
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS –  
3ª PARTE – TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

 
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), 24/08/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDO 
COM ANULAÇÃO 

 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 01 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O candidato recorre sob o argumento de que a alternativa que melhor responde à 

questão é a da letra “D”. Descarta-se, de imediato a letra “D”, considerando não haver no texto 

suporte para se  afirmar que “O ser humano desenvolve a consciência de si mesmo com base  nas 

diferentes relações com a natureza”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O gabarito  preliminar deu a letra “C” como certa e não a letra “D”, que foi apontada 

pelo candidato como sendo a indicada pelo gabarito preliminar e da qual recorre equivocadamente. 

Neste sentido, não há objeto a ser discutido.    

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato ampliando os enunciados contidos nas alternativas com o 

intuito de modificar a resposta indicada pelo gabarito preliminar. O artifício é impróprio como 

fundamento recursal. 

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



 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O vocábulo “constantemente” (L.33), no contexto em que está inserido,  remete à 

ideia de tempo, divergindo da interpretação oferecida pelo candidato. Portanto, desempenha a função 

de advérbio de tempo.   

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nesta questão, o candidato deve analisar a função sintática da palavra “democracia” 

(L.7), que se encontra na frase “é o que  permite a democracia.” Argui o candidato dizendo que a 

palavra em foco exerce a função sintática de objeto direto do verbo permitir, por isso pede a anulação 

da questão porque outras alternativas da mesma questão desempenham também a função sintática 

de objeto direto, configurando mais de uma alternativa para esta questão. ENGANA-SE O 

CANDIDATO. Senão vejamos. No contexto em que está inserida a palavra democracia, ela funciona 

como SUJEITO do verbo permitir, posicionando-se na ordem inversa, sendo que o objeto direto do 

verbo permitir está representado pelo pronome relativo “que” que é o conectivo que retoma o 

pronome demonstrativo “o”. Assim, convém reescrever a frase na ordem direta: “A democracia 

permite isso (o = que). Portanto, a única alternativa correta é a letra “A”, uma vez que “lembrar” 

funciona como sujeito oracional, ou seja, é oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de 

infinitivo. Quanto às demais alternativas, “a política” é objeto direto; “pela persuasão” é agente da 

passiva e “caminho” é objeto direto. Nada a reformar. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “A” também está correta. 

Equivocado o candidato, uma vez que a oração em destaque na alternativa “A” funciona como oração 

subordinada substantiva objetiva direta, enquanto as orações com valor restritivo são aquelas que 

tem valor de adjetivo, ou seja, as orações subordinadas adjetivas. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “C” também está correta. 

Padece de engano a afirmação do recorrente, uma vez que a expressão “do passado” não é receptor 

da ação do nome, mas sim, elemento restritivo do vocábulo “imagens”. 

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

 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 
PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “B” e “D” também estão 

corretas. Nada a reformar, considerando que a expressão “onírica” (L. 22) funciona como adjunto 

adnominal de atividade e a expressão “responsáveis” (L. 38) também funciona como adjunto 

adnominal do vocábulo escolhas. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a letra “B” e “D” também estão 

corretas. A interpretação do candidato é inconsistente considerando que o verbo SER da alternativa 

“A” é meramente auxiliar do verbo principal da locução verbal representado pela forma de particípio 

“substituída”, sendo que a oração está na voz passiva, e a classificação do predicado da voz passiva 

corresponde à classificação da oração da voz ativa, neste caso, predicado verbal; o que não ocorre 

nas alternativas “B” e “D”. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato sob o argumento de que a palavra “só” (L. 29) funciona como 

advérbio. Considerando o contexto, o vocábulo “só” é restritivo da palavra “tipo” que equivalendo 

a um adjetivo, sendo que o valor semântico pode ser entendido facilmente como a ideia de “único”, 

ou seja, a reescritura comporta facilmente o seguinte: “Um tipo único de política”. Logo, não se pode 

afirmar que a palavra “só” seja advérbio, mas sim, adjetivo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato confirmando o que de fato estar expresso na letra “A” sem 

apresentar argumentos que viabilizem seu pedido de anulação, pois, como já disse apenas repete a 

afirmação contida na alternativa ofertada no gabarito oficial. Recurso que se torna prejudicada por 

falta de argumentação. Por outro lado, a palavra “quase” (L. 26), no contexto em que se insere, não 

estabelece valor semântico de comparação, mas sim, de aproximação. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato, argumentando que, no seu dizer, “seria melhor substituir a 

letra “C” do gabarito oficial pela letra “D”, mas não apresenta argumentos ou fundamentos para 

atender a hipótese subjetiva do candidato. Portanto, resto prejudicada a análise do recurso neste 

ponto. Sobre a expressão “isto é” (L. 37), letra “D”, a mesma não retifica a afirmação anterior, mas 

a confirma através de outra elaboração de sentido. 

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

 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PROFESSOR) 
PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Na assertiva II da questão considera que o protocolo POP 3 NÃO mantém as 
mensagens na caixa de correio, na qual a afirmação é FALSA. Pois o POP 3 é possível sim guardar as 
mensagens na caixa de correio.   
Gabarito permanece inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O conteúdo programático do edital é divulgado na abertura das inscrições prazo este 
que o candidato tem para poder contestar qualquer conteúdo que achar desacertado. A questão 
cobrada na prova engloba-se no conteúdo do edital. Por isso a banca pode utilizar das versões mais 
recentes do programa principalmente antes da abertura do edital. 
Gabarito permanece inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O atalho da questão encontra-se correto. A questão cita que pode ser utilizado também 
o atalho e não apenas esse atalho. No site oficial da Microsoft https://support.office.com/pt-
br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-9a2e0234-e682-49ff-a4aa-999f07b51bf3 o candidato 
pode verificar todos os atalhos e constatar.  
Ou seja, se um usuário deseja justificar um texto que não esteja justificado o atalho atende para a requisição. 
Por isso encontra-se correto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito Permanece Inalterado. 

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

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O único software que atende a questão é o WinZip pois o AVG tem duas versões a Free e 
a Pro. No site podemos realizar o download do AVG Free sem custo ou seja gratuitamente, ou utilizar o AVG 
Pro que tem também a versão teste por 30 dias e depois optar pelo pagamento. Questão encontra-se 
correta. 
Gabarito permanece inalterado. 

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

https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-9a2e0234-e682-49ff-a4aa-999f07b51bf3
https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-de-teclado-do-Microsoft-Word-9a2e0234-e682-49ff-a4aa-999f07b51bf3


 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Valores de referência encontram-se corretos. 

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

CARGO: DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Item III incorreto. O certo seria “Resposta Inata” 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Duas alternativas corretas 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:  Duas alternativas corretas 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão refere-se a realização da limpeza de uma lesão de uma forma que potencialize 
seu crescimento de tecido de granulação, sem causar efeitos adversos e com uma toxidade mínima, e para 
isso segundo o último protocolo clínico lançado e as melhores evidencias clínicas realizadas por meio de 
estudos clínicos randomizados é evidente que removedores de gorduras comerciais, concentrações de 
clorexidina maiores que 0,05% e hipoclorito de sódio parecem ser eficazes na remoção de bactérias 
ajudando na limpeza da lesão, porem podem prejudicar a cicatrização quando eles são utilizados. Assim para 
a redução transitória do conteúdo bacteriano, sem afetar a cicatrização, apenas a clorexidina 0,05%, 
clorazina e o propilenoglicol são eficientes. Os outros causam efeitos colaterais e presença de toxicidade.  

REFERÊNCIA:  
- MALAGUTTI, W. Curativos, estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional. 3ªed – São Paulo: 
Martinari, 2014. 

- MOURA, E.C.C.; SILVA, G.R.F. Promoção Integral do cuidado a pacientes com feridas: protocolos 
assistenciais e evidências clínicas. EDUFPI, 2012. 

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



CARGO: ENFERMEIRO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

 
JUSTIFICATIVA: Mudança de gabarito, alternativa correta Letra B (ministério da saúde, caderno de 
atenção básica). 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O aumento da expectativa de vida indica consequentemente o envelhecimento da 
população, o que obviamente relaciona-se ao aumento da idade (fator este, de risco não modificável). 
Portanto, com base em Alexandre Pinto(2011); Rouquayrol (2013); Medronho (2009) e inúmeros 
outros artigos na literatura nacional e internacional torna-se evidente que o aumento da idade, ou seja, 
o envelhecimento em decorrência da expectativa de vida da população devido às mudanças no perfil 
sociodemográfico apontam o aumento da incidência e a alta prevalência de doenças e agravos crônicos 
(não transmissíveis) sobre essa população. 

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

 
  
 
 

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: a questão solicita o principal objetivo do trabalho do coordenador pedagógico que é 
garantir a qualidade no processo de ensino e aprendizagem. Todas as outras alternativas são 
atribuições do coordenador pedagógicos, mas não é o foco central da atuação. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ C ”. Portanto, recurso 
provido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 23 não possui alternativas que contemple 
como resposta ao enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 25 possui duas respostas incorretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ B ”. Portanto, recurso 
provido. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 36 se apresenta incompleta no 
enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa que apresenta a resposta correta é a de letra “ D ”. Portanto, recurso 
provido. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão referida apresenta resposta correta, segundo a literatura científica , a 
alternativa “ D”. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

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: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARGO: MÉDICO ESF 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

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 “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 

CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Recurso procedente para anulação da questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

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 “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

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” 

 
 



 
 

CARGO: TECNÓLOGO EM RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÃO: 32 

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: 33 

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 “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

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: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 



 
CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Na verdade, o que acontece é que neste tipo de síndrome existe alteração de 

sensibilidade, porém sem grande importância. Porém na alternativa foi colocada que há preservação, 

o que implica em dizer que não há nenhuma alteração. Portanto, essa alternativa B também seria 

incorreta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
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