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EXECUÇÃO: 

CONTEMAX 

 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES 
-RETIFICADO- 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO, Estado da Paraíba, através da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO 

PÚBLICO e a CONTEMAX CONSULTORIA torna público o julgamento dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a saber: 
 
INSC. CARGO RECURSO RESULTADO FUNDAMENTAÇÃO DE          PARA 

22144 CONDUTOR DE 
VEÍCULO DE 
URGÊNCIA & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 01 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, de acordo 
com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo (3.ª ed., 
p. 350) a classificação dos substantivos depende sempre do contexto e de certas nuances 
semânticas. Todavia, no texto relacionado à referida questão, a palavra “Esperança”, 

representa o nome de uma louca (Vive uma louca chamada Esperança – linha 2), 
caracterizando, portanto, um nome próprio, inclusive grafado com letra maiúscula, para 
diferenciá-lo de outros seres. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

23152 DIGITADOR & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 01 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, percebe-se ao 
longo do texto o autor exalta a importância dos pais darem o principal (amor) e não aceitar tudo, 
conforme, inclusive, o título do texto. O autor menciona a questão do uso de drogas ilegal, 
porém, não pode ser entendido com tema (assunto) do texto. No último parágrafo o autor deixa 
bem explícito o tema geral do texto (A expressão „o amor aceita tudo‟ é absolutamente antiética 
e antipedagógica. A pessoa que seja capaz de amar é aquela que recusa aquilo que faz mal, 
por isso um pai e uma mãe não pode jamais dizer ao filho „é porque eu te amo, então tudo 
aceito‟.), ou seja, percebemos nessa e em outras passagens do texto que, no geral, o autor 
quer passar a informação sobre os limites que os pais devem estabelecer para dar realmente 
aquilo de que os filhos precisam, não necessariamente, lhes dando tudo o que querem. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

16020 PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 01 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, a primeira 
edição do livro é de 1997 (século XX), daí o autor mencionou “deste século”. 

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

26610 ODONTÓLOGO & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 03 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 
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22298 ENCANADOR & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 04 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, de acordo 
com Dermival Ribeiro em RIOS, Dermival Ribeiro. Minidicionário Escolar Língua 
Portuguesa. São Paulo: DCL, 2009, lesado é antônimo da palavra “incólume”. A única 
palavra que pode substituir, sem prejuízo a palavra incólume é a alternativa E, “Intacto”. 

 Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

15802 MÉDICO – USF & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 04 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015, as conjunções aditivas possuem cum sentido de soma (Sentido atribuído à conjunção “e” 

no contexto do período mencionado na questão - “Nessa época, o lixo vivia espalhado por todo 
lado e esses animais proliferavam em abundância...”,). A única alternativa em que a conjunção 
assume o mesmo valor, de acordo com o contexto,  é a alternativa a) Gosto muito dele, bem 
como gosto muito de você. A alternativa d) apresenta a conjunção “logo”, que no contexto 
assume um valor conclusivo, diferente da oração em questão. 

INALTERADO 

15569 DIGITADOR & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 05 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

16408 FARMACÊUTICO – 
USF & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 05 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015. um texto expositivo pode apresentar características de outras tipologias textuais, tais 
como: instrução, informação, descrição, definição, enumeração e comparação. O mesmo deve 
ser abrangente e deve apresentar um número suficiente de informações acerca de um tema (no 
texto em análise, percebemos características descritivas e informações acerca de uma 
campanha na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo em outro século), não descartando com 
isso, a sua visão ampla e sua função (o que deve ser feito ao analisar um tipo de texto), no 
caso da questão em análise, que é expor um fato acontecido. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

15435 PROFESSOR DE 
MATEMÁTICA & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  06 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

15573 PROFESSOR – 
EDUCAÇÃO 
INFANTIL & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  07 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, tema central 
do texto é “A falta de cuidado com o meio ambiente ao longo dos anos, sobretudo, por parte 
dos governantes, que não se preocupam em mudar a situação, muitas vezes por interesse 
econômico”, pois em diversos momentos, o autor fala dos problemas causados ao meio 
ambiente, inclusive na linha 1,26 e 27, cita o problema de Brumadinho. A autor cita também as 
políticas governamentais ineficazes, cita, dentre outros, na linha 7, a lei 9.433/97. É 
mencionado ainda, ao longo do texto, problemas relacionados com as indústrias, agronegócio, 
mineradoras e geradoras de energia. No antepenúltimo parágrafo, o autor menciona o 

INALTERADO 
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desinteresse do atual governo e no penúltimo parágrafo fica claro ainda, outros problemas 
ambientais como a devastação da Amazônia e do Cerrado pelo agronegócio. Ainda, no último 
parágrafo o autor coloca em questão os problemas ambientais causados pelas usinas de cana-
de-açúcar. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

21394 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 08 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015., os pronomes relativos são aqueles que se referem/representam nomes já mencionados 
antes e com estes se relacionam (O preconceito é um problema que atinge toda a sociedade. – 
O pronome relativo que se refere à palavra preconceito). Já os pronomes interrogativos são 
aqueles que empregamos em orações interrogativas diretas ou indiretas (Queria saber quem 
escondeu meu livro.). Todavia, o pronome quem, da oração em questão, está relacionado a 

uma oração interrogativa, já na terceira sentença, percebemos ao longo do texto e pelo 
contexto, que o eu lírico trata-se de uma garota em busca de um príncipe e se questiona se 
esse príncipe virou um sapo, mantendo assim, a sequência: FFFV. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

16020 PROFESSOR DE 
LÍNGUA 
PORTUGUESA & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 08 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015, crase é a fusão de duas vogais da mesma natureza, portanto, podemos identificar que 
em duas situações existe a fusão da preposição a com o artigo a nos dois primeiros parágrafos 
do texto (“pertence à vasta bacia hidrográfica” – Linha 1) e no segundo parágrafo (“ ... como um 
corpo estranho à lei...” – Linha 14) .  

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

15439 MÉDICO 
PLANTONISTA & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 09 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

16782 AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 10 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

18325 Orientador Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 10 

DEFERIDO 
 

O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga 
o argumento apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do 
candidato, tendo em vista apresentar mais de uma alternativa correta, anulando a 

ANULADA 
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questão citada. 
27094 PROFESSOR ANOS 

INICIAIS & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 10 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015, as conjunções aditivas possuem cum sentido de soma (Sentido atribuído à conjunção “e” 

no contexto do período mencionado na questão – “A mesma lei criou uma política nacional de 
recursos hídricos, tendo os comitês de bacia na base e no topo o Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos). Na alternativa a), tem-se a ideia de soma, adição; na alternativa b) temos 
o sentido de adversidade, ou seja, sentido oposto; na alternativa c), a conjunção e, assume 
valor concessivo em relação ao contexto; na alternativa d) temos a conjunção assumindo um 
valor de consequência ao fato e na alternativa e), é notório o sentido de finalidade, com 

relação ao contexto.  
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADA 

21394 TÉCNICO EM 
RADIOLOGIA & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 10 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015., Neologismo é um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou 
expressão nova, ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente. É uma nova 
palavra criada na língua. A palavra malandragem já existe (1. Comportamento próprio de 

malandro, de quem gosta de viver de modo boêmio, sem trabalhar; malandrice.  2. Ausência de 
atividade; falta de trabalho; vadiagem, ociosidade. 3. Qualidade de esperto, de quem é hábil, 
malicioso, ardil). Já, derivação sufixal ou sufixação, de acordo com a gramática citada acima, é 
o processo de formação que resulta do acréscimo de sufixo (afixo posposto a um radical, tema 
ou palavra) a uma palavra primitiva. Na palavra em questão, foi acrescentado o sufixo agem à 
palavra primitiva malandro. 

Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

27202 MÉDICO 
PLANTONISTA & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 11 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois de acordo com 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 38 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2015, conjunções adversativas são aquelas que assumem valor de oposição, contraste, como é 
o caso da conjunção entretanto usada no trecho do item III, enquanto que, a conjunção pois, 
deve ser usada quando se quer atribuir um valor conclusivo (posposto ao verbo) ou 
explicativo (anteposto ao verbo), não cabendo, portanto, seu uso nesse contexto. 

 Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADA 

15692 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 11 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, mudando o gabarito 
preliminar de C para B. 

C                  B 

22998 AGENTE Impugnação DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os ANULADA 
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ADMINISTRATIVO & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

ao gab. da  
questão 12 

recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

15692 TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 12 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, mudando o gabarito 
preliminar de B para C. 

B                  C 

23454 ASSISTENTE 
SOCIAL & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 12 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

30468 Agente 
Administrativo & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 13 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente Entretanto, a engrenagem da figura B possui 7 dentes, enquanto que a 
engrenagem da figura E possui 8 dentes, sendo portanto diferentes. Portanto, o recurso 
apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos de igual 
teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento apresentado no 
recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, mantendo o gabarito preliminar 

divulgado. 

INALTERADO 

15439 Médico plantonista & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 13 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O assunto é tópico da lógica dedutiva, que consta no edital. 

INALTERADO 

31463 Técnico de 
Enfermagem & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 13 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. Conteúdo Programático não contempla assunto abordado. 

ANULADA 

30082 Agente de Vigilância 
& Todos os cargos 
de nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 14 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O candidato contou incorretamente as letras do alfabeto, esquecendo da 
letra K. 

INALTERADO 

15452 Técnico 
administrativo & 
Todos os cargos de 
nível médio 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 14 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Na primeira linha para somar 34, deve-se ter: 1, 14, 15, 4. O candidato 
se confundiu atribuindo o valor 14 à última célula da segunda coluna, quando deveria tê-lo 
colocado na primeira célula da segunda coluna.  

INALTERADO 

23000 Cozinheiro/Merendeir
o & Todos os cargos 
de nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 15 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O fato de 12 pessoas gostarem do assunto raciocínio lógico, não quer 
dizer que todas essas pessoas também gostem de matemática. Da mesma forma, o fato de 10 
pessoas gostarem de matemática, não significa que todas elas gostem também de raciocínio 
lógico. Assim, não se pode simplesmente somar os dois números como o candidato o fez. 

INALTERADO 

15573 Professor – 
educação infantil & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 15 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Os sinais estão claros. Expressão: 4+4x4-4÷4. 
 

INALTERADO 

25489 Orientador social Impugnação 
ao gab. da  
questão 16 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. Conteúdo abordado difere do conteúdo programático. 

ANULADA 

25602 Psicólogo & Impugnação INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o INALTERADO 
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Todos os cargos de 
nível superior 

ao gab. da  
questão 16 

mesmo improcedente. As figuras estavam visualmente disponíveis para resolução. Caso o 
candidato tivesse necessidade de provas ampliadas, devia tê-lo feito dentro do período de 
inscrições. 

18622 Enfermeiro – 
Plantonista & Todos 
os cargos de nível 
superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 18 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente, por falta de fundamentação. O Projeto Celular Legal foi implementado na 
sua primeira fase no Estado de Goiás e no Distrito Federal, conforme se afirma na alternativa 
de Letra A. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações.  
Disponível em: http://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2068-celular-legal-
comeca-a-ser-implementado-em-10-estados-neste-domingo. 

INALTERADO 

16159 Auxiliar de Serviços 
Gerais &  
Agente de Vigilância;  
Agente 
Administrativo; 
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 18 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
improcedente, pelas seguintes razões: 
As únicas afirmativas consideradas incorretas estão elencadas nos itens: II e III, isto porque, a 
afirmativa é considerada verdadeira, de acordo com a regra estabelecida pelo Sistema de 
Bandeiras Tarifárias, da ANEEL: “Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais 

custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,050 para cada quilowatt-hora kWh 
consumido.”  
A redação da prova: “Na Bandeira vermelha (patamar 2) há um adicional cobrado que passa a 

ser proporcional ao consumo na razão de R$ 5,00 por 100 kWh (ou suas frações).” 

Por último as afirmativas IV e V também são consideradas verdadeiras, sendo desnecessária 
qualquer fundamentação a respeito. 
Fonte: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias  

INALTERADO 

18234 Assistente Social & 
Todos os cargos de 
nível superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 19 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente, tendo em vista que só existe uma única alternativa correta. Assim 
vejamos: a questão elaborada requer conhecimento dos candidatos acerca dos aterros 
sanitários nos Municípios paraibanos. A afirmação do item III que considera os Municípios 
Conceição, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa e Sousa com aterro sanitário é falsa, 
pois o Município de Guarabira ainda não possui aterro sanitário, restando evidente que 
alternativa B não pode ser considerada correta, pois ela indicava que “apenas” as assertivas II 
e V eram falsas. 

INALTERADO 

19583 Recepcionista & 
Todos os cargos de 
nível fundamental 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 19 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
recurso improcedente, pois a questão elaborada relata sobre um vazamento de soda cáustica 
em uma estação de tratamento de água da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, sendo 
possível observar o nome do órgão por extenso, de forma clara e objetiva, não prejudicando o 
entendimento dos candidatos em relação à questão.  Dessa forma, a alternativa correta é a 
Letra “C” que aduz: “a degradação da qualidade da água foi verificada no rio Gramame”. 
Disponível em: https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/no-dia-mundial-da-agua-
pescadores-do-rio-gramame-passam-por-necessidades-apos-o-vazamento-de-soda-
caustica.html 
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/vazamento-de-soda-caustica-em-rio-da-pb-foi-
negligencia-operacional-conclui-ibama.ghtml. 

 
INALTERADO 

19996 Orientador Social Impugnação 
ao gab. da 
questão 20 

DEFERIDO 
 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retifica a alternativa da questão supra. As 
afirmativas I e II são falsas. Apenas a alternativa III é verdadeira, trata sobre o feminicídio. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor. 

D                  C 

28170 Agente de Vigilância Impugnação INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o INALTERADO 

http://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2068-celular-legal-comeca-a-ser-implementado-em-10-estados-neste-domingo
http://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2068-celular-legal-comeca-a-ser-implementado-em-10-estados-neste-domingo
http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/no-dia-mundial-da-agua-pescadores-do-rio-gramame-passam-por-necessidades-apos-o-vazamento-de-soda-caustica.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/no-dia-mundial-da-agua-pescadores-do-rio-gramame-passam-por-necessidades-apos-o-vazamento-de-soda-caustica.html
https://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/no-dia-mundial-da-agua-pescadores-do-rio-gramame-passam-por-necessidades-apos-o-vazamento-de-soda-caustica.html
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/vazamento-de-soda-caustica-em-rio-da-pb-foi-negligencia-operacional-conclui-ibama.ghtml
https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/vazamento-de-soda-caustica-em-rio-da-pb-foi-negligencia-operacional-conclui-ibama.ghtml
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EXECUÇÃO: 

CONTEMAX 

& Todos os cargos 
de nível fundamental 

ao gab. da  
questão 20 

recurso improcedente, por falta de fundamentação. A questão versa sobre o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, que trata-se de uma importante 
instituição que protege o patrimônio natural e promove o desenvolvimento socioambiental, 
portanto se enquadra perfeitamente nos tópicos relevantes no concurso público. Além disso, a 
informação referente à sua criação se encontra com fácil acesso no site oficial da Instituição. 
Sendo assim, a alternativa correta é a Letra E. conforme disponível em:  
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9924-icmbio-comemora-11-anos-de-
atividades. 

21155 Professor – Anos 
Iniciais & Todos os 
cargos de nível 
superior 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 20 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. A Operação Lava-Jato teve como objetivo a investigação diversos 
crimes. Segundo o Ministério Público Federal com dados atualizados até 15 de fevereiro de 
2019  foram 88 acusações criminais contra 420 pessoas (sem repetição de nomes), sendo que 
49 sentenciados pelos seguintes crimes: corrupção, crimes contra o Sistema Financeiro 
Internacional, o Tráfico Internacional de Drogas, Formação de Organização Criminosa, 
Lavagem de Ativos, entre outros. Diante deste contexto, a alternativa correta é a Letra B. De 
acordo com as informações disponíveis em: 
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado  
https://noticias.r7.com/brasil/juiz-marcado-por-rigor-e-discricao-assume-chefia-da-lava-jato-
04032019. 
 

INALTERADO 

29914 Agente de Vigilância 
&  
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente 
Administrativo; 
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A questão trabalha com texto de João Paulo Costa Rolim Pereira, que 
trata da atual população indígena do Estado da Paraíba.  O assunto tratado no texto não pode 
ser desvinculado da construção histórica dessas comunidades. 

INALTERADO 

28848 
 

ENCANADOR Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e alterando a 
questão supra: da alternativa A para a alternativa C retificando o gabarito preliminar divulgado. 
O PVC padrão não é feito para transportar calor, porém tem uma classificação de acordo com 
as temperaturas de operação. A temperatura ideal do PVC é 23 graus Celsius, quando a 
pressurização no cano é igual à sua capacidade real. A 60 graus, o PVC fica instável e inseguro 
para transportar pressurização. 
 

A                  C 

21046 Farmacêutico Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo o Conselho Regional de Farmácia, de acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS, 1985 apud OPAS, 2007), o URM ocorre quando 
“pacientes recebem medicamentos apropriados para suas condições clínicas, em doses e 
períodos adequados e ao menor custo” (e não ao mesmo custo como diz a questão). O URM é 
o principal objetivo da dispensação. A orientação deve incluir informações em linguagem clara e 
objetiva, suficientes para o uso e armazenamento adequados, além de coibir a automedicação 

INALTERADO 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9924-icmbio-comemora-11-anos-de-atividades
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9924-icmbio-comemora-11-anos-de-atividades
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado
https://noticias.r7.com/brasil/juiz-marcado-por-rigor-e-discricao-assume-chefia-da-lava-jato-04032019
https://noticias.r7.com/brasil/juiz-marcado-por-rigor-e-discricao-assume-chefia-da-lava-jato-04032019
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EXECUÇÃO: 

CONTEMAX 

e o abandono do tratamento. Deve-se alterar para correta a alternativa D. 

15808 Médico  Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Emergências hipertensivas são situações em que ocorre progressiva 
lesão aguda de órgãos-alvo e risco iminente de morte, que necessitam de redução imediata da 
PA (não necessariamente para níveis normais). Tais emergências devem ser tratadas 
preferencialmente com agentes anti-hipertensivos parenterais em unidades de urgência. Logo, 
diante dessas situações, o médico assistente da Atenção Primária deverá chamar o serviço de 
atendimento móvel de urgência para a remoção do paciente imediatamente. O diagnóstico do 
EAP é principalmente alcançado por meio da anamnese e exame físico, e a severidade do 
quadro clínico depende da quantidade de líquido extravasado para o interstício pulmonar e 
alvéolos. Na anamnese deve-se perguntar a respeito de hipertensão, diabetes e cardiopatias 
previamente diagnosticadas. No exame físico, o quadro clínico geralmente é dramático com o 
paciente apresentando dispneia intensa, palidez, sudorese, uso de musculatura acessória, 
tosse com ou sem expectoração espumosa e rosada, além de cianose. Ansiedade, agitação e 
sensação de sufocamento também podem acompanhar o quadro. Na avaliação pulmorar, à 
ausculta notar-se-ão crepitações pulmonares difusas (desde as bases até os ápices), podendo 
ocorrer também sibilos e até roncos. E na avaliação cardíaca pode-se identificar ictus cordi 
desviado, e à ausculta poderá haver a presença de B3 e sopros cardíacos. 
Fonte: Mook, M. Filho, AB. Alheira, RG. Casos Clínicos em Terapia Intensiva. AMIB – 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 2ª Ed. Manole, São Paulo, SP, 2014. 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-
norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf  
 

INALTERADO 

24745 PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, de acordo 
com Celso Cunha e Lindley Cintra, na Nova Gramática do Português Contemporâneo (3.ª ed., 
p. 350), EMISSOR é aquele que emite uma mensagem, podendo ser uma pessoa, uma 

empresa, uma instituição. No texto em questão, percebe-se claramente que temos uma notícia 
jornalística, publicada pelo jornal “O ESTADO DE SÃO PAULO”, sendo este, portanto, o 

emissor da notícia. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

26710 Técnico em 
Enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 21 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A parturição pode ser dividida em três fases, distintas, tanto do ponto de 
vista fisiológico como clínico, que se sucedem harmonicamente. Na primeira fase, o útero sofre 
transformações que o capacitam a gerar e propagar as contrações uterinas. A segunda fase é 
o trabalho de parto ativo, resultando na dilatação cervical, na expulsão fetal e na 
dequitação. Na terceira fase, as contrações puerperais têm a finalidade de provocar a 
regressão do útero às condições pré-gravídicas. (p 117) Existe ainda o quarto período de 

Greenberg, representado pela primeira hora do puerpério. A estas etapas precede a fase de 
pré-parto, imprecisa e sutil, durante a qual se intensificam as metrossistoles, prenunciando a 
proximidade do parto (NEME, 1995; p 121). 

INALTERADO 

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois o MsConfig gerencia a 

INALTERADO 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
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EXECUÇÃO: 

CONTEMAX 

questão 22 iniciação do WINDOWS, estando assim presente no edital do concurso e sendo quesito básico 
para usuários do sistema. 
https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/o-que-e-msconfig/  

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  
questão 22 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois o MsConfig gerencia 
a iniciação do WINDOWS, estando assim presente no edital do concurso e sendo quesito 
básico para usuários do sistema. 
Fonte: https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/o-que-e-msconfig/  
 

INALTERADO 

15802 Médico  Impugnação 
ao gab. da  
questão 22 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Frente ao quadro de emergência hipertensiva exposto no caso clínico a 
conduta inicial indicada é Nitroprussiato de sódio com infusão contínua inicial de 0,25 
mcg/Kg/minuto. 
Fonte: Mook, M. Filho, AB. Alheira, RG. Casos Clínicos em Terapia Intensiva. AMIB – 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira, 2ª Ed. Manole, São Paulo, SP, 2014. 
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-
norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf  

INALTERADO 

26610 ODONTÓLOGO Impugnação 
ao gab. da  
questão 22 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa A, conforme gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

18568 Professor de 
Matemática 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 22 

INDEFERIDO 01.Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O candidato utiliza a lógica de que o raio diminui de forma constante, 
diminuindo para 20 cm, nos 10 primeiros dias, 10 cm nos próximos 10 dias e 0 cm nos últimos 
10 dias. Entretanto, a questão afirma que o que diminui de forma constante é o volume: “...que 
deixou o ar escapar de forma constante”. Assim, o raciocínio do mesmo está incorreto. 
 
02. Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O candidato argumenta que se passaram apenas 14,21 dias que é 
menor que 15 dias. No entanto, ao se aproximar dias o mesmo deve levar em consideração 
que se passaram mais do que 14 dias e as horas restantes fazem parte do próximo dia, ou 
seja, o 15º dia. 

INALTERADO 

29830 PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 22 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

18505 Assistente Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 23 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Não há erro no gabarito divulgado. A questão pede para assinalar a 
alternativa correta. Tomando como base o Guia de Políticas e Programas do MDSA, a 
alternativa A está correta. 

“O Centro de Referência da Assistên-cia Social (Cras) é a unidade pública da assistência 
social, de base municipal, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco 
social...” (pág 49). 
Ref.: BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Guia de políticas e programas. 

Brasília, DF: MDSA, Assessoria de Comunicação, 2017. 

INALTERADO 

19320 AUXILIAR DE Impugnação  Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e alterando a B               D 

https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/o-que-e-msconfig/
https://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/o-que-e-msconfig/
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
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EXECUÇÃO: 

CONTEMAX 

CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

ao gab. da  
questão 23 

DEFERIDO questão supra: da alternativa B para a alternativa D retificando o gabarito preliminar divulgado. 

20524 ODONTOLOGO Impugnação 
ao gab. da  
questão 23 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e alterando a 
questão supra: da alternativa E para a alternativa A retificando o gabarito preliminar divulgado. 
O agente causal/etiológico da mucocele é trauma, seja físico ou mecânico, deve-se tratar a 
lesão através de biopsia excisional a fim de evitar reicidiva, ela tem caráter elipsoide. 

E                 A 

15573 Professor de 
Educação Infantil 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 23 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente.  
“Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.          (Redação dada 
pela Lei nº 12.796, de 2013)” 

INALTERADO 

17777 Psicopedagogo Impugnação 
ao gab. da 
questão  23 

 
DEFERIDO 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retifica a alternativa da questão supra. 
Verificando a terminologia empregada na referida questão, no que se refere ao 
desenvolvimento cognitivo Piaget(1995)  apresenta os mesmos como: Operatório formal; 
Operatório concreto; Pré- operatório e Sensório-motor. Onde os critérios estabelecidos na letra 
C refere-se as questões de aprendizagem. 

C             D 

22341 Enfermeiro Impugnação 
ao gab. da  
questão 24 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A questão discorre sobre medidas de controle e vigilância em saúde 
para ofidismo orientadas pelo Enfermeiro, medidas de vigilância em saúde e epidemiologia 
incluem o controle e vigilância dos agravos presentes na saúde pública, incluindo o ofidismo, 
sendo assim, o conteúdo atende claramente ao certame. Fazendo entender que Diante dos 
novos desafios e de um novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são 
incorporadas às ações de saúde pública e a vigilância em saúde passa a ser entendida como 
“um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre 
eventos relacionados à saúde”, que visa ao planejamento e à “implementação de medidas de 
saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, 
agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde” (Portaria nº 1.378/2013). 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_1ed_atual.pdf 
 

INALTERADO 

24947 Professor de Artes Impugnação 
ao gab. da  
questão 24 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e alterando a 
questão supra: da alternativa E para a alternativa A retificando o gabarito preliminar divulgado. 
Letra correta “A”, tendo em vista que as afirmativas Cubismo; Expressionismo; Fauvismo; 
Abstracionismo; Surrealismo estão corretas 

E                 A 

29914 Agente de Vigilância 
& 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente 
Administrativo; 
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  24 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A Alternativa correta é a única que apresenta corretamente elementos 
definidores do clima de uma região. As outras alternativas apresentam opções que não fazem 
parte deste conjunto de elementos.  

INALTERADO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_1ed_atual.pdf
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22298 
 

ENCANADOR Impugnação 
ao gab. da 
questão  24 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A sarjeta é parte do sistema de drenagem, mas não do esgotamento 
sanitário, como sugere a questão. 

INALTERADO 

22575 Motorista categoria D 
& 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  24 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Alternativa correta, letra “C”. Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei n.º 9.503/97. Art. 87. 

INALTERADO 

21923 ENFERMEIRO Impugnação 
ao gab. da  
questão 25 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo o Ministério da Saúde, entre os fatores de risco associados aos 
mecanismos de transmissão do HIV está a reutilização de seringas e agulhas, bem como seu 
compartilhamento, a utilização de seringas e agulhas para drogas lícitas ou ilícitas não é 
mecanismo de transmissão de Hiv/Aids, o fator de risco associado a transmissão é a 
reutilização da agulha e o compartilhamento entre pessoas diferentes, o que expõe o individuo 
ao risco de contaminação pelo vírus. 
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf 
 

INALTERADO 

26774 ODONTOLOGO Impugnação 
ao gab. da  
questão 25 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando por apresentar mais de uma 
alternativa correta Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. 

ANULADA
 

18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 25 

INDEFERIDO 
 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a Fundação Mozilla sendo responsável 
pelo desenvolvimento do Mozilla Firefox entra no escopo do edital no quesito “Principais 
navegadores para Internet”. 
Fonte: https://www.mozilla.org/pt-BR/about/  
 

INALTERADO 

21822 TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 25 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois a questão foi formulada 
referindo-se ao Windows 2000, que faz parte do escopo do edital. 

INALTERADO 

16461 Orientador Social Impugnação 
ao gab. da 
questão  25 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. Conteúdo Programático não contempla assunto abordado. 

ANULADA 

17111 Psicólogo Impugnação 
ao gab. da 
questão 25 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. No edital apresenta como tema de estudo a Tipologia de Lewin, o qual 
estuda grupos e dinâmicas de grupo. No mesmo aborda as Diferenças Individuais e de 
Classes, assim como a Cultura e a Personalidade: "Status", papel e o indivíduo. Diante do 
exposto a referida questão encontra-se em conformidade com o contexto aplicado a dinâmica 
de grupo e as relações com o indivíduo. 

INALTERADO 

22575 Motorista categoria D 
& 
Operador de 
Máquinas Pesadas 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  26 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Alternativa correta, letra “E”.  

INALTERADO 

21046 FARMACÊUTICO Impugnação 
ao gab. da  
questão 26 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. As interações de um fármaco com o seu sítio de ação no sistema 
biológico ocorrem durante a chamada fase farmacodinâmica e são determinadas pela 

INALTERADO 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
https://www.mozilla.org/pt-BR/about/
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resultante entre forças intermoleculares atrativas e repulsivas, isto é, interações hidrofóbicas, 
eletrostáticas e estéricas. Considerando os possíveis modos de interação entre o fármaco e a 
biofase, necessários para se promover uma determinada resposta biológica, pode-se classificá-
los, de maneira genérica, em dois grandes grupos: fármacos estruturalmente inespecíficos e 
específicos. 
Fonte: 
http://www.quimica.ufpr.br/nunesgg/QIM__PG/material%20para%20estudo/Fundamentos%20d
e%20quimica%20medicianal.pdf 

26774 ODONTOLOGO Impugnação 
ao gab. da  
questão 26 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa D, conforme gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

28740 Agente 
Administrativo & 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente de Vigilância;  
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 27 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A Questão trabalha com a canção “É Proibido Proibir”, composta por 
Caetano Veloso em 1968 e crítica à censura imposta pela ditadura militar brasileira (cujo 
contexto histórico está previsto em edital), mas também à sociedade de consumo, às 
hierarquias e à burocratização da sociedade. 

INALTERADO 

23354 ORIENTADOR 
SOCIAL 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 27 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, retifica-se o gabarito preliminarmente 
divulgado da questão supra. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe 
servirá de paradigma para todos os recursos de igual teor. As normas gerais relativas a 
concursos públicos. “CAPÍTULO VI DA CORREÇÃO DAS PROVAS, § 2º A legislação de 
referência a ser considerada será a vigente na data da primeira publicação do edital. A 
alternativa que satisfaz a questão é C: “VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz 
competente da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do percentual 
permitido em lei.             (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001). 
A redação dada pela Lei 13.803/2019, é posterior a data de publicação do Edital Regulador do 
certame (VIII – notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem 
quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do, percentual permitido em lei) 
Fonte:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm e 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm#art1   

D                   C 

28678 Inspetor de Alunos/ 
Monitor de Creche 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  27 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, tendo em vista que 

a questão apresenta mais de uma alternativa correta, anulando a questão citada. 

ANULADA 

25551 AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 27 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa, conforme gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

15573 Professor de 
Educação Infantil 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 27 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando a questão supra, retificando o 
gabarito preliminar. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. redação estava desatualizada – alterações 

ANULADA 

http://www.quimica.ufpr.br/nunesgg/QIM__PG/material%20para%20estudo/Fundamentos%20de%20quimica%20medicianal.pdf
http://www.quimica.ufpr.br/nunesgg/QIM__PG/material%20para%20estudo/Fundamentos%20de%20quimica%20medicianal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10287.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm#art1
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pelas EMC-014 de 12/09/1996, EMC-053 de 19/12/2006, EMC-059 de 11/11/2009 

24745 PROFESSOR DE 
PORTUGUÊS 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 27 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, pois, analisamos a 
primeira proposição correta, pois o autor enfrenta o paradoxo NASCER X MORRER, ao longo 
da primeira estrofe - confirmado pela elipse presente no último verso dessa estrofe: “Em 
contínuas tristezas (morre) a alegria”. Nasce a luz do sol da formosura, e morre a alegria. 
Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos 
os recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o 
argumento apresentado no recurso IMPROCEDENTE e INDEFERE o pedido do candidato, 

mantendo o gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

29908 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 27 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A questão não aborda técnicas em radioterapia e sim, radioproteção, 
pois questiona quanto ao tipo de exposição na radioterapia, sendo assim, aborda tema 
apontado pelo edital do certame. 

INALTERADO 

31463 Técnico em 
Enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 27 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. Existem duas respostas possíveis, uma vez que não foi identificado o sexo do 
paciente. 

ANULADA 

22998 Agente 
Administrativo & 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente de Vigilância;  
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da 
questão 28 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. O texto de Fernando Gabeira, trecho do livro “O que é isso, companheiro?” 
contextualiza-se durante o período de transição do governo Costa e Silva para o governo do 
General Emílio Garrastazu Médici.  

ANULADA 

22341 Enfermeiro Impugnação 
ao gab. da  
questão 28 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O edital aponta o processo de cuidar em todo o ciclo vital como 
conteúdo do edital, incluindo a saúde do idoso, podendo afirmar que o envelhecimento revela 
mudanças no indivíduo (em seus aspectos psicológicos, sociais, físicos e neuropsicológicos) e 
no ambiente que o cerca. Tendo alta incidência no idoso, a depressão e as demências, podem 
trazer déficits de cognição, de memória, linguagem, funções executivas, além de gnosias e 
praxias, interferindo na autonomia, no desempenho social ou profissional do indivíduo, 
atendendo ao conteúdo do edital do certame. 
Fonte: http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1802/262%20revisao.pdf  

INALTERADO 

27346 Farmacêutico Impugnação 
ao gab. da  
questão 28 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Assim como inicialmente identificado na estrutura da PGHS1 ovina, o 
monômero da PGHS-2 humana é constituído por três domínios: o domínio do fator de 
crescimento epidérmico (EGF), localizado na região N-terminal, o domínio de ligação à 
membrana (MBD) e o domínio catalítico na região C-terminal. Este último, o maior deles, 
contém os sítios peroxidase e cicloxigenase. O sítio ativo cicloxigenase, tanto na PGHS-1 como 
na PGHS-2, está localizado em um canal hidrofóbico longo e estreito que se estende em 
direção ao centro do principal domínio globular enzimático. 
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/qn/v21n6/2911.pdf  

INALTERADO 

http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/EMC14_12.09.1996/EMC14.asp
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/EMC53_19.12.2006/EMC53.asp
http://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/EMC59_11.11.2009/EMC59.asp
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1802/262%20revisao.pdf
http://www.scielo.br/pdf/qn/v21n6/2911.pdf
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21394 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 28 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo a FioCruz, A técnica de fluoroscopia produz uma imagem 
contínua e instantânea que é especialmente útil para guiar procedimentos, procurar através de 
uma seção do corpo determinadas doenças e observar uma função dinâmica. A fluoroscopia só 
deve ser utilizada se a informação clínica desejada não puder ser obtida por meio da radiografia 
convencional. Nesta técnica, o operador deve sempre estar atento ao tempo de exposição. A 
maioria dos equipamentos modernos possui um temporizador que produz um sinal audível e 
desliga o aparelho após 5 minutos de exposição. O principal avanço da fluoroscopia foi o 
advento do intensificador de imagens acoplado ao sistema de vídeo. 

INALTERADO 

22341 Enfermeiro Impugnação 
ao gab. da  
questão 29 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Semiologia e semiotécnica em enfermagem são assuntos abordados 
pelo edital do certame, semiologia é definida como o estudo sistemático dos sintomas que 
forem observados nos pacientes examinados a cada dia, da técnica de entrevista, do 
relacionamento enfermeiro-paciente, do raciocínio clínico, da educação do paciente, sempre 
baseado naquilo que ocorreu na consulta de enfermagem, sendo assim, atendendo ao certame 
do concurso. 
Fonte: 
http://ftp.medicina.ufmg.br/clm/2013/Manual_de_Atendimento_Clinico_Semiologia_I_26082013.
pdf  

INALTERADO 

17111 Psicólogo Impugnação 
ao gab. da 
questão 29 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A alternativa D encontra-se parcialmente correta. Os argumentos 
trazidos por vossa senhoria estão corretos por ser o plantão psicológico uma terapia breve, mas 
que o mesmo não impede trabalhar em profundidade as questões latentes do paciente. 
Considerando ser uma condição sine qua non no processo de cura, pois o mesmo visa o 
estabelecimento de vínculo e adesão ao tratamento e que se faz necessário o aprofundamento, 
a fim do mesmo apresentar um bom prognóstico. 

INALTERADO 

20524 ODONTOLOGO Impugnação 
ao gab. da  
questão 29 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa D, conforme gabarito preliminar divulgado. A pergunta é clara 
“Para os dentes restaurados com resinas compostas em polpas relativamente jovens, 
devemos utilizar quais materiais forradores?” 

INALTERADO 

15573 Professor de 
Educação Infantil 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 29 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente.  
Art.. 63, II do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente: “atividade compatível com o 
desenvolvimento do adolescente”. 

INALTERADO 

18568 Professor de 
Matemática 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 29 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. O candidato argumenta corretamente que probabilidade é um número entre 0 e 1, 
o que invalida o item I da questão. 

ANULADA 

21822 Técnico em 
Informática 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 29 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois a Iana nunca deixou de 
fornecer os endereços IP, ela simplesmente se tornou parte do ICANN e não deixou de cumprir 
sua função, destinando-a ao ICANN, como mostra o próprio link informado pelo recorrente, que, 
apesar de estar em inglês, dá a real circunstância da relação entre Iana e ICANN. Hoje, ICANN 
é o responsável por determinar as regras do uso da internet, o que engloba a distribuição dos 
IPs, mas ele o faz através da Iana. 

INALTERADO 

http://ftp.medicina.ufmg.br/clm/2013/Manual_de_Atendimento_Clinico_Semiologia_I_26082013.pdf
http://ftp.medicina.ufmg.br/clm/2013/Manual_de_Atendimento_Clinico_Semiologia_I_26082013.pdf
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Fonte:  https://www.iana.org/about   

20844 AUXILIAR DE 
CONSULTÓRIO 
DENTÁRIO 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando a questão supra, retificando o 
gabarito preliminar. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. 

ANULADA 

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. O recurso assiste ao candidato, pois a palavra “gráficos” foi usada incorretamente 
no lugar da palavra “dados”. 

ANULADA 

21046 Farmacêutico Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A RDC 17 possui o objetivo de estabelecer os requisitos mínimos a 
serem seguidos na fabricação de medicamentos para padronizar a verificação do cumprimento 
das Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (BPF) de uso humano durante as 
inspeções sanitárias. Os temas Padronização de Medicamentos, controle sanitário bem como 
Controle de qualidade contemplam e justificam o uso da RDC para elaboração da questão, pois 
se incluem no conteúdo do edital do certame. 
Fonte: 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0017_16_04_2010.pdf/b9a8a293-f04c-
45d1-ad4c-19e3e8bee9fa  

INALTERADO 

20425 Fisioterapeuta Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Sistemas de classificação têm sido desenvolvidos nas últimas décadas 
com a finalidade de tentar definir os padrões mais frequentes da marcha na paralisia cerebral. 
Em 1987, Winters e colaboradores identificaram quatro padrões em pacientes com hemiparesia 
espástica, com base no comportamento dos joelhos no plano sagital.Os pacientes foram 
classificados como tipo I quando apresentavam equino do tornozelo apenas durante a fase de 
balanço. Quando o equino era observado durante todo o ciclo de marcha, os pacientes eram 
classificados como tipo II. No tipo III, além das alterações presentes nos tipos I e II, os 
pacientes também exibiam redução no arco de movimento dos joelhos. Por fim, os pacientes 
com o tipo IV exibiam todas as alterações anteriores, além da limitação para a extensão do 
quadril na fase de apoio. Outros sistemas foram desenvolvidos após, mas a classificação de 
Winters não ficou em desuso, além do fato da questão deixar bem claro qual a referência de 
avaliação em questão. 
Fonte: 
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/H/HEBERT_Sizinio/Ortopedia_Traumat
ologia_5Ed/Lib/Amostra.pdf 

INALTERADO 

22124 Médico  Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo o Ministério da Saúde, as principais complicações do sarampo 
são as manifestações respiratórias, sendo mais comuns em gestantes, pessoas 
imunocomprometidas e nas crianças que apresentam desnutrição e hipovitaminose A. 
Devemos atentar para infecções secundárias virais e bacterianas do trato respiratório alto, em 
especial a otite média. 
Fonte: http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-
norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf  

INALTERADO 

15573 Professor de 
Educação Infantil 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente.  O Art.. 70, II do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece: “a integração com os órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

INALTERADO 

https://www.iana.org/about
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0017_16_04_2010.pdf/b9a8a293-f04c-45d1-ad4c-19e3e8bee9fa
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0017_16_04_2010.pdf/b9a8a293-f04c-45d1-ad4c-19e3e8bee9fa
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/H/HEBERT_Sizinio/Ortopedia_Traumatologia_5Ed/Lib/Amostra.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/H/HEBERT_Sizinio/Ortopedia_Traumatologia_5Ed/Lib/Amostra.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
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Defensoria Pública, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e com as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção e 
defesa dos direitos da criança e do adolescente”       (Incluído pela Lei nº 13.010, de 2014) 
Fala em integração e na prova fala em separação sendo a que se deve marcar 

18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa C, conforme gabarito preliminar divulgado.  
As vantagens da centralização: As decisões são tomadas por administradores que 
possuem visão global da empresa; Os tomadores de decisão no topo são mais bem 

treinados e preparados do que os questão nos níveis mais baixos.- As decisões são mais 
consistentes com os objetivos empresariais globais; A centralização elimina esforços 
duplicados de vários tomadores de decisão e reduz custos operacionais; Certas funções – 

como compras e tesouraria – permitem maior especialização e vantagens com a centralização. 
As desvantagens da centralização:  As decisões são tomadas na cúpula que esta distanciada 
dos fatos e das circunstancias.- Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as 
pessoas e situações envolvidas- As linhas de comunicação ao longo da cadeia escalar 
provocam demora e maior custo operacional- As decisões passadas pela cadeia escalar, 
envolvendo pessoas intermediarias e possibilitando distorções e erros pessoais no processo de 
comunicação das decisões. Descentralização: O princípio que rege a descentralização e assim 
definido: a autoridade para tomar ou iniciar a ação deve ser delegada tão próxima da cena 
quanto possível. As vantagens da Descentralização:- As decisões são tomadas mais 
rapidamente pelos próprios executores da ação.- Tomadores de decisão são os que têm mais 
informação sobre a situação- Maior participação no processo decisório promove motivação e 
moral elevado entre os administradores médios- Proporciona excelente treinamento para os 
administradores médios. As desvantagens da Descentralização: 
Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos- Maior 
custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios- Risco da 
sub objetivação: os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que 
os empresarias.- As políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos 
departamentos. 
Ref.: Idalberto Chiavenatto. Administração Geral e Pública. 3ª Edição; Barueri, São Paulo. 
Manote, 2012. 

INALTERADO 

21822 Técnico em 
Informática 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 30 

INDEFERIDO 
 

Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois seu conteúdo (incluindo o link e a imagem 
citados pelo recorrente) refere-se à CAMADA TCP/IP, e não ao protocolo em si. A questão 
formulada não se referiu em momento algum a essa CAMADA, somente ao Protocolo TCP/IP. 

INALTERADO 

21460 Professor de 
Matemática & 
Demais Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 31 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando a questão supra, retificando o 
gabarito preliminar. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Parágrafo mencionado foi modificado pela Lei 
13.632, de 2018. Parágrafo 3º: “A oferta de educação especial, nos termos do caput, tem início 
na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o 
parágrafo único do art. 60 desta Lei”. 

ANULADA 

26617 AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 32 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo a FADESP, acamados e Pessoas que estão acima do peso, 
sedentárias com ou sem uso de tabaco e álcool, são situações consideradas de risco. Com 
relação ao peso do bebê, é considerado fator de risco crianças com peso menor que 2,5 Kg ao 
nascer, sendo 2,8 Kg uma situação normal. 

INALTERADO 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13010.htm#art1
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Fonte: 
https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/389_apostila_do_curso_introdutorio_de_Agente 
Comunitário de Saúde.pdf  

18505 Assistente Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 32 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. A questão 32 repete as alternativas da questão anterior (31). 

ANULADA 

25551 Auxiliar de 
Consultório Dentário 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 32 

INDEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, nega-lhe provimento, de anulação da 
questão mantendo a alternativa, conforme gabarito preliminar divulgado. 

INALTERADO 

22622 Psicólogo Impugnação 
ao gab. da 
questão 32 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O Conselho Regional de Psicologia em sua resolução CFP 001/2019 

apregoa de forma clara as orientações no preenchimento de prontuários coletivos e o mesmo é 
consoante com a resolução CFM 1.821/2007, a qual antecede as bases normativas para 

conformidade do referido instrumento. Nesse sentido, não é a resolução que invalida a questão. 
O Que requer na mesma é reconhecer as habilidades e competências do candidato no 
conhecimento do mesmo. 

INALTERADO 

15487 Professor de 
Matemática & 
Demais Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  32 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. O trecho apresenta características da avaliação formativa. Referência: 
Livro Pedagogia – Concursos. Coordenadora: Poliana Marina Mascarenhas de Santana 
Magalhães. Editora 2 B Ltda – Salvador – Bahia – Brasil – 2018. 

INALTERADO 

22144 Condutor de Veículo 
de Urgência 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  33 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente, pois a questão versa sobre as penalidades aplicadas pela autoridade de 
trânsito, na esfera de suas competências estabelecidas na legislação em vigor, na qual a 
apreensão do veículo foi revogada pela Lei nº 13.281, de 2016, conforme o art. 256, IV do 
Código de Trânsito Brasileiro.  

INALTERADO 

16092 ORIENTADOR 
SOCIAL 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  33 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, retificando o 

gabarito preliminarmente divulgado.  Previsto no Conteúdo Programático, apesar de conter erro 

no número do ano, não prejudica a redação, uma vez que Estatuto do Idoso, Art. 10. É 

obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a 
dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e 
sociais, garantidos na Constituição e nas leis.         § 1

o
 O direito à liberdade compreende, 

entre outros, os seguintes aspectos:         I – faculdade de ir, vir e estar nos logradouros 
públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais;         II – opinião e 
expressão;        III – crença e culto religioso;        IV – prática de esportes e de diversões;        V 
– participação na vida familiar e comunitária;        VI – participação na vida política, na forma da 
lei;        VII – faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.       § 2

o
 O direito ao respeito 

consiste a)  na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos 
espaços e dos objetos pessoais.         § 3

o
 É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 

colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm  

E                  A 

https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/389_apostila_do_curso_introdutorio_de_Agente%20Comunitário%20de%20Saúde.pdf
https://www.portalfadesp.org.br/midias/anexos/389_apostila_do_curso_introdutorio_de_Agente%20Comunitário%20de%20Saúde.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
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22939 Medico – USF; & 
Enfermeiro; 
Plantonista; 
Enfermeiro USF; 
Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo; 
Fisioterapeuta; 
Médico Plantonista; 
Nutricionista; 
Odontólogo e 
Odontólogo – USF. 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 33 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo a portaria 2436/2017, as estratégias de articulação junto às 
gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e 
qualificação da Atenção Básica devem ser definidas de forma tripartite. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html  

INALTERADO 

21394 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 33 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O filamento é um componente fundamental para o dispositivo de 
geração dos raios X, porque nele são produzidos os elétrons que serão acelerados em direção 
ao ânodo. O fio enrolado de tungstênio, semelhante ao utilizado nas lâmpadas incandescentes 
domésticas, tem por objetivo aumentar a concentração de calor e garantir uma uniformidade na 
geometria da produção do feixe de elétrons. A utilização do tungstênio se dá por dois motivos: 

 É um átomo que possui grande número de elétrons. 

 O ponto de fusão é acima dos 3.400 o C. 
Fonte: 
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOARES_Flavio_Augusto/Equipame
nto_Radiografico_Process_Filme/Lib/Amostra.pdf  

INALTERADO 

19320 Auxiliar de 
Consultório Dentário 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 34 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, deferindo provimento e alterando a 
questão supra: da alternativa D para a alternativa A retificando o gabarito preliminar divulgado. 

D                 A 

22144 Condutor de Veículo 
de Urgência 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  34 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo procedente, retifica-se o gabarito, sendo possível contatar o “erro material”. De acordo 
com o artigo 172 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a conduta de atirar objetos na via 
pública é considerada infração média. 

C                 B 

16055 ORIENTADOR 
SOCIAL 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  34 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, retificando o 

gabarito preliminarmente divulgado.  Previsto no Conteúdo Programático, apesar de conter erro 
no número do ano, não prejudica a redação, uma vez que Estatuto do Idoso, em seus Arts. 11 a 
14 estabelece “ Art. 11. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil; Art. 12.  A 

obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores; Art. 13.  As 
transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou 
Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial 
nos termos da lei processual civil.         (Redação dada pela Lei nº 11.737, de 2008);        Art. 
14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu 

sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm  

E                 B 

15573 Professor de 
Educação Infantil & 
Demais Professores 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  34 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. O trecho apresenta características da avaliação formativa. Referência: 
Livro Pedagogia – Concursos. Coordenadora: Poliana Marina Mascarenhas de Santana 

INALTERADO 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOARES_Flavio_Augusto/Equipamento_Radiografico_Process_Filme/Lib/Amostra.pdf
http://srvd.grupoa.com.br/uploads/imagensExtra/legado/S/SOARES_Flavio_Augusto/Equipamento_Radiografico_Process_Filme/Lib/Amostra.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11737.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm
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(Fundamentos da 
Educação) 

Magalhães. Editora 2 B Ltda – Salvador – Bahia – Brasil – 2018. 

31463 Técnico em 
Enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  34 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o artigo 50 do 
CEPE é dever profissional assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do 
paciente, representante ou responsável legal, ou decisão judicial, caracterizando a alternativa B 
como correta. 
Fonte: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html 

INALTERADO 

26617 AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 35 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo a prefeitura de Londrina, a cidadania é exercida pelo indivíduo, 
por grupos e até instituições que através do empoderamento, isto é, através do poder que tem 
para realizar tarefas sem necessitar de autorização ou permissão de alguém, realizam ações 
ocasionando mudanças que as levam a evoluir e se fortalecer. 
Fonte: https://www.apostilasopcao.com.br/apdigt443/preflondrina140425_agcomsaude.pdf  

INALTERADO 

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  
questão 35 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão não foi 
baseada em especulação, e, sim, nas taxas reais de transferências das portas USB, como 
mostrado abaixo. Logo, a preposição ATÉ não se aplica. 
A USB 2.0, possui taxa de transferência de dados de 480 Mbps (60 MB/s), a USB 3.0 possui 
taxa de transferência de dados de 4,8 Gbps (600 MB/s), ou seja, dez vezes mais rápida que a 
tecnologia anterior. 
Ref.: https://www.tecmundo.com.br/microsoft/2719-o-que-mudara-na-usb-3-0-em-relacao-a-2-0-
.htm  
 

INALTERADO 

22341 Enfermeiro – 
Plantonista & 
Enfermeiro USF; 
Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo; 
Fisioterapeuta; 
Medico – USF; 
Médico Plantonista; 
Nutricionista; 
Odontólogo e 
Odontólogo – USF. 
 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 35 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Transcorridas quase duas décadas do processo de institucionalização 
do Sistema Único de Saúde, a sua implantação e implementação evoluíram muito, 
especialmente em relação aos processos de descentralização e municipalização das ações e 
serviços de saúde. O processo de descentralização ampliou o contato do Sistema com a 
realidade social, política e administrativa do país e com suas especificidades regionais, 
tornando-se mais complexo e colocando os gestores a frente de desafios que busquem superar 
a fragmentação das políticas e programas de saúde através da organização de uma rede 
regionalizada e hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM399_20060222.pdf  

INALTERADO 

16055 ORIENTADOR 
SOCIAL 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  35 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

15560 Técnico em 
Enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  35 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois dos conteúdos do edital do 
certame contam o tema “Políticas Públicas de Saúde no Brasil”, a PORTARIA N.º 1863/GM, EM 
29 DE SETEMBRO DE 2003 Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 

INALTERADO 

http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-5642017_59145.html
https://www.apostilasopcao.com.br/apdigt443/preflondrina140425_agcomsaude.pdf
https://www.tecmundo.com.br/microsoft/2719-o-que-mudara-na-usb-3-0-em-relacao-a-2-0-.htm
https://www.tecmundo.com.br/microsoft/2719-o-que-mudara-na-usb-3-0-em-relacao-a-2-0-.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prtGM399_20060222.pdf
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gestão. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, considerando o 
quadro brasileiro de morbimortalidade relativo a todas urgências, inclusive as relacionadas ao 
trauma e à violência, contempladas no Anexo da Portaria MS/GM nº 737, de 16 de maio de 
2001 - Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. 
Considerando que é de relevância pública o estabelecimento de normas para a organização 
dos serviços públicos e privados de atenção às urgências, conforme preceituam o art. 197 da 
Constituição Federal e os arts. 1º e 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf 

27530 Fiscal de Obras e 
Posturas 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 35 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Consta como sub item F) Analisar e aprovar o plano de execução e o 
cronograma detalhado, dos serviços e obras, a serem apresentados pela contratada no início 
dos trabalhos; O item 3. Responsabilidades da Fiscalização, do Manual Orientativo de 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia - CGE PB. 
Sendo assim a alternativa d) V.V.V.V.V continua sendo a alternativa correta. 
 
Abaixo segue trecho do manual. 
3. Responsabilidades da Fiscalização 
As responsabilidades da fiscalização estão regulamentadas no art. 67 da Lei nº 8.666/93, no 
art. 8º da Decreto Estadual nº 30.610/2009, nos Cadernos de Encargos do SINCO (disponíveis 
em http://www.propacto.pb.gov.br/sinco/menuprincipal.jsp), no Manual de 
Obras Públicas – Edificações da SEAP (disponível em 
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf , no edital, no contrato 
e/ou no projeto básico, mais especificamente nas especificações técnicas dos serviços e 
materiais, relacionados com a obra ou serviço a ser executado. 
Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não 
poderá ser invocado para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços 
e obras. 
A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência 
oficial e anotações ou registros no Livro de Ocorrências. 
A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras extraídos do 
Diário de Obra. 
As reuniões, realizadas para tratar de questões relacionadas ao contrato, serão documentadas 
por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes 
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 
responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e 
comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, inclusive munido com a Anotação(s) 
de Responsabilidade Técnica (ARTs) do CREA/CAU da fiscalização que deverá acompanhar a 
primeira medição. As atribuições do mesmo, além das que constarem em editais de licitação, 
contratos e outros documentos relacionados a obras ou serviços em que vão exercer a 
fiscalização, são: 
a) Elaborar o plano de ataque da fiscalização conforme os padrões deste Manual; 
b) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou verificar 
se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, ao projeto, 

INALTERADO 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf
http://www.propacto.pb.gov.br/sinco/menuprincipal.jsp
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manuais/manual_projeto.pdf
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aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato, inclusive as pertinentes aos 
encargos complementares, sendo permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a fiscalização contratual; 
c) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 
incluindo: projetos, caderno de encargos, especificações técnicas de materiais e serviços, 
orçamentos, documentos da licitação (edital, proposta e respectiva planilha orçamentária e 
relatório final da licitação), contrato, medições, cronogramas físico-financeiros previstos e 
realizados, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, pagamentos, caderneta ou livro de 
ocorrências, correspondências, relatórios, certificados de ensaios e testes de materiais e 
serviços, protótipos e catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, 
Projeto como Construído (As Built), termos de recebimento provisório e definitivo e devolução 
de cauções e outros pertinentes ao acompanhamento da execução contratual; 
d) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apresentados 
pela contratada no início dos trabalhos; 
e) Analisar a conformidade da execução, quando for o caso, do Projeto de Gerenciamento de 
Resíduo de Construção Civil – PGRCC com os requisitos exigidos pelo CONAMA, através da 
Resolução nº 307/2002 e, sendo a obra realizada em João Pessoa, aplicar-se-á a Lei nº 
11.176/2007 do Município de João Pessoa, caso contrário, não incidirá os efeitos da aludida 
norma. 
f) Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado, dos serviços e 
obras, a serem apresentados pela contratada no início dos trabalhos; 

g) Obter da Contratada o Manual de Qualidade, quando for o caso, contendo o sistema de 
Gestão de Qualidade e verificar a sua efetiva utilização; 
h) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o 
andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento 
do contrato; 
i) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecer 
informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
j) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras 
em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante; 
k) Promover a presença dos Autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que for 
necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de execução e os 
parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
l) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando 
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos; 
m) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das 
medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de 
proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam 
riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas 
normas de segurança e saúde no trabalho; 
n) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados; 
o) Verificar e atestar as respectivas medições dos serviços executados, que deverão ser 
acompanhadas por registro fotográfico e pelas respectivas memórias de cálculo; 
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p) Conferir, vistar, liquidar a correspondente despesa e encaminhar para pagamento as faturas 
emitidas pela contratada; 
q) Disponibilizar para instâncias superiores, mensalmente, relatórios constando informações 
gerenciais da obra; 
r) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 
contrato; 
s) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, 
inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
t) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle 
de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 
u) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 
Contratada e admitida no caderno de encargos e/ou especificações técnicas dos materiais e 
serviços, com base na comprovação da equivalência entre os componentes, de conformidade 
com os requisitos estabelecidos no caderno de encargos e/ou especificações técnicas; 
v) Verificar e aprovar os relatórios ou registros periódicos de execução dos serviços e obras, 
elaborados pela contratada, em conformidade com os padrões exigidos no Manual de 
Fiscalização do Estado; 
w) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da contratada que embarace ou dificulte a 
ação da fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada 
prejudicial ao andamento dos trabalhos; 
x) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminhar a 
documentação necessária, em tempo hábil, para instâncias superiores providenciarem as 
medidas cabíveis aos mesmos; 
y) Controlar as subcontratações com base nas regras estabelecidas no contrato; 
z) Solicitar a instância superior, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes, nas 
decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 
ab) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela contratada, mediante 
parecer técnico fundamentado, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 9.697/2012, a fim de 
que as medidas legais cabíveis possam ser aplicadas. 
ac) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; 
ad) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela contratada, registrando 
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os 
serviços e obras efetivamente executados. 
af) Receber, provisoriamente, a obra ou serviço, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 
ae) Colaborar com a Comissão de Recebimento Definitivo, sempre que for solicitada; 
ef) Preparar e organizar a documentação de sua competência que consta neste Manual 

20501 Cozinheiro/ 
Merendeiro & 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  36 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Trata-se de questões diferentes, mesmo tema, 
consideramos inválido o pedido de impugnação da questão.  

INALTERADO 
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Agente de Vigilância;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

28775 ORIENTADOR 
SOCIAL 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  36 

DEFERIDO O recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os 
recursos de igual teor e diante do exposto, a comissão elaboradora da prova julga o argumento 
apresentado no recurso PROCEDENTE e DEFERE o pedido do candidato, anulando a questão 

citada. 

ANULADA 

15435 Professor de 
Matemática & 
Demais Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  36 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. De acordo com a Lei 8.069/90, artigo 69. O adolescente tem direito à 
profissionalização e à proteção no trabalho, observado o seguinte aspecto: Capacitação 
profissional adequada ao mercado de trabalho. A questão foi elaborada destacando apenas um 
aspecto dentro do referido artigo, sabendo-se que dentre as alternativas A-B-C-D-E, só pode 
haver uma correta. As alternativas B, C e D referem-se ao artigo 63. A alternativa E refere-se 
ao artigo 53. Referência: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8.069, de 13  de 
julho de 1990. 

INALTERADO 

15560 Técnico em 
Enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  36 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois dos conteúdos do edital do 
certame contam o tema “Políticas Públicas de Saúde no Brasil”, a PORTARIA N.º 1863/GM, EM 
29 DE SETEMBRO DE 2003 Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser 
implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 
gestão. O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, considerando o 
quadro brasileiro de morbimortalidade relativo a todas urgências, inclusive as relacionadas ao 
trauma e à violência, contempladas no Anexo da Portaria MS/GM nº 737, de 16 de maio de 
2001 - Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. 
Considerando que é de relevância pública o estabelecimento de normas para a organização 
dos serviços públicos e privados de atenção às urgências, conforme preceituam o art. 197 da 
Constituição Federal e os arts. 1º e 15 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf 

INALTERADO 

18505 Assistente Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 36 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Não há erro no gabarito divulgado. A Política Nacional do Idoso traz a 

descentralização político-administrativa como diretriz. Isto é, a descentralização político-
administrativa é uma norma de procedimento. 
Ref.: BRASIL. Lei Nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do 

idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8842.htm> 

INALTERADO 

18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 36 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando a questão supra, retificando o 
gabarito preliminar. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. O recurso assiste ao candidato, pois, embora a 
própria Microsoft indique o atalho Ctrl+Y para “Refazer”, como exibido no link abaixo, o atalho 
Ctrl+R também é uma opção viável para a mesma ação em versões mais recentes do software 
(anteriormente, esse atalho se referia à ação “Alinhar à direita”). Duas alternativas satisfazem a 
questão. 
Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-
6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132  

ANULADA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_urgencias.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8842.htm
https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132
https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132
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18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 37 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. O recurso não assiste ao candidato, pois o Windows 10 é a versão atual 
do sistema operacional da Microsoft, o que o faz pertinente para questões atuais. 
 

INALTERADO 

18505 Assistente Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 37 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Não há erro no gabarito divulgado.  

01. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no capítulo VII: 
“§ 2o Os serviços socioassistenciais destinados à pessoa com deficiência em situação de 
dependência deverão contar com cuidadores sociais para prestar-lhe cuidados básicos e 
instrumentais”. 
02. Embora uma das compreensões possíveis do vocábulo “focar” seja sinônimo de “ter 
um objetivo” ou “ser determinado a alcançar ou atingir uma meta” ou “ter prioridade em fazer 
algo”, a alternativa A não se aplicaria porque o Estatuto assegura várias garantias: da 
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 
autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos 
e da plena participação social, não sendo nenhuma delas com maior relevância ou prioridade 
em detrimento de outra. 
Por exemplo, os serviços não podem focar em habitação e reabilitação e não garantir o 

convívio familiar. 
(Art 39.), “Os serviços, os programas, os projetos e os benefícios no âmbito da política pública 
de assistência social à pessoa com deficiência e sua família têm como objetivo a garantia da 
segurança de renda, da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da 
autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção do acesso a direitos 
e da plena participação social, não sendo nenhuma delas com maior relevância ou prioridade 
em detrimento de outra. 
 
Ref.: BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm> 

INALTERADO 

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  
questão 37 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anulando a questão supra, retificando o 
gabarito preliminar. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. O recurso assiste ao candidato, pois, embora a 
própria Microsoft indique o atalho Ctrl+Y para “Refazer”, como exibido no link abaixo, o atalho 
Ctrl+R também é uma opção viável para a mesma ação em versões mais recentes do software 
(anteriormente, esse atalho se referia à ação “Alinhar à direita”). 
Ref.: https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-
6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132  
 

ANULADA 

15439 Médico Plantonista & 
Enfermeiro; 
Plantonista; 
Enfermeiro USF; 
Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo; 
Fisioterapeuta; 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 37 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo o Ministério da Saúde, os indicadores de morbidade medem a 
frequência de problemas de saúde específicos como infecções, cânceres, acidentes de 
trabalho, etc. As fontes de dados costumam ser registros de hospitais e serviços de saúde, 
notificação de doenças sob vigilância e inquéritos de soroprevalência e de auto-relato de 
doenças, entre outros. É necessário mencionar que as doenças crônicas, pela sua longa 
duração, requerem o monitoramento das etapas clínicas, pelo que é preferível contar com os 

INALTERADO 

https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132
https://support.office.com/pt-br/article/desfazer-e-refazer-digita%C3%A7%C3%A3o-6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132
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Medico – USF; 
Nutricionista; 
Odontólogo e 
Odontólogo – USF. 
 

registros de doença (ex: câncer, defeito congênito etc) 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_3.pdf  

15775 Professor Anos 
Iniciais & Demais 
Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  37 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. O trecho refere-se à Tendência Progressista Libertária.  
Referência: Livro Conhecimentos Pedagógicos – Ana Maria Barbosa Quiqueto; Camila Santos 
Cury; Ângelo Rigon. Editora Eletrônica - 2017 

INALTERADO 

29908 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas é tema do 
edital do certame, sendo avaliado pela questão o achado na imagem e não técnicas associadas 
ao exame em si, sendo assim, contempla o conteúdo exigido. 

INALTERADO 

22675 Agente de Vigilância 
& 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente 
Administrativo; 
Cozinheiro/ 
Merendeiro;  
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Trata-se de questões diferentes, mesmo tema, 
consideramos inválido o pedido de impugnação da questão. 

INALTERADO 

22743 Assistente Social Impugnação 
ao gab. da  
questão 38 

DEFERIDO Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. O enunciado da questão 38 não condiz com as alternativas apresentadas. 

ANULADA 

26619 Enfermeiro 
Plantonista & 
Enfermeiro USF; 
Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo; 
Fisioterapeuta; 
Medico – USF; 
Médico Plantonista; 
Nutricionista; 
Odontólogo e 
Odontólogo – USF. 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A questão aborda diversos tema do certame como Indicadores de 
saúde; Sistema  
de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;  
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento atendendo aos 
conteúdos propostos. 

INALTERADO 

15487 Professor de 
Matemática & 
Demais Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. O papel da educação inclusiva é:  
- Favorecer o Atendimento Educacional Especializado (AEE).  
- Fortalecer a garantia das matrículas dos alunos especiais na rede regular de ensino. 
- Acompanhar as atividades curriculares independente das limitações vinculadas às causas 
orgânicas e específicas de cada um. 

INALTERADO 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_3.pdf
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As demais alternativas estão incorretas, pois referem-se aos objetivos do ensino fundamental. 
Referência: Fundamentos e Metodologia do Ensino Especial. Marileni O. de A. Passos; Vivian 
de Camargo Bastos; Walquiria O. Gomes. Editora FAEL – Curitiba – 2011 
Referência: Livro Pedagogia – Concursos. Coordenadora: Poliana Marina Mascarenhas de 
Santana Magalhães. Editora 2 B Ltda – Salvador – Bahia – Brasil – 2018. 

27344 Psicólogo Impugnação 
ao gab. da 
questão  38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. No edital não se encontrava explicito a resolução do SUS (Sistema 
Único de Saúde), todavia apresenta conteúdos correlatos como: Distúrbios psicossomáticos: 
classificação e simbologia. O corpo como linguagem. O papel da doença. A criança e a 
hospitalização. Atitudes do profissional - Psicólogo diante do comportamento de pacientes 
terminais. Isto posto é fundamental conhecer a Lei N. º 8.080 que regulamenta o SUS, assim 
como seus princípios, condição sine qua non para quem vai trabalhar com saúde pública. 
Mesmo diante da prerrogativa de ausência explícita, não invalida a questão, pelas razões 
apresentadas. 

INALTERADO 

18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 38 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgando o 
mesmo improcedente, alternativa “A” indicada pelo candidato já está correta no Edital 
GABARITOS PRELIMINARES (http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wp-
content/uploads/2018/11/GABARITOS-PRELIMINARES.pdf).  
 

INALTERADO 

29908 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 38 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas é tema do 
edital do certame, sendo avaliado pela questão o achado na imagem e não técnicas associadas 
ao exame em si, sendo assim, contempla o conteúdo exigido. 

INALTERADO 

20501 Cozinheiro/ 
Merendeiro & 
Auxiliar de serviços 
gerais; 
Agente de Vigilância;  
Agente 
Administrativo; 
Mecânico; 
Porteiro e 
Recepcionista 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  39 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Portanto, o recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de igual teor. Cristiane tem dois processos na área com ex-
motoristas que alegam ter trabalhado sem carteira assinada. Em um deles, foi condenada a 
pagar R$ 60 mil a Fernando Fernandes Dias, que lhe prestava serviços. 

INALTERADO 

21155 Prof. Séries Iniciais & 
Demais Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  39 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente, pois não há fundamentação no pedido. A prova apresenta um texto 
anterior a questão com seguinte enunciado: “Leia o Texto abaixo, utilize-o como suporte e, em 
seguida, responda as questões 29 e 30 a seguir:”. Desta forma, verifica-se que existe um 
enunciado completo, tornando a questão supra mencionada completa. 

INDEFERIDO 

21394 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 39 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. A bronquiectasia de tração é definida como a dilatação brônquica, 
geralmente irregular, em associação com opacidades justabrônquicas, que é interpretada como 
fibrose pulmonar retrátil. 
Fonte: http://www.scielo.br/pdf/%0D/rb/v35n2/9184.pdf  

INALTERADO 

26617 AGENTE 
COMUNITÁRIO DE 

Impugnação 
ao gab. da  

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo a prefeitura de Londrina, as quedas representam a principal 

INALTERADO 

http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wp-content/uploads/2018/11/GABARITOS-PRELIMINARES.pdf
http://www.contemaxconsultoria.com.br/site/wp-content/uploads/2018/11/GABARITOS-PRELIMINARES.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/rb/v35n2/9184.pdf
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SAÚDE questão 40 causa de incapacidade entre os idosos.10 Entretanto, grande parte dos profissionais de saúde 
não se encontra preparada para enfrentar tal realidade, seja quanto à prevenção seja quanto à 
necessidade de assistência imediata e adequada após a ocorrência da queda. 
 
Fonte: https://www.apostilasopcao.com.br/apdigt443/preflondrina140425_agcomsaude.pdf  

23002 Digitador Impugnação 
ao gab. da  
questão 40 

INDEFERIDO 
 

Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. Indeferido, o recurso não assiste ao candidato, pois a questão se refere 
a uma forma de facilitar o trabalho de quem usa a estrutura de pastas, ou seja, entra no quesito 
“Exibir o conteúdo de uma pasta” presente no edital. 
 
https://gizmodo.uol.com.br/20-truques-maneiros-de-linha-de-comando-para-windows-e-macos/  

INALTERADO 

22124 Enfermeiro 
Plantonista & 
Enfermeiro USF; 
Farmacêutico; 
Fonoaudiólogo; 
Fisioterapeuta; 
Medico – USF; 
Médico Plantonista; 
Nutricionista; 
Odontólogo e 
Odontólogo – USF. 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 40 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Segundo o Ministério da Saúde, Em seu processo de consolidação no 
âmbito das políticas públicas, os Conselhos de Saúde, como instâncias colegiadas e 
deliberativas à estrutura do SUS, representam espaços participativos nos quais emerge uma 
nova cultura política, configurando-se como uma prática na qual se faz presente o diálogo, a 
contestação e a negociação a favor da democracia e da cidadania. 

INALTERADO 

18817 Técnico 
Administrativo 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 40 

DEFERIDO 
 

Conhece do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito, anula-se a questão supra. Portanto, o 
recurso apresentado pelo candidato em epígrafe servirá de paradigma para todos os recursos 
de igual teor. O recurso assiste ao candidato, pois a palavra “gráficos” foi usada incorretamente 
no lugar da palavra “dados”. 

ANULADA 

29908 Técnico em 
Radiologia 

Impugnação 
ao gab. da  
questão 40 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. Anatomia Radiográfica das principais incidências médicas é tema do 
edital do certame, sendo avaliado pela questão o achado na imagem e não técnicas associadas 
ao exame em si, sendo assim, contempla o conteúdo exigido. 

INALTERADO 

28202 Professor de História 
& Demais 
Professores 
(Fundamentos da 
Educação) 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  40 

INDEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo hábil, julgando o 
recurso improcedente. Conforme a Lei 9.394/96, artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência: 
- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. 
As demais alternativas estão incorretas, pois referem-se às incumbências do docente. 
Referência: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

INALTERADO 

15692 Técnico em 
enfermagem 

Impugnação 
ao gab. da 
questão  40 

INDEFERIDO conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, julgado o 
mesmo improcedente. o recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com o ministério da 
saúde, a cefaleia na hipertensão intracraniana é causada por avc, arterites, hematomas ou 
hemorragias subaracnoides, crise hipertensiva ou piora aguda da hipertensão arterial em 
tratamento, entre outras causas. é de intensidade variável e pode ser descrita como cefaleia em 
opressão ou pulsátil; contínua e persistente. o paciente deve ser encaminhado para o serviço 
de urgência. nos casos de cefaleia tumoral, geralmente a dor é constante e tem piora 
progressiva acompanhada de sinais focais progressivos, que se traduzem por alteração durante 
o exame neurológico; a dor pode ser pulsátil ou surda. o paciente deve ser encaminhado para o 

INALTERADO 

https://www.apostilasopcao.com.br/apdigt443/preflondrina140425_agcomsaude.pdf
https://gizmodo.uol.com.br/20-truques-maneiros-de-linha-de-comando-para-windows-e-macos/
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serviço de urgência. 
fonte: http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-
norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf 

 
Conceição/PB, 08 de março de 2019. 

 
 

À Comissão 
Contemax Consultoria 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_ii.pdf

