
 1

                                                                      ESTADO DA PARAÍBA 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES 
   CONCURSO PÚBLICO 2009 

 
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS CONTRA OS GABARITOS PRELIMINARES 

 
 

Após análise dos recursos impetrados pelos candidatos contra os gabaritos preliminares, informamos na tabela abaixo o resultado do julgamento com os 
respectivos, número de inscrição, nome do candidato, cargo, assunto, via do envio e resultado do julgamento: 

 

RECURSOS DEFERIDOS: 
 

INSC. NOME Cargo Assunto Via Resultado Motivo do deferimento  
Alternativa Alterada 

De Para 

                                    Mot. B 
Impugnação ao gabarito da questão 
34. 

Internet 
deferido 

A quilometragem percorrida pelo veículo 
é indicada pelo hodômetro e não pelo 
velocímetro. A                            C 

                                         
Guarda 
Mun. 

Impugnação ao gabarito da questão 
8. 

Internet 

deferido 

A questão apresenta duas alternativas (C e D) 
que podem ser consideradas corretas. O ponto 
relativo à questão anulada será atribuído 
a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de 
recurso. 

QUESTÃO 
ANULADA 

 
Prof. 

Ens. Rel. 
Impugnação ao gabarito da questão 
25. 

presencial 
deferido 

Com base no art. 12, da Lei 9394/96, todas as 
proposições são de incumbência das escolas. D..............................E 

 
Orient. 
Educ. 

Impugnação ao gabarito da questão 
25. 

presencial 
deferido 

Com base no art. 12, da Lei 9394/96, todas as 
proposições são de incumbência das escolas. 

D..............................E 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão  
18. 

internet 

deferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
deve ser anulada tendo em vista que a 
Lei nº 10.507/02, foi expressamente 
revogada pelo artigo 21 da Lei nº 
11.350/06, que regulamenta o § 5o do 
art. 198 da Constituição e ao mesmo 
tempo dispõe sobre o aproveitamento de 
pessoal amparado pelo parágrafo único 

QUESTÃO 
ANULADA 
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do art. 2o da Emenda Constitucional no 
51, de 14 de fevereiro de 2006. O ponto 
relativo à questão anulada será atribuído 
a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de 
recurso. 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão 
20. 

internet 

deferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
deve ser anulada tendo em vista que 
todas as alternativas indicam problemas 
de alto risco na gravidez. O ponto 
relativo à questão anulada será atribuído 
a todos os candidatos presentes à prova, 
independentemente de formulação de 
recurso. 

QUESTÃO 
ANULADA 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão 
29. 

internet 

deferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente aalternativa 
correta da questão 29 é a letra E. Com 
efeito, a etapa funamental para a 
consulta de enfermagem desenvolvida 
no exame clínico do paciente com 
história de hipertensão arterial é a 
entrevista. Desse modo, deve ser 
alterada a alternativa do gabarito,da letra 
C, para a letra E. 

C                           E 
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RECURSOS INDEFERIDOS: 
 

INSC. NOME Cargo Assunto Via 
Resultad

o 
Motivo do indeferimento  

Alternativa Alterada 
De Para 

                                   ASG 
Impugnação ao gabarito da questão 
16. 

Presencial 
indeferido 

O número de elementos que forma o conjunto 
com a palavra ARARIPE é 5 (A, R, I, P, E). 

Alternativa correta: 
A 

           
Guarda 
Mun. 

Impugnação ao gabarito da questão 
29. 

Internet 

indeferido 

O Edital Regular exige que os 
candidatos tenham conhecimento sobre 
questões simples referentes aos 
aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, econômicos, 
sociais e atuais do Município de 
Fagundes.  

 ASG 
Impugnação ao gabarito das 
questões 32 e 36. 

Internet 

indeferido 

O Edital Regular exige que os 
candidatos tenham conhecimento sobre 
questões simples referentes aos 
aspectos históricos, geográficos, 
políticos, administrativos, econômicos, 
sociais e atuais do Município de 
Fagundes.  

Guarda 
Mun. 

Impugnação ao gabarito da questão 
26. 

 

 

O projeto de lei que emancipou Fagundes de 
Campina Grande foi  apresentado pelo então 
Deputado Estadual Vital do Rêgo. A 
autonomia foi concedida através da Lei nº 
2.661, de 22 de dezembro de 1961, quando 
é definitivamente emancipada politicamente, 
pelo o então governador Dr. Pedro Gondim. 
A instalação, ou seja, o desmembramento do 
Município de Campina Grande ocorreu com 
sua instalação oficial, levada à efeito em 31 
de dezembro de 1961. Alternativa correta: 
LETRA “D”. 
  

Prof. 
Geog. 

Impugnação aos gabaritos das 
questões 04, 08 e 18. 

Presencial 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor. No caso vertente, 
a recorrente não fundamentou o seu 
pedido, razão pela qual, a Comissão 
nega-lhe provimento.  

 
Prof. 

Ens. Rel. 
Impugnação ao gabarito da questão 
27. 

presencial 
indeferido 

CONCLUSÃO: Por fim, em razão da total falta de 
fundamentação, bem como da ausência de erros 
e vícios na questão, não existe motivo para sua  
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anulação. 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão 
21. 

internet 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
não deve ser anulada tendo em vista 
que deve ser recomendado ao paciente 
com retenção urinária os procedimentos 
previstos nas alternativas, a, b, c e d. 
Por outro lado, NÃO se deve 
recomendar a colocação das mãos em 
água fria, portanto, a alternativa que 
satisfaz a pergunta é a letra E. 

 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão 
24. 

internet 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
NÃO deve ser anulada tendo em vista 
que a insulina simples (regular) de curta 
duração é um líquido límpido e não 
leitoso, portanto, aos pacientes 
diabéticos em uso de insulina simples 
deve ser recomendado a desprezar a 
insulina quando estiver com aspecto 
leitoso. 

Alternativa correta: 
C 

Enf. 
Impugnação ao gabarito da questão 
25. 

internet 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
NÃO deve ser anulada tendo em vista 
que a única alternativa que aparece 
apenas doenças que podem ser 
transmitidas por hemotransfusão de 

Alternativa correta: 
B 
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sangue não testado é a letra B (Doença 
de Chagas, Hepatite e HIV). 

Enf. internet 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
NÃO deve ser anulada tendo em vista 
que se faltar energia, por duas horas,  no 
posto em que o enfermeiro trabalhar, 
deve se vedar a geladeira como forma 
de preservar ao máximo as vacina 
acondicionadas. (v. Francisco Mario V. 
Costa, R.B.E. Editora Ltda, Rio de 
Janeiro, 2003) 

Alternativa correta: 
D 

Enf. internet 

indeferido 

Admitir-se-á um único recurso por 
candidato, devidamente 
fundamentado, sendo 
desconsiderado recurso de igual teor, 
portanto, o recurso apresentado pela 
candidato em epígrafe servirá de 
paradigma para todos os recursos de 
igual teor. No caso vertente a questão 
NÃO deve ser anulada tendo em vista 
que sinais moderados de desidratação e 
episódios  diarréicos são considerados 
infecção intestinal, sendo indicado o uso 
de antibiótico. 

Alternativa correta: 
A 

 


