar-se diante da paciente buscando incidências variáveis da 
iluminação a fim de melhor perceber eventuais alterações. Sobre a dinâmica já está referida na questão. 
Sobre a Letra “D” Celmo Celeno Porto é bem claro em suas orientações, na qual é seguido pelo Ministério 



da Saúde, a palpação deve ser iniciada mama supostamente normal e não o contrário, sendo cada mama 
palpada pela mão oposta, devendo o examinador pousar a outra mão sobre o ombro oposto da paciente, 
ou seja, com a mão direita palpa-se a mama esquerda e com a mão esquerda palpa-se a mama direita. 

REFERÊNCIA: PORTO, C. C. Exame Clínico: bases para a prática médica. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na última publicação da Associação Brasileira de Medicina Intensiva em 2013, além dos 
itens já citados na questão a instabilidade hemodinâmica está presente como contraindicação absoluta já 
como é evidenciado em estudos clínicos randomizados sobre a temática, que a realização do procedimento 
já causa instabilidade hemodinâmica e a estratégia de suporte ventilatório utilizada é buscar oferecer 
conforto ao paciente, melhorar as trocas gasosas e minimizar o risco de intubação orotraqueal, objetivos 
que não serão alcançados se insistir em realizar o procedimento com pacientes nessa situação. 

REFERÊNCIA: Programa de Atualização em Medicina Intensiva (PROAMIB)/organizado pela Associação de 
Medicina Intensiva Brasileira; organizadores: BOZZA, F. A; MACEDO, G. L.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Pois em nenhum momento foi afirmado que apenas o aluno utiliza roteiros impressos em 
instituições hospitalares em detrimento a utilização desses instrumentos por Enfermeiros. Apenas afirmou 
(o que é correto) a importância do aluno iniciante se valer de um instrumento para conduzir a entrevista. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 


