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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS JULGAMENTOS DE RECURSOS CONTRA GABARITOS 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-estado da Paraíba, e a CONTEMAX CONSULTORIA, através 

da COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO, no uso de suas atribuições que a cada um compete, divulgam por este 

EDITAL, os julgamentos dos recursos contra os GABARITOS PRELIMINARES, a saber: 

 

Cargo Assunto Resultado Fundamento da decisão Alternativa 
Correta: 

Motorista B 
& demais 
cargos  
Coveiro 
Motorista D 
Operador de 
Máquinas 
Vigia 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
01 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois fica evidente nos dois últimos 
parágrafos que, a partir da declaração do narrador de que sonhava com um mundo 
diferente em que os vizinhos pudessem compartilhar bons momentos e agradecer a Deus 
as coisas simples da vida, isso desperta, suscita no leitor “uma reflexão sobre a sociedade 
não ser tão egoísta, sugerindo que deveria haver mais companheirismo e mais sentimento 
de gratidão entre as pessoas”. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

D 

Agente de 
Combate às 
Endemias & 
demais cargos 
de nível médio 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
03 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o simples fato de haver um equívoco 
na indicação do parágrafo não compromete o entendimento da questão, uma vez que a 
passagem está explícita no enunciado. Além disso, a extensão do texto é bem curta, 
sendo possível a localização da passagem no parágrafo subsequente. Portanto, a 
alternativa correta é a letra A. 
 

A 

Vigia  
& demais 
cargos  
Coveiro 
Motoristas B e 
D 
Operador de 
Máquinas 
Vigia 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
07 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo destacado em “Recebi 
outro dia, consternado, a visita do zelador, (...)” é um adjetivo, expressando a ideia de 
estado para o sujeito desinencial do verbo “Recebi”; além disso, não poderia ser advérbio, 
pois a classe advérbio não se flexiona em gênero. Portanto, a alternativa correta é a letra A. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

A 
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Odontólogo 
& demais 
cargos de 
nível Superior 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
08 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a questão 8 não trata da análise da 
estruturação dos períodos do 2º parágrafo; a questão 8 trata da classificação da oração 
destacada no enunciado como consta no enunciado “08) A oração em destaque no excerto 
“Bem, descrever a felicidade não é fácil.” (2º parágrafo) classifica-se da mesma forma que a 
oração destacada em:”. Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

D 

Motorista B 
& demais 
cargos  
Coveiro 
Motorista D 
Operador de 
Máquinas 
Vigia 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
09 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois em ambos os textos há um desejo 
de partilhar algo de bom com os vizinhos: no texto I, isso fica claro nos dois últimos 
parágrafos; no texto II, isso fica claro, pois o menino aumenta o volume para compartilhar 
a música com os vizinhos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

A 

Cuidador 
educacional & 
demais cargos 
de nível médio 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
10 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, no período “Temos que ser francos 
e, logo de cara, avisar que aqui você não vai encontrar uma receita pronta para copiar e 
colar.” (1º parágrafo), há cinco orações como está destacado na referida passagem; 
assim, há duas locuções verbais e três verbos. A primeira locução está construída com 
uma estrutura em que o vocábulo “que” exerce o papel de uma preposição. Portanto, a 
alternativa correta é a letra C. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

C 

Auxiliar de 
serviços 
gerais & Gari 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
10 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois, no último quadrinho, a personagem 
Magali emprega tão somente uma interjeição que exprime desagrado. Como se trata de 
uma tirinha de humor, fica evidente o emprego da linguagem mista. Além disso, sabe-se 
que a personagem Magali, criada por Maurício de Sousa, não é pertencente à região Sul. 
Portanto, a alternativa correta é a letra C. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

C 

Fiscal de 
Tributos & 

Impugnação 
ao gabarito 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois a concordância na sentença 

E 
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demais cargos 
de nível 
Superior 

da  questão 
11 

presenta na letra E “Os candidatos se houveram bem na prova.” Está correta, de acordo 
com as normas da Língua Portuguesa, já que o verbo “haver” não assume o sentido de 
existência, nem de tempo decorrido, situação em que seria impessoal, devendo ficar no 
singular. Portanto, a alternativa correta é a letra E. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

Fiscal de 
Tributos & 
demais cargos 
de nível 
Superior 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
12 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. Isso se justifica, pois o vocábulo “hiper-realismo” deveria 
estar grafado com hífen, segundo às normas do Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. Assim, o único vocábulo que atende às exigências do enunciado é 
“telessinalização”. Portanto, a alternativa correta é a letra A. 
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 2ª ed. ampliada e 
atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 
 

A 

Agente 
Administrativo 
Escolar & 
demais cargos 
de nível médio 

Impugnação 
do gabarito 
da questão 
14 

DEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse 
modo ele está deferido, sendo o gabarito preliminar retificado. As RODAS são 
elementos do carro que garantem sustentação e movimentação, assim como as PERNAS 
do ser humano. Já os PÉS ficam em contato com o solo, promovendo atrito ao se 
locomover, tarefa desempenhada pelos PNEUS no carro. 
 

C 

Professor de 
Matemática B 

Impugnação 
do gabarito 
da questão 
23 

INDEFERIDO O candidato substituiu o tempo direto na função taxa. Em matemática, taxa é sinônimo de 
derivada. A resposta do candidato, portanto, seria em habitantes por mês. No entanto a 
questão pede o incremento, isto é, a quantidade de habitantes que entraram na 
população nos 18 meses. Para isto, ele deveria integrar a função taxa e substituir o valor 
18. O resultado seria 100.171 habitantes. Inicialmente, a população era de 100.000 
habitantes. Ou seja, o incremento é de 171 habitantes, conforme letra B. 
 
 

B 

Motorista B 
& demais 
cargos  
Coveiro 
Motorista D 
Operador de 
Máquinas 
Vigia 
 

Impugnação 
do gabarito 
da questão 
14 

DEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, 
julgando o recurso procedente, em virtude de erro material. 
Assunto abordado na questão não consta no edital. 

ANULADA 
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Motorista B 
& demais 
cargos  
Coveiro 
Motorista D 
Operador de 
Máquinas 
Vigia 
 

Impugnação 
do gabarito 
da questão 
15 

DEFERIDO Conhece do recurso por ser tempestivo e ter sido apresentado em tempo e modo, 
julgando o recurso procedente, em virtude de erro material. 
Assunto abordado na questão não consta no edital. 

ANULADA 

Auxiliar de 
serviços 
gerais & Gari 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
33 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. O aspirador industrial foi desenvolvido para aspirar 
detritos sólidos e líquidos de ambientes corporativos. Ele é indicado para a limpeza de 
locais de difícil acesso, onde vassouras e esfregões comuns não chegam. Sua aspiração 
é medida em torno de 420 m³/hora e não cm. Ademais, também retira impurezas invisíveis 
do ar, problema comum em áreas industriais. 
Fonte: https://www.rhspremium.com/equipamentos-de-limpeza-profissional/ 
 

A 

Auxiliar de 
serviços 
gerais & Gari 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
34 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. O recurso não atende ao candidato, pois a questão não 
trata de um processo em si, e sim, pontualmente, sobre uma ferramenta na limpeza do 
teto. Em momento algum, a questão aborda conhecimentos sobre os processos de 
limpeza e por onde estes devem começar. De acordo com o apontado pela questão, é 
correto afirmar que A escada extensiva é uma ferramenta fundamental para as equipes de 
limpeza. Ela permite que os funcionários alcancem o teto e outros locais altos que 
costumam acumular sujeiras. Logo, nenhum outro instrumento indicado, entre as 
alternativas, consegue enquadra-se na lacuna do texto, que se refere à escada extensiva, 
alternativa correta da questão. 
Fonte: https://www.rhspremium.com/equipamentos-de-limpeza-profissional/ 
 

B 

Vigia Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
35 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. O recurso não atende ao candidato, pois a palavra 
“exceto”, impõe selecionar a alternativa incorreta. Segundo o manual de Formação do 
Vigilante da PF, ao primeiro indício de incêndio, acione o alarme de incêndio, e não o 
Corpo de Bombeiros que deve ser acionado, posteriormente, visto à necessidade de 
avisar as pessoas do local e salvar vidas, logo, a alternativa B é incorreta. 
fonte: http://tudosobreseguranca.com.br/downloads/manualVigilante.pdf 
 
 

B 

https://www.rhspremium.com/equipamentos-de-limpeza-profissional/
https://www.rhspremium.com/equipamentos-de-limpeza-profissional/
http://tudosobreseguranca.com.br/downloads/manualVigilante.pdf
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Enfermeiro Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
33 

INDEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que não assiste razão ao recurso, 
desse modo ele está indeferido. O recurso não assiste ao candidato, pois na Trepopneia, 
a dificuldade respiratória surge ou se intensifica em determinado decúbito, levando o 
paciente a decúbitos preferenciais, como pode ocorrer no pleuris. Diferente da Dispneia 
Paroxística Noturna que tem como características principais, primeiro, aparecer, 
majoritariamente, à noite, e aparecer, subitamente, podendo atingir grandes intensidades. 
O paciente pode acordar com intensa dispneia, acompanhada de sufocação, tosse seca e 
opressão torácica, sendo obrigado a sentar-se. 
Fonte: https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-
SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf 
 

 

Farmacêutico Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
32 

INDEFERIDO O recurso não assiste ao candidato pois a alternativa correta é C, não havendo 
necessidade de alteração.  
Fonte: http://www.atfmaster.com.br/vocabulario_medicamentos.pdf 

C 

Farmacêutico Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
33 

INDEFERIDO O recurso não assiste ao candidato pois a alternativa correta é A, não havendo 
necessidade de alteração. 
Fonte: https://www.cff.org.br/userfiles/Apostila%201(1).pdf 

A 

Farmacêutico Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
34 

INDEFERIDO Doenças Infectocontagiosas é tema do edital, o que inclui todos os tipos de hepatites 
virais. 
Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf 
 

D 

Nutricionista Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
31 

DEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse 
modo ele está deferido, sendo o gabarito preliminar retificado. As Deve-se promover a 
troca da alternativa correta para A, carambola. 
Fonte:  
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-
FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08 
 

A 

Nutricionista Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
32  

DEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse 
modo ele está deferido, sendo o gabarito preliminar retificado. As Deve-se promover a 
troca de alternativa correta para E. 
Fonte: 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-
FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08 
 
 

E 

https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-SEMIOLOGIA-MEDICA.pdf
http://www.atfmaster.com.br/vocabulario_medicamentos.pdf
https://www.cff.org.br/userfiles/Apostila%201(1).pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_3ed.pdf
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
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Nutricionista Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
33 

DEFERIDO Deferido Parcialmente, com retificação do gabarito para letra B, pois a dieta para doença 
renal crônica em tratamento conservador tem por objetivo, suprir as necessidades 
nutricionais dos pacientes e fornecer uma dieta hipoproteica. É indicada para os pacientes 
que apresentam doença renal crônica e estão em tratamento conservador (fase não 
dialítica). Tem como características ser normoglicídica, hipoproteica e normolipídica. 
Fonte: 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-
FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08 
 

B 

Nutricionista Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
35 

DEFERIDO Após analisar as razões recursais, decide a banca que assiste razão ao recurso, desse 
modo ele está deferido, sendo o gabarito preliminar retificado para letra para C. 
Fonte: https://www.scielo.br/pdf/abem/v57n6/01.pdf 
 

C 

Fiscal de 
Tributos 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
34 

INDEFERIDO O recurso não assiste razão ao candidato, pois há um erro crasso de interpretação da 

questão. O que a mesma afirma é o maior valor estipulado de multa, pela lei 8137/1990, é 

de até 1 milhão de BTN, por conta de crimes definidos no artigo 7º, que, como próprio 

recursante indica, vai de 50 mil a 1 milhão de BTN. A pena de 5 milhões, sendo a maior de 

toda a lei, fato verídico, é associada ao artigo 4º da lei, e não ao 7º como a questão refere, 

logo, o pleito é improcedente, pois se trata do maior valor estipulado frente aos crimes 

indicados pelo artigo 7º, claramente, expresso na questão. 

E 

Médico 
Veterinário 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
34 

INDEFERIDO O recurso não assiste ao candidato, pois de acordo com a Universidade Estadual Paulista 

– UNESP, a inspeção antemorte de bovinos em abatedouros-frigoríficos é feita 

exclusivamente por médicos veterinários, com o animal ainda vivo. Esse tipo de exame 

não só é necessário como também importante num programa de higiene de carnes, 

porque auxilia no diagnóstico de inúmeras enfermidades e no levantamento de subsídios 

para o exame pós-morte. É no exame pós-morte que o médico veterinário pode aprovar o 

aproveitamento in natura ou condicional da carcaça e vísceras do animal abatido para o 

consumo humano. 

Fonte: 

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/110620/000791018.pdf?sequence=1 

B 

Odontólogo Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 

INDEFERIDO O recurso não assiste ao candidato, pois para o elemento Dente Decíduo Supranumerário 

Hemi-arco Superior Esquerdo, a notação dentária indicada é 69. A notação dentária 66 

C 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
http://www2.ebserh.gov.br/documents/220938/3187581/Manual+de+Dietas+Hospitalares+-FINAL+-+vers%C3%A3o+final.pdf/d2b72155-23ec-462a-aee4-19cb13db4e08
https://www.scielo.br/pdf/abem/v57n6/01.pdf
https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/110620/000791018.pdf?sequence=1
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34 não é descrita em nenhuma literatura. 

Fonte: http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf 

Cuidador 
Educacional 

Impugnação 
ao gabarito 
da  questão 
31 

 
DEFERIDO 

Conhece a banca dos recursos, por ser tempestivo, e, no mérito, retificando a alternativa 
da questão supra conforme gabarito preliminar divulgado. Alternativa correta – Letra D. 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: o item III - construir 

uma sociedade livre, justa e solidária. - A única afirmativa correta. Os demais itens (I e II) 

referente a questão estão incorretos.  

 
 

D 

 

Vista Serrana/PB, 19 de março de 2021. 

À Comissão 
Contemax 

http://coopus.com.br/site/upload/tabelas-ans/dente-nome.pdf

