
 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO  

RESULTADO DOS RECURSOS – GABARITO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

 

CARGOS: VIGIA / AGENTE ADMINISTRATIVO / AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MANHÃ) / 
AGENTE DE ENDEMIAS/ AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / DIGITADOR / FISCAL AMBIENTAL / 
FISCAL DE TRIBUTOS / GUARDA MUNICIPAL / TÉCNICO EM INFORMÁTICA / TÉCNICO EM 

RADIOLOGIA  

PROVA: HISTÓRIA DO MUNICIPIO 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito de “C” para “D” – Gabarito oficial letra “D” 

PROVA: HISTÓRIA DO MUNICIPIO 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Mesmo possuindo duas alternativas com a palavra “Equatorial”, a questão não pode 
ser anulada, pois esse não é o gabarito da questão. O gabarito correto é a letra D – Clima Tropical. 

CONCLUSÃO: Permanece Gabarito Divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: HISTÓRIA DO MUNICIPIO 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão será anulada , pois não foi colocado o seu enunciado. 

CONCLUSÃO: Questão Nula 

PROVA: HISTÓRIA DO MUNICIPIO 

QUESTÃO: 14 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito de “E” para “D” – Gabarito oficial letra “D” 
 

 

 

 

 



CARGO: VIGIA 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão será anulada, tendo em vista que tanto a alternativa B como a alternativa D 
estão corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

CARGOS: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (TARDE) / FISCAL DE OBRAS / TÉCNICO AGRÍCOLA 
/ TÉCNICO EM ENFERMAGEM / TRADUTOR-INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS-

LIBRAS / REVISOR, LEDOR, TRANSCRITOR BRAILE  

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra “D” para “B”– Gabarito oficial letra “B” 
 

 

CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO / AGENTE ENDEMIAS / AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL / 
DIGITADOR / FISCAL AMBIENTAL / FISCAL DE TRIBUTOS / GUARDA MUNICIPAL / TÉCNICO EM 

INFORMÁTICA / TÉCNICO EM RADIOLOGIA / AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (MANHÃ) 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 02 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão foi anulada, pois tanto a letra C como a letra E são respostas para a questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A alternativa C está errada, tendo em vista que segundo o texto “Muitos sofrimentos 

nascem e são alimentados a partir de perguntas idiotas.”, e não de perguntas interessantes como afirma a 
alternativa. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial “A” 
 

 



CARGOS: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Na alternativa E, a palavra enchova foi escrita de forma correta, tendo em vista que 
enchova  é Peixe de mar também chamado de enchovinha. Nada em cardumes e alimenta-se de outros 

peixes e crustáceos. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial “E” 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 07 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Na alternativa A, seria correto utilizar HÁ CERCA e não A CERCA como foi utilizado 

na questão. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial “D” 
 

 

 

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (ANOS INICIAIS) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A questão é CLARA ao citar a referência da LDB “atual” e segundo a nova redação dada 
à LDB pela lei 12.796/2013,  as pré-escolas serão oferecidas para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade e não 6 (seis) anos como se refere o item II, portanto, INCORRETO. 

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “D” 
 

 

 

CARGO: GUARDA MUNICIPAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão será anulada, tendo em vista que os dois primeiros itens foram repetidos, o que 

causa prejuízo para o entendimento geral da questão.  

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

 

 



CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – TARDE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

Estratégias de prevenção e programas de controle específico de doenças requerem informações confiáveis 

sobre a situação dessas doenças ou seus antecedentes na população atendida. Sistemas de vigilância, 

portanto, são redes de pessoas e atividades que mantêm esse processo e podem funcionar em níveis 

locais e internacionais. 

Logo, devido sua finalidade: PREVENÇÃO, está sim incluída, em quase totalidade do conteúdo 

programático, principalmente quando se trata de Saúde Pública e ainda na área de atuação do ACS 

conforme artigo 3º da lei federal 11350/2006: 

Art. 3
o
  O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o  exercício de atividades de prevenção de 

doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, 

desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor municipal, distrital, 

estadual ou federal. 

São funções da vigilância epidemiológica: 

 Coleta de dados; 

 Diagnóstico de casos 

 Processamento de dados coletados; 

 Análise e interpretação dos dados processados; 

 Recomendação das medidas de controle indicadas; 

 Retroalimentação do sistema. 

 Avaliação da eficácia e efetividade das medidas adotadas; 

 Divulgação de informações pertinentes. 

 Normatização 

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração  

JUSTIFICATIVA: Valores da glicose do líquido pleural inferiores a 60 mg/dl sugerem tuberculose, derrame 

associado à artrite reumatóide, empiema ou derrame pleural neoplásico, ao contrário que cita a 

alternativa, que afirma que uma taxa ALTA indicaria artrite reumatoide. A questão pede a alternativa 

incorreta, portanto, letra D. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito preliminar de letra “B” ´´para “D”– gabarito oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Aumento da meia-vida das drogas devido a situações clinicas  

A meia-vida da droga pode ser aumentada nas seguintes em quatro situações clinicas:  

- quando ocorre diminuição do fluxo plasmático renal, como pode ocorrer no choque cardiogênico, 

insuficiência cardíaca, e, em hemorragias;  

- quando se adiciona um segundo fármaco que possa deslocar o primeiro de sua ligação à albumina, 

consequentemente, aumentando o volume de distribuição do fármaco; 

- diminuição da razão de extração, como ocorre nas doenças renais;  

- diminuição do metabolismo devido a inibição da biotransformação por outro fármaco, por exemplo, 

na insuficiência hepática, que pode ser devido a cirrose. A hepatopatia que provoque a redução da 

massa celular hepática e/ou funcionamento do fígado pode reduzir a velocidade da biotransformação 

do medicamento provocando grande aumento da biodisponibilidade, principalmente, quando o 

fármaco é administrado por via oral.  

 

Geralmente, a meia-vida tem um valor variável de acordo com as condições do paciente, por exemplo, 

em recém-nascido, e, em idosos as funções hepáticas e renais estão diminuídas (em relação ao adulto 

jovem), portanto, pode resultar em aumento da meia-vida do fármaco nestas faixas etárias.  

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 
 
 
 
 

 
 
 



CARGO: FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: O assunto está contemplado quando se cobra BIOQUÍMICA no conteúdo programático. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial “A” 

PROVA: CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICO DA ÁREA 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração da letra “C” para “B” 

JUSTIFICATIVA: Acatada a fundamentação do (a) candidato (a) 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito preliminar – gabarito oficial letra “B” 

 
 

 

CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A LEUCEMIA É UM EFEITO ESTOCÁSTICO E NÃO DETERMINISTICO. 

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Caso a alternativa d apresentasse a palavra "apenas" a colocação do candidato estaria 
correta, no entanto, coração e diafragma respondem corretamente a questão e não são "exclusivistas", ou 
seja, não delimitam que somente eles estejam corretos. Faltou interpretação do candidato para responder a 
questão. A palavra APENAS nas alternativas A e B  torna-as INCORRETAS.  

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “D” 

 
 

 
 



CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido  

JUSTIFICATIVA: Solução reveladora muito quente causam o aumento da densidade radiográfica, ou seja, radiografias 
muito escura, portanto, a alternativa E não responde à questão que apresenta apenas UMA alternativa correta: LETRA 
B 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial letra B 

 
 

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: DECRETO Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004: Artigo 5°:   Os órgãos da administração pública 
direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão 
dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

LEI  N.10.048 - 8/11/2000: Art. 1° As pessoas portadoras de deficiência física, os idosos com idade igual  ou superior a 
sessenta e cinco anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento 
prioritário, nos termos  desta Lei. 

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “C” 

 
 

CARGO: DIGITADOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão é CLARO e pergunta a qual GRUPO pertence os comandos para 
modificar o tipo, o tamanho, o estilo e os efeitos aplicáveis nas fontes dos caracteres. 
Início é uma GUIA do MS-Word 2007 e não um grupo. 

 

CONCLUSÃO: Permanência do gabarito oficial – letra “E” 

 



CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: Na alternativa A temos Ctrl+O – Abre um novo arquivo na memória ROM. O certo seria memória 

RAM. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: A questão possui duas alternativas corretas. Tanto a letra C como a letra D são respostas para a 
questão. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra da letra “C” para “E” – Gabarito Oficial letra “E” 

 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra da letra “B” para “D” – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: Erro de digitação 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra da letra “D” para “A” – Gabarito Oficial letra “A” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido  

JUSTIFICATIVA: Dentes ausentes, extraídos ou com extração indicada: fazer um X no dente 
correspondente. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito divulgado – Gabarito Oficial letra “C’ 

 
 
 
 



CARGO: REVISOR, LEDOR TRANSCRITOR DE BRAILLE 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o exposto pelo candidato (a) e revisto pela banca ela esclarece 
que foi apenas erro na divulgação do gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra da letra “C” para “E” – Gabarito Oficial letra “E” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com alteração 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o exposto pelo candidato (a)  e revisto pela banca ela esclarece 
que foi apenas erro na divulgação do gabarito. 

CONCLUSÃO: Alteração do gabarito da letra da letra “A” para “E” – Gabarito Oficial letra “E” 

 
 
 
 
 

CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: O gabarito da questão está correto, estando corretas as afirmações I, II e V apenas. 

Afirmativa I  o envelhecimento não afeta de modo dramático a deglutição, entretanto, alterações 

nessa função são comuns, os engasgos e sensação de retenção de alimentos na garganta são os 

principais problemas relacionados. A afirmativa fala que a deglutição é afeta sim, só que não 

drasticamente e está falando das alterações mais comuns que ocorrem com os idosos, estando então 

correta. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: A aferição retal mede a temperatura do sangue que circula nos ramos da artéria 
retal inferior, aferida através da mucosa retal. A medida depende do local do reto usado, da irrigação 
local e da presença ou não de fezes; É falha para avaliar temperaturas extremas, por causa da sua 
lentidão em medir alterações na temperatura. É menos sensível para detectar temperatura em 
elevação. 

O método timpânico é o que reflete melhor a temperatura do sangue que banha o hipotálamo. 

As vantagens, segundo Pransky, são sua utilidade, segurança, fidedignidade, além de a membrana 
timpânica ficar longe de influência ambiental, dela ser uma membrana não mucosa, não ser afetada 
pelo que o paciente come ou bebe, ser uma medida seca e apresentar mínimos riscos de 
contaminação. 

Robinson, J.L.; Seal, R.F.; Spady, D.W.; Joffres, M.R. Comparison of esophageal, rectal, axillary, bladder, 
tympanic, and pulmonary artery temperatures in children. J. Pediatr 133(4), 553-556, 1998. 

Pransky, S.M. The impact of technique and conditions of the tympanic membrane upon infrared 
tympanic thermometry. Clinical Pediatrics 30(4):50-52, 1991. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: No Planejamento de Cursos faz-se a previsão de conteúdos e metodologias a serem 
desenvolvidas durante um certo período de tempo que pode ser ano, semestre, etc. Já no 
Planejamento Curricular analisa-se e define-se os componentes curriculares a serem desenvolvidas ao 
longo do curso. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “A” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARGO: VIGIA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: Deferido com anulação 

JUSTIFICATIVA: Na questão não foi colocado o termo “exceto” 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido  

JUSTIFICATIVA: As alternativas A, B, C, D, E apontam realmente as obrigações do vigia. A alternativa 
C que aponta a atribuição de impedir ações criminosas não condiz com uma ação do vigia e sim de 
vigilantes de segurança, profissionais treinados para coibir ações criminosas de qualquer tipo. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido 

JUSTIFICATIVA: O erro ortográfico apresentado na questão citada não impossibilita o entendimento, 

compreensão sobre um produto corrosivo, pois o termo que explica o processo corrosivo é cáustica e não 

“soda” ou “solda” 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 
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