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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 nº 

01/2019, a Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 09/04/2018 
 

Comissão Organizadora do concurso público 
 

 
             LEGENDA 

   

RECURSOS INDEFERIDOS 
RECURSOS DEFERIDOS COM 
ALTERAÇÃO DE GABARITO 

RECURSOS DEFERIDOS 
COM ANULAÇÃO 

 

 

PORTUGUÊS NÍVEL FUNDAMENTAL 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D“ para 

alternativa “C”. Impossível. Isso porque a expressão verbal “tornou”, alternativa “C”, indica uma 

ação passada concluída, por isso não se  prolonga no futuro. Trata-se do pretérito perfeito do 

indicativo.  Outro recurso a mudança para letra “A”. Impossível também, pois na alternativa “A” a 

forma verbal “estabelecemos”, no contexto em que se insere, não indica uma ação concluída no 

passado, mas se trata do presente do indicativo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Aduz que não há alternativa 

para a questão. Equivocado o candidato. Isso porque se trata de transformação de oração da voz 

passiva para a voz ativa. A oração em análise, “uma marca pode ser promovida”, encontra-se na voz 

passiva analítica, porém sem a presença do agente da passiva. Neste caso, como o agente da passiva 

não está explícito, na transformação para a voz ativa, deve-se indeterminar o sujeito ativo colocando 

o verbo na terceira pessoa do plural. É o caso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “C“ para 

alternativa “B”. Impossível. Isso porque, na alternativa “B”, o “h”, em “Hoje” (L.1), NÃO representa 

uma consoante brasileira. Para que uma letra represente uma vogal ou uma consoante, ela tem que 



representa um som ou ruído. No caso, na palavra “hoje”, ao ser pronunciada, ouve-se apenas [oje], 

isso significa dizer que nesta cadeia sonora ela não representa fonema algum. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “D“ para 

alternativa “A”. Impossível. Isso porque, na palavra “grande”, há um encontro consonantal, “gr” e 

um dígrafo “an”, que se ouve /ã/. A letra “n’, no caso, é um símbolo de nasalização. Isso significa 

dizer que nesta cadeia sonora ela não representa fonema algum, por isso não pode ser classificada 

como consoante, se não pode ser classificada como consoante, não forma encontro consonantal com 

a consoante “d”.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “B“ para 

alternativa “A”. Impossível. Para dirimir qualquer dúvida, basta que se faça a permuta do termo 

“como”, na sentença, por “do mesmo jeito”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

PORTUGUÊS NÍVEL MÉDIO 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Argumenta que não há 

resposta para a questão.  Engana-se o candidato. Isso porque na alternativa “C”, na palavra “jovens”, 

na última sílaba, ao ser pronunciada, aparece a cadeia sonora [joveis], com /e/ nasalizado e com a 

presença do fonema /i/ que está representado na letra “n”. Portanto, levando-se em consideração a 

pronúncia, há a ocorrência de um ditongo nasal decrescente na última sílaba.  Já na palavra  

“largamente” (L.13), na sílaba “men”, há ocorrência de um dígrafo oral nasal, pois a cadeia sonora 

se faz [largamete], com o fonema /e/ nasalizado, pois o “n”, no caso, é apenas um símbolo de 

nasalização substituto do til (~), não representando fonema algum. Neste caso há duas letras [en] que 

representam um só fonema /e/. Isso é dígrafo. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

PORTUGUÊS NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que há mais de uma 

alternativa correta e que, a alternativa “A” deve ser considerada correta, pois o texto apresenta 

emprego de expressões referenciais em que é constante a presença de termos ressignificados por 

causa de seu sentido conotativo. Equivocado o recorrente, a expressão “constante” no que diz 

respeito aos elementos referenciais não se confirma no texto com a presença de elementos de 

construção de sentido conotativo em razão de que os postulados argumentativos  no texto serem 

preponderantemente denotativos. Note que não se diz que não existam termos conotativos, o que a 



alternativa “A” diz que isso é constante em relação aos referenciais argumentativos. Isso não se 

confirma. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 03 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que a expressão “de 

produção” é complemento nominal, havendo, pois, duplicidade de respostas. Equivocado o 

recorrente, pois “de produção” é uma expressão especificadora, restritiva de “capitalista”. Neste caso 

funciona morfologicamente como locução adjetiva e sintaticamente como adjunto adnominal. O 

mesmo ocorre com a expressão da letra “D” que é restritiva de “proprietários”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito da alternativa “A” para a 

alternativa “D”. Na latera “D”, afirmar-se que “Sobre a forma pronominal “-lo”, em “Ingenuidade 

querer eliminá-lo”, não se admite sua colocação antes do verbo “eliminar”. Errada a afirmação. 

Isso porque,  na oração “Ingenuidade querer eliminá-lo”, há ocorrência da forma verbal “querer” 

cuja terminação possibilita a anteposição do pronome formando com ele a ênclise.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão. Afirma que há duas 

alternativas corretas, A e B.  Impossível, o recurso de utilização das aspas foi exatamente para se 

estabelecer a sobreposição da ironia. Se fosse a crítica pela crítica, o autor não teria utilizado o 

recurso da pontuação que através das aspas avulta sua intenção comunicativa de ironizar a situação.  
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação da questão, pois  gabarito dá como certa 

a  alternativa “A”, mas a alternativa “D” também está correta.  Sustenta que o vocábulo “se” é 

partícula apassivadora pessoal. Assiste razão ao recorrente.   
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a anulação, por apresentar a possibilidade de mais 

de uma alternativa. Assiste razão ao recorrente.   
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Não há como prosperar a 

irresignação do candidato. Isso porque, quando se diz de raiz primária, quer o elemento mínimo da 

formação. No caso, a palavra “trabalhador” parte de “trabalhar”, que é verbo”. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 



PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recorre o candidato requerendo a mudança de gabarito. Não há como prosperar a 

irresignação do candidato. Isso porque a questão diz respeito à relação modo-temporal entre a forma 

simples e a composta. A resposta é decorrente do que determina a gramática normativa neste tópico. 

Sugere-se ao candidato a consulta à gramática nas formas de correspondência modo-temporal 

concernentes à formação dos tempos compostos. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 19 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: ARGUMENTAÇÃO: Prezado candidato, conforme já citado o Art. 30 LDB 9.394/96 
traz sim na integra : 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.  

A questão apresentou na alternativa em análise uma parte do referido artigo porém não 
limitou que existiria apenas aquele oferecimento da educação infantil, portanto como não 
foi utilizado na questão termos tais como apenas, somente o item permanece como 
correto, logo permanecendo o gabarito preliminar da referida questão inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A QUESTÃO POSSUI DUAS ALTERNATIVAS IGUAIS.  
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: QUESTÃO DEVERÁ SER ANULADA. 
CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

 

 



INFORMÁTICA NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com os itens temos: 

 

I. É a garantia de que um sistema estará sempre disponível quando necessário. (Disponibilidade) 
II. É a garantia de que uma informação não foi alterada durante seu percurso do emissor para o 

receptor ou durante o seu armazenamento. (Integridade) 
III. É a garantia de que os dados só serão acessados por pessoas autorizadas, normalmente com 

utilização de login e senha que lhes concedem esses direitos de acesso. (Confidencialidade 
(Sigilo) ) 

Sequencia correta:   Disponibilidade – Integridade – Confidencialidade 

 

Sem alternativa correta que satisfaz o enunciado. Questão deverá ser anulada. 

 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

INFORMÁTICA NÍVEL MÉDIO - TARDE 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO. 

JUSTIFICATIVA: Candidato alega que o item III está correto. De acordo com o item III temos: 

A Placa-Mãe é o circuito impresso central de um computador, onde a menor parte dos componentes cruciais 
do sistema e conectores para periféricos é acoplada. 

O termo em destaque, “menor”, torna a afirmação inválida, por isso o termo está incorreto. Na placa-mãe 
não tem a menor parte, e sim a maior parte dos componentes importantes. 

 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: INFORMÁTICA 

QUESTÃO: 18 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Assunto muito específico de Linguagem de Programação, assunto fora do conteúdo 
programático. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

 

 

 

 
 



 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Percebe-se que, de fato, a questão em análise não possui alternativa correta, 

posto que : 

Item I – Falso 

Item II – Verdadeiro 

Item III - Verdadeiro 

Portanto, o recurso merece ser provido, posto que a referida questão não possui alternativa 

correta.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: AUXILIAR DE CRECHE 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “Sobre a importância dos jogos e brincadeiras 

na ludicidade da criança, observe os itens a seguir.:” Os itens 1 e 3 foram repetidos, prejudicando a 

análise do candidato para a resolução correta da questão. 

Portanto, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta e 

é consequentemente a resposta da questão. 

O recorrente afirma que a alternativa “D” também está correta. No entanto, a referida 

alternativa está incorreta, posto que Disco rígido não armazena informações, mas DADOS.  

Logo, não há que se falar em duas alternativas corretas, e sim apenas uma. Portanto, o recurso 

não merece ser provido.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 



PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “D” como correta e 

é consequentemente a resposta da questão. 

O recorrente não apontou qualquer erro na referida alternativa, ademais, verifica-se que todas 

as demais questões estão completamente incorretas. 

Logo, não há que se falar em provimento do recurso em análise.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ D” como incorreta 

e é consequentemente a resposta da questão. 

O recorrente aduz que a alternativa “B” também está incorreta, justifica que existem outras vias 

de administração de medicamentos. No entanto, em nenhum momento a alternativa afirmou 

“SOMENTE”, “APENAS” em relação aos tipos de vias de administração citados, logo a alternativa 

está correta, o objetivo da referida alternativa não era esgotar TODAS as vias de administração de 

medicamentos. 

Em contrapartida, a alternativa “D” está completamente incorreta, pois as vacinas atuam de 

forma preventiva e não repressiva, tendo finalidade preventiva. 

Logo, não há que se falar em provimento do recurso em análise.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM MUDANÇA DE GABARITO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “Observe os itens a seguir relacionados aos crimes 

contra a honra.” Os itens I, II e III estão corretos. De acordo com o art. 138, §3°, inciso I, do Código 

Penal Brasileiro, “admite-se a prova da verdade, salvo: se, constituindo o fato imputado crime de 



ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível”. Dessa forma, o item IV está 

incorreto, pois a supressão do termo “salvo” tornou a alternativa errada. 

Destarte, o gabarito correto da questão é a alternativa “D”. 

CONCLUSÃO: GABARITO OFICIAL APÓS RECURSO: LETRA “D”. 

 
 

CARGO: VIGIA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ A” como correta. 

No entanto, observa-se que no caso concreto exposto no enunciado da questão, tanto a Polícia 

Militar, como a Polícia Civil podem ser acionadas com vistas à solução do problema em tese.  

Logo, a questão apresenta duas alternativas corretas, portanto, o recurso merece ser provido 

com a consequente anulação da questão em análise.   

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ C” como correta, 

posto que somente o item I está correto. 

O recorrente aduz que o item II também está correto. O referido item aduz que : O vigia é 

proibido, em qualquer hipótese, de sair do seu posto de serviço.  

No entanto, essa afirmação está incorreta. Em regra, o vigia é proibido de sair do seu posto de 

serviço, mas em casos de urgência, como por exemplo: incêndio na escola, o vigia deve tomar as 

providências necessárias para resolver à problemática. Logo, não é uma verdade absoluta considerar 

que o vigia não pode sair do seu posto em qualquer hipótese.  

Ressalta-se que inclusive o examinador especificou “ em qualquer hipótese”, deixando o item 

incorreto. 

Portanto, observa-se que de fato, somente o item I está correto, e consequentemente a resposta 

da questão é a alternativa “C”. Logo, o recurso não merece ser provido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 



CARGO: TÉCNICO EM RAIO X 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão pede para marcar a alternativa que apresenta 

características do tecido estriado esquelético. A alternativa “C” está correta, pois nesse tipo de tecido, 

as estrias são longitudinais. Entretanto, a alternativa “D” também está correta, tendo em vista que 

esse tecido apresenta uma contração rápida, vigorosa e voluntária, que acontece por causa da 

sobreposição de filamentos finos e grossos. 

Portanto, como há mais de uma alternativa correta (alternativas “C” e “D”), a questão deve ser 

anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “O sistema nervoso periférico, composto pelos 

nervos do crânio e suas ramificações, controla a entrada e saída de estímulos nervosos em nossos 

órgãos e sistemas. Subdivide-se em:” O gabarito da questão apontou a alternativa “A” como correta. 

Entretanto, alguns autores apontam que o sistema nervoso entérico faz parte do sistema nervoso 

autônomo. Outra parte da literatura indica que o sistema nervoso entérico faz parte diretamente do 

sistema nervoso periférico.  

Dessarte, como há divergência sobre a classificação correta do sistema nervoso entérico, tanto 

a alternativa “A” como a alternativa “D” poderiam ser consideradas corretas. Portanto, como há mais 

de uma alternativa correta, a questão deve ser anulada.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ C” como incorreta, 

e consequentemente é o gabarito da questão. 

Vislumbra-se que somente a referida alternativa está incorreta. Não há erro na alternativa “B”, 

vejamos: O comprimento e o calibre da agulha deverão ser escolhidos considerando a massa 

muscular e o tipo de medicamento a ser aplicado, podendo variar de 2,5 a 7,5cm de comprimento e 

20 a 25G de diâmetro. 



 Enquanto que a alternativa “C”, aduz que a via intramuscular possui absorção mais lenta, 

estando incorreta, pois a via intramuscular (IM): deposita a medicação profundamente em tecidos 

musculares esqueléticos como o deltoide, o tríceps, glúteo máximo, etc. A absorção é mais rápida 

por ser muito vascularizado, sendo menos dolorosa, devido os músculos possuírem poucos nervos 

sensoriais. 

Portanto, o recurso não merece ser provido, posto que a questão só possui uma alternativa 

incorreta, qual seja, letra “C”, conforme já explicitado.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como 

CORRETA, e consequentemente é o gabarito da questão.  

Vislumbra-se que o candidato aduz que a questão em análise pede a alternativa INCORRETA, 

no entanto, conforme observa-se no caderno de provas, a questão 36 pede a alternativa que conceitua 

corretamente o seguinte texto: Essa via é utilizada quando o paciente apresenta vômitos ou se 

encontra inconsciente. A absorção é mais lenta, irregular e, com frequência, imprevisível. A 

administração, utilizando-se de supositórios, tem por objetivo deixar o fármaco livre do metabolismo 

de primeira passagem, no fígado. 

Portanto, o recurso não merece ser provido, posto que não há erro na questão em análise, sendo 

a alternativa “A” o gabarito correto da questão.   

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
CARGO: ARQUITETO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “D” é o gabarito da questão, tendo em vista que as alternativas 

“A”, “B” e “C” apresentam de forma correta funções do comando Purgue do programa AutoCAD 

14. Esse comando pode ser utilizado para medir a distância entre dois pontos ao longo de uma 

polilinha, selecionar todos os objetos, tanto do model space, quando do layout corrente, com exceção 

dos objetos contidos em layers congelados (frozen) ou trancados (locked) e “limpar” o desenho, 

retirando tudo que não está sendo utilizado, tornando o arquivo mais leve. 

Dessa forma, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 



 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ B” como correta. 

No entanto, conforme alegado no recurso em análise, a expressão “ela” acaba por confundir o teor 

da alternativa, provocando dupla interpretação, o que torna a referida alternativa incorreta. 

Portanto, o recurso  merece ser provido, posto que a referida questão não possui alternativa 

correta.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão trata sobre as etapas do desenvolvimento das sementes. Dessecação, 

deposição de reservas, embriogênese e fertilização são consideradas etapas de desenvolvimento de 

sementes. Entretanto, alguns autores consideram que a dessecação não seria uma etapa do 

desenvolvimento das sementes, haja vista que espécies tropicais, dentre as quais, arbóreas nativas do 

Brasil, são intolerantes à dessecação, sendo necessário, portanto, o desenvolvimento de tecnologias 

específicas para sua conservação. Assim, como há divergência sobre o assunto, o item I pode ser 

considerado correto ou incorreto. Dessa forma, a questão deve ser anulada, pois a análise do 

candidato foi prejudicada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “A apomixia é a produção de sementes e 

propágulos vegetativos por meios assexuais. As principais características da apomixia são: ”. 

Somente o item II é correto. O item I é incorreto, pois na apomixia ocorre a reprodução assexual, e 

não a reprodução sexual. O item III é incorreto, tendo em vista que a apomixia ocorre sem núcleo 

reprodutivo. 

Destarte, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 



JUSTIFICATIVA: A alternativa “A” é o gabarito correto da questão, porque o enunciado trata do 

Percevejo marrom (Euschistus heros), praga que possui ciclo biológico – fase de ovo até a fase adulta 

– de aproximadamente 29 dias. Ao atacar as plantas, esse percevejo danifica diretamente os tecidos 

da semente ou grão, que ficam praticamente todos chocos e enrugados. Assim, há perda de massa do 

grão, de qualidade e sua inviabilização para ser comercializado como semente. 

Destarte, o recurso deve ser indeferido. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ C” como correta, 

e de fato não há que se falar em erro na referida alternativa, posto que trata-se de informação 

constante na norma que estabelece os requisitos e critérios de desempenho que se aplicam ao edifício 

habitacional de até cinco pavimentos, como um todo integrado, e que podem ser avaliados de forma 

isolada para um ou mais sistemas específicos.  

Portanto, o recurso não merece ser provido, posto que não há erro na referida questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ A” , assegurando 

que os itens I , II  e III são corretos. No entanto, o item II está incorreto, posto que generalizou a 

fragilidade da madeira, colocada no mesmo padrão do vidro. Assim, os itens I e III estão corretos e 

o item II incorreto. Nesse sentindo, observa-se que não a questão não apresenta alternativa correta.  

Portanto, o recurso  merece ser provido, posto que não há alternativa correta na questão em 

análise.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: ENGENHEIRO ELÉTRICO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “A” como correta, 

posto que somente o item I está correto. O item II de fato está incorreto, e o examinador não utilizou 

a palavra “SOMENTE” no referido item.  

Então, o quadro é o seguinte : 

Item I –  correto. 

Item II –  incorreto. 

Item III –incorreto. 

Portanto, o recurso não merece ser provido, posto que a questão só possui uma alternativa 

correta, qual seja, letra “A”. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ D” como incorreta, 

e consequentemente seria a  resposta da questão em análise. 

No entanto, observa-se que a letra “B” também pode causar dúvida no candidato, posto que a 

referida alternativa está mal redigida.  

Portanto, o recurso merece ser provido, posto que a questão possui duas respostas.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “B” como correta. 

No entanto, conforme aduziu o recorrente, o enunciado da questão não especificou se 8 metros 

é o raio, o diâmetro ou o comprimento da circunferência. 

Portanto, a resolução da questão ficou comprometida.  



Dessa forma, o recurso merece ser provido.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “É competência do médico-veterinário o exercício 

de atividades ou funções públicas e particulares, relacionadas com:”. Somente os itens I, III e IV 

trazem competências do médico veterinário. Em relação ao item II, este é incorreto, já que não é 

competência do médico veterinário a fiscalização do transporte escolar. Entretanto, não há nenhuma 

alternativa onde conste os itens I, III e IV como corretos. Destarte, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLINICO GERAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que não apresenta uma medida básica 

de prevenção de infecção cirúrgica. As alternativas “A”, “B” e “D” estão corretas. A alternativa “C” 

afirma que deve-se postergar a cirurgia para prover nutrição parenteral. Essa alternativa deve ser 

considerada correta, tendo em vista que caso o paciente, ao sofrer o procedimento cirúrgico, esteja 

com problemas nutricionais, há um maior risco de infecção cirúrgica. 

Destarte, como todas as alternativas estão corretas, e não há nenhuma opção incorreta, a 

questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Dosagens de colesterol total e frações, glicemia e exames hormonais e de 

funcionamento do fígado e rins são exames importantes para o diagnóstico e tratamento da síndrome 

metabólica. Os exames hormonais e de funcionamento do fígado e rins podem ajudar no diagnóstico 

da doença. Entretanto, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2017-2018), 

os exames hormonais e de funcionamento do fígado e rins não constam como obrigatórios para 

diagnóstico e tratamento da Síndrome Metabólica. Dessa forma, o item III pode ser considerado 

correto ou incorreto.  

Como o candidato (a) teve sua análise prejudicada pelo item III dessa questão, esta deve ser 

anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 



PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o art. 4° da portaria do Ministério da Saúde n° 1.378, de 09 de 

Julho de 2013, as ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem 

práticas e processos de trabalho voltados para: I - a vigilância da situação de saúde da população, 

com a produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e 

estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública; II - a detecção oportuna e adoção 

de medidas adequadas para a resposta às emergências de saúde pública; III - a vigilância, prevenção 

e controle das doenças transmissíveis; IV - a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos 

acidentes e violências; V - a vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde; VI - a 

vigilância da saúde do trabalhador; VII - vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do 

uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde; e VIII - outras ações de vigilância que, 

de maneira rotineira e sistemática, podem ser desenvolvidas em serviços de saúde públicos e 

privados nos vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes de estudo e trabalho e na própria 

comunidade. 

Somente a vigilância sanitária (item 5) está expressa nessa portaria como parte da vigilância 

em saúde. Como não há nenhuma alternativa onde conste a soma dos itens corretos como igual a 5, 

a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “São plantas pteridófitas, SALVO:” Portanto, 

deve-se marcar a alternativa que não apresenta uma planta pteridófita. Avencas, xaxins e 

samambaias são plantas pteridófitas. Já os ciprestes são plantas gimnospermas. 

Portanto, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
CARGO: PROFESSOR DO 1º AO 5 ANO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão afirma: “A construção do Projeto Político Pedagógico da 

Escola - PPP necessita da definição de princípios norteadores e estratégias concretas para sua 



efetivação, como:”. Os itens II e IV dessa questão foram repetidos, de forma que isto prejudica a 

análise do candidato para resolução correta da questão. 

Portanto, a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
CARGO: PSICÓLOGO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: Observa-se que o gabarito preliminar apontou a alternativa “ B” como incorreta, 

e consequentemente é a  resposta da questão em análise. 

No entanto, observa-se que EM REGRA, não há restrições acerca de quem pode ou não fazer 

psicoterapia. Logo, o texto da referida alternativa não foi bem redigido, gerando interpretações 

diferentes. 

Portanto, o recurso merece ser provido, posto que a questão não possui resposta.  

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: COMO DEFINIR O GRAU DO POLINÔMIO: 

O grau de um termo de uma variável em um polinômio é o expoente dessa variável nesse termo. 

 

Por exemplo, em 2x³ + 4x² + x + 7, o termo de maior grau é 2x³; esse termo, e, portanto, todo o polinômio, 
é dito ser de grau 3. 

Em polinômios de duas ou mais variáveis, o grau de um termo é a soma dos expoentes das variáveis nesse 
termo; o grau do polinômio, novamente, é o maior grau. Por exemplo, o polinômio x²y² + 3x³ + 4y tem grau 
4, o mesmo grau que o termo x²y². 

O polinômio 2x²+3y¹ é um polinômio de 2º Grau. 

4𝑥2 + 4𝑥2𝑦2 + 𝑥²𝑦4 − 2𝑥𝑦2 − 4𝑥𝑦 

𝑥2𝑦4 = 2 + 4 = 6 𝑔𝑟𝑎𝑢 (𝑠𝑒𝑥𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑢) 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 

 
 
 



CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA EM SAÚDE MENTAL 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o art. 4° da portaria do Ministério da Saúde n° 1.378, de 09 de Julho 

de 2013, as ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a população brasileira e envolvem práticas 

e processos de trabalho voltados para: I - a vigilância da situação de saúde da população, com a 

produção de análises que subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias, 

monitoramento e avaliação das ações de saúde pública; II - a detecção oportuna e adoção de medidas 

adequadas para a resposta às emergências de saúde pública; III - a vigilância, prevenção e controle 

das doenças transmissíveis; IV - a vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, dos acidentes 

e violências; V - a vigilância de populações expostas a riscos ambientais em saúde; VI - a vigilância 

da saúde do trabalhador; VII - vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos, serviços e tecnologias de interesse a saúde; e VIII - outras ações de vigilância que, de 

maneira rotineira e sistemática, podem ser desenvolvidas em serviços de saúde públicos e privados 

nos vários níveis de atenção, laboratórios, ambientes de estudo e trabalho e na própria comunidade. 

Somente a vigilância sanitária (item 4) está expressa nessa portaria como parte da vigilância 

em saúde. Como não há nenhuma alternativa onde conste a soma dos itens corretos como igual a 4, 

a questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 

CARGO: MÉDICO PSF 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO. 

JUSTIFICATIVA: A questão pede para marcar a alternativa que não apresenta uma medida básica 

de prevenção de infecção cirúrgica. As alternativas “A”, “B” e “D” estão corretas. A alternativa “C” 

afirma que deve-se postergar a cirurgia para prover nutrição parenteral. Essa alternativa deve ser 

considerada correta, tendo em vista que caso o paciente, ao sofrer o procedimento cirúrgico, esteja 

com problemas nutricionais, há um maior risco de infecção cirúrgica. 

Destarte, como todas as alternativas estão corretas, e não há nenhuma opção incorreta, a 

questão deve ser anulada. 

CONCLUSÃO: QUESTÃO NULA. 

 
 
 
 
 



 

CARGO: QUÍMICO 

PROVA: ESPECÍFICA 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão pede para marcar a alternativa errada sobre o ciclo da 

água. A alternativa “A” é o gabarito da questão, pois afirma que a água pode mudar de estados (gelo, 

líquido ou vapor) exclusivamente através da evaporação e condensação. O termo “exclusivamente” 

torna a afirmativa errada, tendo em vista que, além da evaporação e condensação, a precipitação é 

outra forma que pode mudar o estado da água. A alternativa “D” está correta, porque quando a água 

líquida suja evapora, somente as partículas de água se transformam em vapor. As impurezas que 

estão na água são deixadas na superfície. 

Portanto, o recurso não merece provimento. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado. 
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