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RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA QUESTÕES E GABARITOS 
 
 

 
CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

RESPOSTA DO RECURSO – CONTRA QUESTÕES E GABARITOS 
 

 

CARGO: 01 - ASSISTENTE SOCIAL 

QUESTÃO ANALISE 

30 QUESTÃO NULA 

35 Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a: Políticas públicas de Assistência 
Social; Políticas de gestão de assistência social: planejamento, plano, programa, projeto; além 
de Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS. 

CARGO: 03 – ENFERMEIRO - PSF 
04 – ENFERMEIRO - PLANTONISTA 

QUESTÃO ANALISE 

16 QUESTÃO NULA 

20 QUESTÃO NULA 

29 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta, tal afirmativa pode ser confirmada 
em http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.028+-
+R1+HIPOGLICEMIA+EM+REC%C3%89M-NASCIDO.pdf/4a3452c5-0a7e-4b18-a8d6-
0f654556bb3f 
E NA Apostila De Pediatria Intensivo Preparatório para Residência Médica da USP. 
 
Além disto, as outras alternativas estariam com pouco tempo de monitoramento, ou seja, até 
24h, ou intervalos longos. 

32 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta. A Taxa de absenteismo previsto se 
dá pela fórmula: E%= e/d-e x 100, onde “E%” é o percentual de acréscimo para cobertura de 
folga; “e” é o número de dias de folgas semanais por profissional e “d” é dias da semana (7), 
logo, 2/ 7-2 x 100 = 2/5 x 100 = 0,4 x 100 = 40% 

36 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta, a alternativa “E” refere-se a 
referência e não contrarreferência, pois esta, refere-se ao receber o indivíduo previamente 
referenciado após a resolução de suas questões. 
Quando se fala em Uso de meios aceitáveis e a um custo possível para a Comunidade e País, 
não se fala em custos financeiros à comunidade, mas sim, que seja acessível, utilitário, porta 
de entrada à saúde.  
A atenção primária é coordenada pela atenção à saúde, sendo então, integrante da mesma. A 
atenção primária não poderia ser coordenadora da atenção à saúde, sendo esta, 
hierarquicamente superior. 

38 QUESTÃO NULA 

40 Procedente. Gabarito modificado. Alternativa correta “D”. 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.028+-+R1+HIPOGLICEMIA+EM+RECÉM-NASCIDO.pdf/4a3452c5-0a7e-4b18-a8d6-0f654556bb3f
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.028+-+R1+HIPOGLICEMIA+EM+RECÉM-NASCIDO.pdf/4a3452c5-0a7e-4b18-a8d6-0f654556bb3f
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.028+-+R1+HIPOGLICEMIA+EM+RECÉM-NASCIDO.pdf/4a3452c5-0a7e-4b18-a8d6-0f654556bb3f
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CARGO: 06 - FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO ANALISE 

11 Improcedente. Gabarito mantido. A questão solicita que se destaque “sobretudo o tema” no 
trecho. O mais marcante é a banalização da morte. A modernização do tráfego é, na verdade, 
um tema pincelado dentre todos os citados. 

29 QUESTÃO NULA 

CARGO: 08 - MÉDICO - PSF 

QUESTÃO ANALISE 

05 GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “A” 

29 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta, como as outras alternativas estão 
bem definidas, usa-se o critério de exclusão, pois Artéria pulmonar aumentada refere-se ao 
sinal de Fleischner, enquanto, especificadamente, Artéria pulmonar descendente direita 
aumentada refere-se ao Sinal de Palla e Artéria pulmonar descendente direita dilatada com 
súbito corte refere-se ao Sinal de Chang. 
Já o Sinal de Westermark refere-se a oligemia regional. 

31 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta. No choque distributivo, embora não 
seja tão comum, pode ocorrer taquicardia, principalmente nos casos sépticos, como pode ser 
verificado no SIC resumão para Residência Médica da Medcel, como em outras literaturas 
como a citada abaixo: 
 
http://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/04/882566/choque-principios-gerais-de-diagnostico-
precoce-e-manejo-inicial.pdf 

35 Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a: Profilaxia e controle de doenças 
transmissíveis; Vigilância em Saúde – Epidemiologia; além de Profilaxia e controle de doenças 
transmissíveis. 

CARGO: 10 - MÉDICO PLANTONISTA 

QUESTÃO ANALISE 

26 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta. O câncer ativo é um fator de risco 
maior da trombose e não menor como afirma a questão.Enquanto a DRC, está ligada 
principalmente devido ao cateter na hemodiálise, sendo então, um fator menor e não maior 
da trombose. 

CARGO: 16 - PROFESSOR ANOS INICIAIS 

QUESTÃO ANALISE 

02 Improcedente. Gabarito Mantido. 
A submissão fica evidente com a expressão “meu dono” e o verbo “subestimava”. “Gostaria 
de poder falar”, refere-se ao fato do escravo ser “mudo”. 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade. 

04 Improcedente. Gabarito mantido. 
As conjunções são englobadas em um campo semântico em seu aspecto geral, porém é o 
contexto e a intenção comunicativa que determinam seu sentido no período. 

06 Improcedente. Gabarito mantido. 
A questão não pediu para especificar os termos destacados e sim os pronomes e seu 
emprego.  

09 Improcedente. Gabarito mantido. 
As imagens não são confusas nem truncadas, ao contrário, são diretas e objetivas, como 
afirma a alternativa “C”. 

11 Improcedente. Gabarito mantido. 
A questão solicita que se destaque “sobretudo o tema” no trecho. O mais marcante é a 
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banalização da morte. A modernização do tráfego é, na verdade, um tema pincelado dentre 
todos os citados. 
 

CARGO: 18 - PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade. 

07 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Interpretar um texto é reconhecer as intenções do autor e no caso em tela, na metáfora 
empregada. Além disso, a própria estrutura da frase indica que “vira-latas” caracteriza o 
termo “pessoas”. 

CARGO: 17 - PROFESSOR CIÊNCIAS 

QUESTÃO ANALISE 

20 QUESTÃO NULA. 

31 Questão 31. Gabarito Oficial: E. Conhecendo os conceitos básicos na Física, temos o Planeta 
Terra como referência básica. A aceleração da gravidade é produzida pela atração entre dois 
corpos e trata-se de um corpo que está em movimento quando está em queda livre. O campo 
gravitacional da Terra atrai os corpos para o centro do planeta exercendo uma força 
gravitacional, onde a aceleração da gravidade é de 9,8 m/s2 , isso significa que qualquer corpo 
que seja solto a uma determinada altura é atraído em direção ao centro da Terra com 
uma velocidade que aumenta em 9,8 m/s a cada segundo de queda. 

35 Questão 35. Gabarito Oficial: B. Houve um erro de digitação na alternativa e, onde deveria ser 
escrito III, estava escrito II. Porém, a questão não será anulada, uma vez que, os materiais que 
entram nas células podem ser por fagocitose e pinocitose. Portanto, o item II é falso. 

39 Questão 39. Gabarito Oficial: D. A vegetação típica do bioma da caatinga é constituída por 
árvores e arbustos caducifólios. A região é de vegetação xerófitas por apresentarem 
características típicas de clima seco.  

“A vegetação de caatinga foi dividida em hipoxerófila e 
hiperxerófila, havendo ainda anotações quanto ao tipo de 
vegetação denominado de grameal, vegetação com carnaúba e 
vegetação mista de caatinga, cerrado e/ou florestas. Por outro 
lado, a classificação das 20 Grandes Unidades de Paisagem, 
subdivididas em 172 unidades geoambientais, permite o 
mapeamento do Nordeste em um número grande de ambientes 
com características semelhantes.” Fontes:  
https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/parte2caa.pdf 

As matas ciliares, também chamadas de matas de galerias, é a vegetação típica do bioma do 
cerrado que está na região central, 

“faz limite com a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, a Caatinga e 
o Pantanal. m sentido fisionômico, floresta representa áreas com 
predominância de espécies arbóreas, onde há a formação de 
dossel, contínuo ou descontínuo. No Cerrado, existem as seguintes 
formações florestais: Mata Seca, Mata de Galeria, Mata Ciliar e 
Cerradão.” Fonte: http://www.ibram.df.gov.br/bioma-cerrado/ 

Referências Biobliográficas 
UZUNIAN, Armenio. Biologia. 3 ed. São Paulo: Harbra, 2004. 
ZAMPERETTI, Kleber Luiz. Biologia Geral. Rio Grande do Sul: Sagra-dc Luzzatto, 2008. 
REECE, J. B. et al. Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015 

CARGO: 19 - PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA 

QUESTÃO ANALISE 

https://www.mma.gov.br/estruturas/chm/_arquivos/parte2caa.pdf
http://www.ibram.df.gov.br/bioma-cerrado/
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25 QUESTÃO NULA 

CARGO: 22 - PROFESSOR GEOGRAFIA 

QUESTÃO ANALISE 

22 Improcedente. Gabarito mantido. 
Na referida questão, a frase “As transnacionais são empresas que instalam suas fábricas e seus 
escritórios em vários países do mundo.” trata do conceito das transnacionais. Não se falou a 
respeito das matrizes das transnacionais, como o candidato menciona.  
As transnacionais correspondem às corporações industriais, comerciais e de prestação de 
serviços que atuam em distintos territórios dispersos no mundo. 
Em vista dos argumentos apresentados, o recurso está INDEFERIDO.  
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido. 
GABARITO FINAL: Gabarito mantido (letra C).  

29 Improcedente. Gabarito mantido. 
Prezados candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a 
esclarecer que estão corretas as afirmativas I, II e III apenas que está na letra E.  
Na afirmativa “Em outubro de 1929, diante desses sinais negativos, os preços das ações 
desabaram, provocando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York” o pronome desses é 
utilizado na intenção de referir-se a uma informação anteriormente mencionada no discurso 
da afirmativa, fato que não ocorreu e provoca a incorreção da afirmativa IV.  
Assim, o recurso deve ser INDEFERIDO e a presente questão tem como resposta correta a 
letra E.  
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido.  
GABARITO FINAL: Gabarito alterado para a letra E.  

30 Improcedente. Gabarito mantido. 
Prezado candidato, em resposta ao recurso interposto para esta questão, temos a esclarecer 
que a questão não está tratando da ONU, mas sim sobre a Primeira Guerra Mundial.  
Portanto, referente à questão 30, o gabarito preliminar mantém-se correto (letra B).  
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido.  
GABARITO FINAL: B  

36 Improcedente. Gabarito mantido. 
O Pico do Jabre é uma reserva ambiental de destaque no Brasil por sua altitude de 1.197 
metros, situado no município de Maturéia, cuja localização geográfica se encontra no estado 
da Paraíba.  
Levando-se em consideração que não foi citado um estado divergente da Paraíba, real 
localização do Pico do Jabre na afirmativa I, mantém-se o gabarito preliminar.  
O Pico é o ponto mais alto da Paraíba e o terceiro do Nordeste. Na elaboração da questão é 
exigido um conhecimento acerca da geografia nacional, não restrita apenas ao estado de 
Pernambuco, local onde fora aplicada a prova.  
Dado o exposto, o gabarito preliminar será mantido (letra E).  
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido.  
GABARITO FINAL: Gabarito mantido (letra E)  

CARGO: 23 - PROFESSOR HISTÓRIA 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade. 

04 Improcedente. Gabarito mantido. 
As conjunções são englobadas em um campo semântico em seu aspecto geral, porém é o 
contexto e a intenção comunicativa que determinam seu sentido no período. 

07 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Interpretar um texto é reconhecer as intenções do autor e no caso em tela, na metáfora 
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empregada. Além disso, a própria estrutura da frase indica que “vira-latas” caracteriza o 
termo “pessoas”. 

11 Improcedente. Gabarito mantido.  
A questão solicita que se destaque “sobretudo o tema” no trecho. O mais marcante é a 
banalização da morte. A modernização do tráfego é, na verdade, um tema pincelado dentre 
todos os citados. 

21 Improcedente. Gabarito mantido. 
As invasões bárbaras foram responsáveis diretas por um intenso intercâmbio cultural que 
modificou profundamente a formação étnica, política, econômica, linguística e religiosa do 
mundo ocidental. Na primeira assertiva, o termo “provocada” faz referência à 
descentralização política que foi intensificada a partir do século IV, as invasões dos povos 
bárbaros no Império Romano.  
 
A população já havia abandonado as cidades e se instalado na zona rural em busca de 
proteção, desintegrando a conformação urbana que havia no Império romano.  
 
As origens do feudalismo remontam ao século IV, quando diante da crise econômica e das 
invasões germânicas, muitos dos grandes senhores romanos abandonaram as cidades e foram 
morar nas suas propriedades no campo. Esses centros rurais deram origem aos feudos 
medievais e muitos romanos passaram a buscar trabalho nas terras desses grandes senhores. 
Para poderem utilizar as terras, no entanto, eles eram obrigados a conceder ao proprietário 
parte do que produziam, estava instituído assim, o colonato. Progressivamente, o sistema 
escravista de produção no Império Romano ia sendo substituído pelo sistema servil de 
produção, que iria prevalecer na Europa feudal. Nascia, então, o regime de servidão, onde o 
trabalhador rural era o servo do grande proprietário. 
 
Na referida questão a banca elaboradora citou tanto definições do Feudalismo quanto os fatos 
históricos que precederam as suas origens. 
Por isso tudo, não foi constatado erro na referida questão. 
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido. 
GABARITO FINAL: letra D.  

23 QUESTÃO NULA 

28 Improcedente. Gabarito mantido. 
O Estado Novo, ou Terceira República Brasileira, foi o regime político brasileiro instaurado por 
Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, que vigorou até 31 de janeiro de 1946.  
 
Era caracterizado pela centralização do poder, nacionalismo, anticomunismo e por seu 
autoritarismo. É parte do período da história do Brasil conhecido como Era Vargas. 
   
O Estado Novo foi considerado mais tardiamente como um precursor da ditadura militar no 
Brasil, que teve início com o golpe de 1964, apesar de existirem várias diferenças entre os dois 
regimes. 
 
Já a Ditadura Militar do Brasil refere-se ao regime instaurado em 1 de abril de 1964 e que 
durou até 15 de março de 1985, sob comando de sucessivos governos militares. 
 
Mediante o exposto, a banca não encontrou erro na afirmativa II e mantém o gabarito 
preliminar. 

 
RESULTADO DA ANÁLISE: Recurso indeferido. 
GABARITO FINAL: letra E.  

39 Improcedente. Gabarito mantido. 
A homenagem é a primeira parte da cerimônia de investidura, feita entre vassalo e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_político
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Getúlio_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1946
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anticomunismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/História_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Vargas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_político
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_março
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forças_Armadas_do_Brasil
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suserano, e é importante porque marca o inicio das relações entre os dois. Nessa primeira 
parte, o vassalo reconhece a superioridade do suserano; a segunda parte é a investidura em 
si, em que o suserano concede ao vassalo parte do feudo; a terceira é o juramento de 
fidelidade (esse juramento estabelecia que se uma das partes fosse desleal, a outra ficava livre 
das obrigações feudais). 

O extrato do texto do historiador francês Marc Bloch sobre a sociedade feudal refere-
se ao rito que formalizava a relação de suserania e vassalagem:  
 “Eis dois homens à frente: um, que quer servir; o outro, que aceita, ou deseja, ser chefe. O 
primeiro une as mãos e, assim juntas, coloca-as nas mãos do segundo: claro símbolo de 
submissão, cujo sentido, por vezes, era ainda acentuado pela genuflexão. Ao mesmo tempo, a 
personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito breves, pelas quais se 
reconhece “o homem” de quem está na sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na 
boca: símbolo de acordo e de amizade. Eram estes – muito simples e, por isso mesmo, 
eminentemente adequados para impressionar espíritos tão sensíveis às coisas – os gestos que 
serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes que a época feudal conheceu.” Cem 
vezes descrita ou menciona nos textos, reproduzida em selos, em miniaturas, em baixos-
relevos, a cerimônia chamava-se <<homenagem>> (em alemão, Mannschaft). Para designar o 
superior que ela criava, não existiam outros termos além do nome, muito geral, de 
<<senhor>>.” (BLOCH, 1989, p. 179). 

CARGO: 24 - PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA/INGLESA 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade 

06 Improcedente. Gabarito mantido. 
A questão não pediu para especificar os termos destacados e sim os pronomes e seu emprego 

07 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Interpretar um texto é reconhecer as intenções do autor e no caso em tela, na metáfora 
empregada. Além disso, a própria estrutura da frase indica que “vira-latas” caracteriza o 
termo “pessoas”. 

11 Improcedente. Gabarito mantido. 
A questão solicita que se destaque “sobretudo o tema” no trecho. O mais marcante é a 
banalização da morte. A modernização do tráfego é, na verdade, um tema pincelado dentre 
todos os citados. 

30 QUESTÃO NULA 

31 Improcedente. Gabarito mantido. 
A regra indicada pelo candidato não se aplica à tas question com verbo to be na afirmativa. 

33 QUESTÃO NULA 

38 Improcedente. Gabarito mantido. 
O grau comparativo é marcado pelos termos “as” “as” 

CARGO: 25 - PROFESSOR MATEMÁTICA 

QUESTÃO ANALISE 

17 Improcedente. Questão mantida. 

18 QUESTÃO NULA 

27 Improcedente. Questão mantida. 

37 Procedente. Alternativa correta é letra “D”e não letra “E”. 

39 Improcedente. Questão mantida. 

40 Improcedente. Questão mantida, porém o gabarito correto é a letra “E” e não a letra “C”. 
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CARGO: 26 - PSICÓLOGO 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade. 

05 GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “A” 

07 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Interpretar um texto é reconhecer as intenções do autor e no caso em tela, na metáfora 
empregada. Além disso, a própria estrutura da frase indica que “vira-latas” caracteriza o 
termo “pessoas”. 

08 Improcedente. Gabarito mantido. 
A candidata não fundamentou seus recursos.  

21 QUESTÃO NULA 

22 INDEFERIDO. 
A questão solicita que o candidato aponte a única alternativa que apresenta os itens corretos. 
Sendo assim, o erro de digitação não implica na invalidade da questão, por existir apenas uma 
alternativa que responde corretamente a questão. Sendo assim, o erro de digitação não 
implica na incompreensão da questão.  
GABARITO MANTIDO: RESPOSTA LETRA “E” 

25 INDEFERIDO. 
De acordo com a resolução CFP nº06/2019, temos as informações abaixo:  
art.18 Para entrega do relatório e laudo psicológico, é dever da(o) psicóloga(o) realizar ao 
menos uma entrevista devolutiva à pessoa, grupo, instituição atendida ou responsáveis legais.  
§ 1º Na impossibilidade desta se realizar, a(o) psicóloga(o) deve explicitar suas razões.  
§ 2º Nos demais documentos produzidos com base nesta resolução, é recomendado à(ao) 
psicóloga(o), sempre que solicitado, realizar a entrevista devolutiva.  
 
Sendo assim, mantém-se a alternativa “A” como correta, uma vez que é dever do profissional 
realizar ao menos uma entrevista devolutiva para entrega de laudo e relatório psicológicos.  
A alternativa “C” diz que “para entrega de todos os documentos psicológicos é dever da(o) 
psicóloga(o) realizar ao menos uma entrevista devolutiva”, onde no art.18, §2º diz que para os 
outros documentos (além de laudo e relatório) é recomendado, sempre que solicitado, a 
entrevista devolutiva, não havendo a obrigatoriedade para esses documentos.  
A alternativa “D” diz que “para entrega de todos os documentos psicológicos é recomendada 
ao menos uma entrevista devolutiva, quando solicitado pelas partes interessadas”. Sabendo 
que é recomendada uma entrevista devolutiva, quando solicitado, para os documentos: 
declaração, atestado psicológico e parecer psicológico. Já para laudo e relatório, a entrevista 
devolutiva é um dever.  
GABARITO MANTIDO: RESPOSTA LETRA “A” 

31 INDEFERIDO. 
A questão pede que o candidato identifique a alternativa que NÃO é um teste psicológico.  
A resolução CFP nº09/2018, traz, no art. 1º, §1 Os testes psicológicos abarcam também os 
seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários e métodos projetivos/expressivos, 
para fins de padronização desta Resolução e do SATEPSI. 
Art. 2º - Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua 
decisão, obrigatoriamente, em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos 
reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo 
(fontes fundamentais de informação), podendo, a depender do contexto, recorrer a 
procedimentos e recursos auxiliares (fontes complementares de informação). Consideram-se 
fontes de informação: I – Fontes fundamentais: a) Testes psicológicos aprovados pelo CFP 
para uso profissional da psicóloga e do psicólogo e/ou; b) Entrevistas psicológicas, anamnese 
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e/ou; c) Protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos individualmente 
ou por meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo. 
Sendo assim, são fontes fundamentais de informação consideradas pelo Conselho Federal de 
Psicologia: testes psicológicos (que podem ser escalas, inventários, questionários ou métodos 
projetivos/expressivos), entrevistas e protocolos ou registros de observação, etc. Mas as 
entrevistas não são consideradas testes psicológicos, apenas as escalas, inventários, 
questionários ou métodos projetivos/expressivos.  
GABARITO MANTIDO: LETRA “E” 

40 INDEFERIDO. 
A questão solicita que os itens sejam julgados de acordo com o DSM-5, que diz:  

 
Sendo assim, o termo correto, descrito no DSM-5, para o transtorno alimentar indicado no 
recurso da questão é “PICA”.  
GABARITO MANTIDO: RESPOSTA LETRA “C” 

CARGO: 27 - PSICOPEDAGOGO 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito Mantido. 
Apesar de ser ligada e mais presente na poesia, a função poética é aquela em que a 
mensagem é voltada para a sua “estruturação”, que procura encontrar maneiras de melhorar 
a elaboração da própria mensagem. Portanto, também aparece nos textos em prosa, quando 
o objetivo é chamar a mensagem à subjetividade. 

CARGO: 28 - AGENTE ADMINISTRATIVO 

QUESTÃO ANALISE 

09 Improcedente. Gabarito mantido.  
Para ser uma comparação deveria, deveria haver um termo explícito (como). 
O eu lírico descreve a carniça como repugnante, pútrida etc, em absoluto contraste com a 
amada. 

11 QUESTÃO NULA 

13 Improcedente. Gabarito mantido. 
A alternativa “D” não está correta, pois a supressão do termo não altera o sentido da oração. 

15 Improcedente. Gabarito mantido. 
Não houve crase, pois seu uso é facultativo após a preposição ATÉ e não obrigatório. 

19 Improcedente. Questão mantida. 

30 Improcedente. Questão mantida. 
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38 Improcedente. Questão mantida. 

CARGO: 29 - AGENTE DE ENDEMIAS 

QUESTÃO ANALISE 

19 Improcedente. Gabarito mantido. A questão refere-se a: Epidemiologia: prevenção de 
doenças; objetivos principais. Fatores predisponentes ao aparecimento de doenças, 
prevenções. Indicadores de saúde. Expectativa de vida, coeficientes e índice utilizados em 
saúde pública. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: distribuição das doenças e dos 
agravos à saúde coletiva. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária. 

20 Improcedente. Gabarito mantido. A questão A questão refere-se a: Epidemiologia: prevenção 
de doenças. Fatores predisponentes ao aparecimento de doenças, prevenções. Indicadores de 
saúde. Expectativa de vida, coeficientes e índice utilizados em saúde pública. Doenças 
transmissíveis e não transmissíveis: distribuição das doenças e dos agravos à saúde coletiva. 
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Além 
disto, houve um equivoco da candidata, pois a alternativa correta é a letra “B” e não “E” como 
se afirma. 

CARGO: 30 - AUXILIAR DE CRECHE 

QUESTÃO ANALISE 

11 QUESTÃO NULA 

CARGO: 31 - AUXILIAR DE SALA ESPECIAL 

QUESTÃO ANALISE 

03 Improcedente. Gabarito mantido. 
A alternativa “A” está errada, pois os homens estão decidindo sobre a declaração de direitos e 
excluem a mulher do debate, ou seja, não têm total esclarecimento da causa. 

08 Improcedente. Gabarito mantido. 
Os termos que o eu lírico usa quando se dirige diretamente à amada são poéticos.  

09 Improcedente. Gabarito mantido.  
Para ser uma comparação deveria, deveria haver um termo explícito (como). 
O eu lírico descreve a carniça como repugnante, pútrida etc, em absoluto contraste com a 
amada. 

15 Improcedente. Gabarito mantido. 
Não houve crase, pois seu uso é facultativo após a preposição ATÉ e não obrigatório. 

34 Improcedente. Gabarito mantido. 
Justificativa: O documento que trata da Política Nacional  de Educação Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva aponta que a transversalidade deve contemplar NÃO SÓ A EDUCAÇÃO 
BÁSICA, mas atender do infantil ao superior. Portanto,   a questão está correta, uma vez que 
solicita que o candidato identifique os objetivos  da referida política. O recurso deve ser 
INDEFERIDO. 

CARGO: 33 - GUARDA MUNICIPAL 

QUESTÃO ANALISE 

07 Improcedente. Gabarito mantido. 
Amazônia não é proparoxítona e os gramáticos que a consideram como tal, ainda assim fazem 
a ressalva de que tomá-las como paroxítonas também é correta.  

18 Improcedente. Questão mantida. 

40 Procedente. Questão anulada. 

  

CARGO: 34 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

QUESTÃO ANALISE 

16 Improcedente. Gabarito mantido. A questão teve como base justamente o Tratado de 
Técnicas Radiológicas e Bases Anatomicas de Bontrager, 5ª Edição, página 350, onde se 
afirma: RC 3 ou 4 polegadas (8 a 10 cm) abaixo da incisura jugular (17) (topo do porta-filme 
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cerca de 1 1/2 polegada ou 4 cm acima dos ombros) Abaixo do Diafragma: RC ao nível do meio 
entre o xifóide e o gradil costa I inferior (fundo do porta-filme ao nível da crista ilíaca), além de 
outras literaturas. 

 

CARGO: 36 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF 
37 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UMSSF 

QUESTÃO ANALISE 

22 QUESTÃO NULA 

26 QUESTÃO NULA 

32 QUESTÃO NULA 

38 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta, 
assim, tem-se que Florence Nightingale é considerada a 
fundação da enfermagem moderna, e não da enfermagem, 
sendo pioneira na utilização do modelo biomédico, baseando-
se na medicina praticada pelos médicos. Florence, uma 
anglicana, acreditava que Deus a havia chamado para ser 
enfermeira. 
Porém, Febe foi a primeira enfermeira diaconisa, sendo 
instruída a cuidar dos enfermos. No tempos remotos, a 
enfermagem era considerada como a ciência do cuidados à 
saúde, sendo a formação desses profissionais realizados em 
meios religiosos. O termo e a escola de enfermagem foram 
aparecendo tempos depois. Mas estes cuidadores eram 
considerados enfermeiros, médicos, assim como ocorreu com 
nutricionistas e outras profissões, que foram regulamentados 
depois, porém, já existiam. 
 
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1992/1/Tese%20Luzia%20Ferreira%20Peixoto.pdf 
 
https://bdpi.usp.br/bitstream/handle/BDPI/4200/art_CAMPOS_A_Escola_de_Enfermagem_
da_Universidade_de_2008.pdf?sequence=1 
https://souenfermagem.com.br/fundamentos/sae/origem-da-enfermagem/ 

39 Improcedente. Gabarito mantido. A questão está correta, a 
questão não relata que a alternativa “E” seja o nono “CERTO” 
da administração de medicação, apenas que é um dos. 
Estando este, correto, e conferir carrinho de medicação é 
apenas mais uma medida para se verificar se toda medicação 
foi colocado no carrinho e de forma correta. 

CARGO: 38 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

QUESTÃO ANALISE 

26 QUESTÃO NULA 

CARGO: 39 - COZINHEIRO 

QUESTÃO ANALISE 

01 Improcedente. Gabarito mantido. 
Antes do homem entregar a folha, os presentes já se espantam com sua imagem. 

03 Gabarito alterado para letra “E”. 

07 Improcedente. Gabarito mantido. 
O rol de conjugações em um campo semântico, não abrange todos os contextos em que ela 
pode ser inserida. 

13 QUESTÃO NULA 

CARGO: 41 – MOTORISTA CAT. CNH “C” 
42 – MOTORISTA CAT. CNH “D” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Enfermagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_biomédico
https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/1992/1/Tese%20Luzia%20Ferreira%20Peixoto.pdf
https://souenfermagem.com.br/fundamentos/sae/origem-da-enfermagem/
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QUESTÃO ANALISE 

01 Gabarito letra “A” 

02 Gabarito letra “B” 

03 Gabarito alterado para letra “E”. 

04 Gabarito letra “C” 

05 Gabarito letra “C” 

10 QUESTÃO NULA 

12 Gabarito letra “B” 

13 QUESTÃO NULA 

14 Gabarito letra “A” 

20 Procedente. Gabarito alterado para letra “A”. 
Com base no conteúdo presente no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I – 
Sinalização Vertical de Regulamentação, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), de 
2007, entende-se como DEFERIDO o recurso referente a questão de número 20.  
Deste modo, a banca reconhece a alternativa “A” como sendo a CORRETA 
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/manual-
vol-i-sinalizacao-vertical-de-regulamentacao.pdf  

CARGO: 43 - VIGIA 

QUESTÃO ANALISE 

10 QUESTÃO NULA 

13 QUESTÃO NULA 

CARGO: 44 - AJUDANTE DE PEDREIRO 

QUESTÃO ANALISE 

18 QUESTÃO NULA 

CARGO: 45 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

QUESTÃO ANALISE 

22 Improcedente. Questão mantida. 

24 Improcedente. Questão mantida. 

32 Improcedente. Questão mantida. 

CARGO: 46 - OPERADOR DE MÁQUINAS 

QUESTÃO ANALISE 

22 QUESTÃO NULA 

32 Indeferido. Gabarito mantido. 
A alternativa “A” diz: Os ocupantes do veículo não devem em NENHUMA HIPÓTESE sair do 
veículo.  
Consta que o próprio candidato, em seu recurso, elenca hipóteses nas quais os ocupantes do 
veículo podem abandoná-lo, são elas: Perigo iminente, início de incêndio e fumaça. Deste 
modo a banca entende como INDEFERIDO o recurso, mantém-se, assim, questão e gabarito. 

 
 
 
Santa Cruz da Baixa Verde, 16 de setembro de 2019. 
Banca Examinadora 
Comissão Geral do Concurso 
 

 

http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/manual-vol-i-sinalizacao-vertical-de-regulamentacao.pdf
http://www.dnit.gov.br/download/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/manual-vol-i-sinalizacao-vertical-de-regulamentacao.pdf

