
 
 

 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA-PI 

RESULTADO DOS RECURSOS – CONTRA GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
 

RESPOSTAS DOS RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS 
(1ª ETAPA DE APLICAÇÃO – CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR) (ATUALIZADO) 
 

Tendo em vista a divulgação do gabarito preliminar das provas objetivas, e atendendo à solicitação de 
alguns candidatos que impetraram recursos contra tal resultado, nos moldes estabelecidos no Edital, a 

Comissão Organizadora do concurso divulga o presente resultado. 
 

Teresina (PI), 14/06/2016 
 

Comissão Organizadora do concurso público 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 04 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão versa sobre classificação de predicado e outras cognições quanto aos 

aspectos linguísticos do texto. Neste caso, quanto ao predicado, tem-se o nome como núcleo da 

informação quando o verbo for de ligação. Assim, o verbo é de ligação quando não se tratar de um 

verbo que indica ação. Portanto, em “Os tempos andam sombrios” (L.1), o verbo “andar” não é verbo 

de ação, funcionando como verbo de ligação, logo, esvaziado de sentido, do ponto de vista 

gramatical, centrando-se a informação no nome, “sombrios”. Já a expressão  “do governo” (L.16) 

NÃO tem função completiva, pois tem valor restritivo. Quanto à expressão “Além disso” (L.4), esta 

indica inclusão e não ressalva. Para indicar ressalva, necessário se faria que ela retificasse a 

afirmação anterior. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 05 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Uma locução adverbial vale, morfologicamente, como um advérbio. A expressão 

“da Saúde” (L.21) tem valor restritivo, logo é locução adjetiva, por isso funciona como adjunto 

adnominal. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 06 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Para esta questão, o candidato limitou-se apenas a transcrever a questão, mas sem 

demonstrar as razões do recurso. Portanto, não há que se reformar o gabarito dado, pois não foram 

apresentados argumentos pelo candidato que fundamentassem a revisão da questão. 

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



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 08 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A expressão “à criação de uma patrulha ideológica" (L.5/6) é subordinada, do ponto 

de vista sintático, ao nome “margem” do qual é paciente. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 09 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Nada a reformar, pois nesta frase “a Lei Rouanet, assim como as demais leis de 

incentivo à cultura” o verbo “precisar” pode concordar, sem problemas, com a expressão plural “as 

demais leis”. Quando a usar vírgula após a palavra  “cultura”, não há esta possibilidade, pois o redator 

optou pelo plural exatamente para vincular o verbo à forma de sujeito “as demais leis de incentivo à 

cultura”. Portanto, não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo. 

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

PROVA: PORTUGUÊS 

QUESTÃO: 10 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto à análise sintática sobre o sujeito, não se pode descartar, de forma alguma,  

o termo-núcleo do sujeito, sobre o qual o restante da oração diz algo, pois implicaria a ausência de 

sentido lógico da afirmação contida no predicado.  

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

 
 
 
 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 11 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A resposta é realmente a alternativa D, que o recorrente quer que seja o 
gabarito. Não há discordância entre o que o candidato pleiteia e o que foi divulgado pela 
Comissão. 

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

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 12 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Há duas alternativas incorretas nas assertivas (“a” e “c”), o que torna a questão 
NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 
 
 
 



CARGO: TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E PROFESSOR 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 13 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA:. Por erro de digitação, houve omissão ao ano em que se faz referência a notícia, 
o que torna a questão NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: ATUALIDADES 

QUESTÃO: 15 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:. Dizer que o Conselho de Administração de Recursos Fiscais (CARF), “é um 
órgão colegiado do Ministério da Fazenda”, não quer dizer que “ele é um órgão ligado ao 
mesmo e não colegiado”. Colegiado refere-se a sua composição de membros e não sua ligação. 
GABARITO INALTERADO 

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

 
 

 

CARGO: TODOS OS CARGOS DE PROFESSOR 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 17 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta realmente uma alternativa que deixa dúvidas pois ao  a 
alternativa d ao fazer relação com o expresso na alternativa anterior aponta a alternativa b em 
vez de c. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

QUESTÃO: 20 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Apesar de não conter o termo currículo na alternativa C da questão o texto 
da alternativa deixa explícito que trata-se de currículo e expressa claramente a informação  
correta sobre o assunto da questão expresso no comando inicial da questão. A  alternativa A é 
realmente INCORRETA por colocar exemplos de currículo formal. 

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

CARGO: SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR II (SAÚDE) 

PROVA: LEGISLAÇÃO DO SUS 

QUESTÃO: 16 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A referida questão não está tratando do conjunto de ações articuladas entre os 
níveis e serviços do sistema de saúde, mas sim do acesso universal a qualquer um deles, por 
todo cidadão sem qualquer discriminação. Desta forma, está claro o princípio da 
UNIVERSALIDADE segundo a Lei n° 8.080/90 Art. 7° “I - universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência”. Portanto, gabarito permanece inalterado. 

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



 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 22 possui duas respostas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 
 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  A alegação do candidato ao afirmar que “De acordo com o Edital e as instruções 
contidas na capa do Caderno de Provas cada questão deveria ter 4 (quatro) alternativas e na questão 35 
tem 5 (cinco) alternativas. Portanto, solicitamos a anulação da questão”. Verificamos várias provas que 
foram aplicadas e nenhuma delas continham 5 alternativas na questão de número 35 para o cargo de 
Assistente Social conforme indagado pelo candidato no recurso. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 36 possui duas respostas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Devido a um erro da banca a questão 37 possui duas respostas corretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 
 

 

CARGO: DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quarto nível é em relação a “Limitação do dano”. A letra C faz referencia ao quinto 
nível. 

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



CARGO: DENTISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Alternativa B está incorreta. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Alternativa A corresponde a característica de preparo cavitário classe I composta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Falha no processo de mineralização caracteriza-se como opacidade difusa e 
não fluorose dentária. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Lesões paralisadas não necessitam de selamento, mas o seu tratamento não 
é contraindicado. O selamento oclusal em lesões paralisadas de cicatrículas e fissuras, embora 
sem necessidade terapêutica seria indicado apenas como objetivo estético ou “iatrogênico” 
para prevenir futuras intervenções invasivas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 27 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A acidose metabólica resulta de aumento de geração ou acúmulo de ácidos ou perdas 

de base nos fluidos EXTRACELULAR. A alternativa “A” fala em fluidos INTRACELULAR. 

Desta forma, o gabarito certo da referida questão é letra “B 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta erro de digitação. Seria alternativa CORRETA e não INCORRETA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A letra “C” encontra-se incorreta, pois a terapia não é para toda a população, deve-se 
observar as particularidades entres os indivíduos. A alternativa “D” encontra se correta, a literatura 
sugere um determinada valor de distribuição dos macronutrientes, mas a combinação correta entre 
ainda não foi possível se determinar. 
Gabarito permanece letra “C”. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “A” encontra se errada, pois o valor de referência de triglicerídeo para 

ser considerado alterado é igual e/ou maior que 150mg/dL. Na alternativa fala apenas em maior que 

150mg/dL. O valor de referência de pressão arterial para síndrome metabólica é 85/130 mmHg, valor 

de 90/140 mmHg é observado quando se afere a pressão sanguínea isoladamente. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A recomendação descrita na alternativa “C” apresenta divergências na literatura. A 

alternativa D também está incorreta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os benefícios da amamentação apresentado nas alternativas A, B e C são para a lactante 

e lactente, já a alterativa D os benefícios apresentados são para o lactente.  

Gabarito permanece letra “D”. 

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



CARGO: NUTRICIONISTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: O assunto abordado na referida questão não consta no conteúdo programático do 
edital e nem é contemplado nas condutas nutricionais nas patologias descritas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta mais de uma alternativa correta. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Recurso indeferido. Permanece gabarito oficial LETRA “A”. 
 
1. We use the present simple: 
 
a) To talk about something happening REGULARLY in the present. Ex.: The children come home from 
school at four. 
 
b) To talk about something happening CONTINUALLY in the present. Ex.: The live next door to us. 
 
c) To talk about things which are GENERALLY true. Ex.: Water boils at 100 degrees Celsius. 
 
2. We use the present continuous: 
 
a) To show that something in the present is TEMPORARY. Ex.: We are living in a rented flat at present. 
 
b) For something happening REGULARLY in the present BEFORE and AFTER a GIVEN TIME. Ex.: I’m 
usually getting ready for work at eight o’clock. 
 
c) For something happening before and after the moment of speaking. Ex.: Be quiet. The children are 
sleeping. 

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

 
 
 
 
 
 



CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO  

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que a redação do 

enunciado diz respeito à LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente e de acordo com está lei ainda está a seguinte redação abaixo 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 

Visto que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já foi alterada não houve observação desse fato na 
elaboração da questão assim a Banca faz opção pela anulação da questão 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de fato só existe 

um exceto, uma vez que a questão a qual o candidato se refere está clara quanta a participação do Brasil 

na Primeira Guerra Mundial e, no entanto, não fecha a redação. Não houve qualquer fundamentação 

por parte do candidato para contestação dessa questão assim a Banca Indefere a solicitação 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão apresenta realmente duas alternativas iguais. Apesar de não 
comprometer a resposta da questão tem-se que seguir o que diz o edital quanto aos itens, 
alternativas das questões. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 32 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: As atitudes e valores são realmente dos conteúdos  atitudinais. Porém  de acordo com 
a questão: Cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio ambiente, participar das tarefas 
escolares, etc. são exemplos de ATITUDES. Os VALORES seriam: cooperação; respeito; participação e 
outros. 

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

 
 

 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument


CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 37 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O suporte da questão afirma: “A legislação educacional brasileira, embora traduza 
normativamente certa concepção de sistema de ensino, não expressa seu significado”. O comando da 
questão expressa: “Considerando o texto acima e a LDB 9394/96 conclui-se que”. Neste sentido, fica 
explicito que tanto o item I como o item III são os corretos conforme interpretação e comando da 
questão.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão 39 traz uma síntese compreensiva do disposto nos artigos 43 a 57 da 
LDB/1996. Não se trata de expressar na íntegra tais artigos, visto se tratar de vários artigos.  Os termos 
utilizados nessa interpretação não alteram de forma alguma o teor da compreensão do expresso na 
questão. Assim, a questão apresenta apenas uma alternativa errada, a mesma apresentada conforme 
gabarito oficial. 

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

 
 
 
 
 
 
 

CARGO: PROFESSOR DE CIÊNCIAS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Quanto ao recurso da questão acima a banca analisou e verificou que de fato falta na 

alternativa C falta uma propriedade, assim a Banca faz opção pela anulação da questão uma vez que 

constitui duas alternativas Incorretas. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (RECURSO ANALISADO) 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há na argumentação do candidato justificativa suficiente para anular a questão.A 

banca optou por não anular a questão porque "entendeu que o erro material encontrado na prova não 

acarretou prejuízo à compreensão e à determinação do correto gabarito do item. Além desse aspecto, 

ao se manter o item no conjunto de itens válidos da prova, preservou-se as condições de avaliação dos 

candidatos mais preparados para o cargo em análise". 

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

 
 

 



 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os limites citados no enunciado são claros. O limite máximo do número de 
vereadores, previsto no art. 29, IV, da CF e o limite para o subsídio de vereador, previsto no art. 
29, VI, da CF. A resolução passa pela simples aplicação do número máximo de vereadores (13 
vereadores) e o máximo de remuneração destes (30% do subsídio dos deputados estaduais), 
o que gera um total de despesas de R$ 1.170.000/ano, considerando que não há pagamento de 
décimo terceiro salário. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 24 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Os limites citados no enunciado são claros. O limite máximo do número de 
vereadores, previsto no art. 29, IV, da CF e o limite para o subsídio de vereador, previsto no art. 
29, VI, da CF. Ademais, observe a previsão do art. 29, VII, da CF que reza que a despesa máxima 
com vereadores não pode ultrapassar o montante de cinco por cento da receita total do 
município. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 29 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “c” fala que há exceção para a regra constitucional dos concursos 
em casos de nomeação para “cargos de confiança”, enquanto a previsão constitucional do art. 
37, II, fala que a exceção existe apenas para nomeação de “cargos em comissão”.  Admitir que 
a alternativa “c” está correta é admitir o absurdo que “cargos de confiança = cargos em 
comissão”. Cargos de confiança, de acordo com a definição constitucional do art. 37, V, são 
exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja pessoas advindos 
de concurso público. Enquanto cargos em comissão podem ser exercidos por qualquer pessoa, 
desde que seja observado o percentual mínimo reservado ao servidor de carreira, e, assim, são 
pessoas que dispensam o crivo do concurso público. A exceção para a regra do concurso 
público não são os casos de “cargos de confiança”, muito pelo contrário, já que eles pressupõe 
a nomeação em concurso público. Ao contrário do que defende o recorrente, não há doutrina 
ou jurisprudência que crie diferenciação relevante entre a expressão “cargo de confiança” e 
“função de confiança”.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARGO: ASSESSOR JURÍDICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 33 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Houve erro de digitação no enunciado da questão, que ao invés de pedir a 
alternativa incorreta, acabou por pedir a correta, o que geraria a hipótese de três alternativas 
corretas, indo de encontro com o que dispõe o edital. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 34 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A alternativa “b” não está correta, já que o art. 932, I, do Código Civil dispõe 
que São também responsáveis pela reparação civil “os pais, pelos filhos menores que estiverem 
sob sua autoridade e em sua companhia”, quando a alternativa fala simplesmente em filhos. 
Admitir que essa alternativa estivesse certa seria admitir a responsabilidade dos pais em 
relação a todos os filhos, o que não é correto. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O rol do art. 1.225, do Código Civil não traz a hipótese de condomínio. Ademais, 
o recorrente trouxe um posicionamento doutrinário que defende o condomínio edilício como 
direito real, mas a questão fala em condomínio apenas. O posicionamento de uma doutrina não 
tem o condão de destituir o que dispõe o Código Civil de forma expressa. 

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

 
 
 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 e 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:. As questões 30 e 38 (devido algum erro no processo de digitação) apresentaram 

alternativas com informações iguais, a duas questões apresentam coesão em seus enunciados, sendo 

que não há problemas de informações que prejudique em nada o candidato. Devido ao mero fato que 

acometeu essas repetições e que não compromete a análise das questões o gabarito segue 

inalterado. 

CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado  

 
 
 
 

 
 



CARGO: PROFESSOR DE PORTUGUÊS 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: No caso da alternativa “A”, em a “a fraqueza lhe espera” (L.24), o mau emprego do 

pronome oblíquo se dá em razão da troca do pronome oblíquo adequado. O pronome “lhe” deve ser 

usado para completar verbos transitivos indiretos. No caso, no contexto em que se insere, o verbo 

“esperar” é transitivo direto, logo o pronome oblíquo a ser usado é o “o”. Ou seja, “a fraqueza o 

espera”. Quanto à letra “D”, em “para lhe dar a máxima certeza” (L.26/27), o pronome, nestes casos, 

quando figurar uma preposição mais verbo no infinitivo, o pronome oblíquo pode ser colocado antes 

do verbo, atraído pela preposição ou depois do verbo, por estar no infinitivo. Portanto, caso de uso 

facultativo da próclise ou da ênclise. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Neste caso, “como um fantasma” é um caracterizador de “mal”, exercendo função 

predicativa. 

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

 
 
 
 

 
 

CARGO: ENGENHEIRO CIVIL 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA:  
Conforme SOUZA, MARCOS FERREIRA DE. Patologias ocasionadas pela umidade nas edificações. Belo 
Horizonte, 2008. Página 41. Disponível em: 
 
 
 
 
A alternativa C da questão 39 na prova aponta que: A umidade que sobe do solo por capilaridade, 
quando há impermeabilização da base da parede ou quando a mesma é mal feita. Encontra-se incorreta, 
porque o correto seria afirmar (...) A umidade que sobe do solo por capilaridade, quando NÃO há 
impermeabilização da base da parede ou em casos que a mesma é mal feita.  
De forma que permanece o gabarito Letra C.  

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

 
 
 

 
 

 

http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg1/Patologias%20Ocasionadas%20Pela%20U

midade%20Nas.pdf 

 

http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg1/Patologias%20Ocasionadas%20Pela%20Umidade%20Nas.pdf
http://pos.demc.ufmg.br/novocecc/trabalhos/pg1/Patologias%20Ocasionadas%20Pela%20Umidade%20Nas.pdf


CARGO: FISIOTERAPEUTA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 22 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Alteração do gabarito apresentado como letra “B” para letra “A”, correspondendo a 
alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Alteração do gabarito apresentado como letra “B” para letra “C”, correspondendo a 
alternativa que melhor corresponde ao conteúdo apresentado na referida questão. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame  e o que rege a literatura. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 28 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: A questão supra mencionada não apresenta alternativas de reposta correspondente 
ao conteúdo abordado. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame  e o que rege a literatura. 

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

 
 
 

CARGO: EDUCADOR FÍSICO 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: .A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame  e o que rege a literatura. 

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

 
 



CARGO: CONTROLADOR 
PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Eficiência é um princípio constitucional expresso da Administração Pública.  A 
eficiência deve estar presente em todos os atos administrativos, haja vista que o Administrador Público 
deve gerir os recursos públicos com a maior eficiência possível, a fim de garantir o bem da coletividade. 
Assim, esse princípio está presente, por exemplo: na realização de uma licitação, de um concurso 
público, de uma desapropriação e de outros atos administrativos. Outrossim, urge salientar que os 
princípio da licitação dispostos na Lei de Licitações e Contratos são meramente exemplificativos. Isso 
quer dizer que o simples fato de um princípio não estar contido no rol do art. 3º da Lei 8.666/96 não 
quer dizer que não seja princípio da licitação. Nessa interim, a Eficiência é o princípio da licitação. Já a 
discricionariedade não é princípio da licitação, tendo em vista que é uma atividade administrativa 
plenamente vinculada. Assim, o presente recurso não merece prosperar. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O controle administrativo pode ser interno ou externo. O controle interno é aquele 
realizado no âmbito de atuação do próprio órgão. Todo órgão tem ou deve ter um controle interno, que 
deve ser utilizado para prevenir, corrigir e fiscalizar determinadas falhas em sua estrutura. Assim, o 
Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário devem possui um Controle Interno sobre seus próprios 
atos. O Controle Externo é aquele realizado por determinados órgãos para fiscalizar as atividades 
administrativas do executivo. Esse controle pode ser realizado por órgãos como o Poder Legislativo, o 
Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário. Dessa forma, o gabarito segue sem alteração. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “C” 

 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O enunciado da questão dispõe “Além de obedecer às demais normas de contabilidade 
pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes, EXCETO”. O gabarito da questão é a 
alternativa B, pois afirma: “A despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime 
de competência, apurando-se, em caráter principal, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de 
caixa”. Todavia, segundo o art. 50, inciso II, da lei de Responsabilidade Fiscal, o correto seria: “a despesa 
e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em 
caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;” Dessa forma, o gabarito 
segue sem alteração. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “B” 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A questão reque que seja marcada a opção ERRADA acerca do registro do 
reconhecimento da despesa. Alternativa D é o gabarito da questão, pois afirma “O plano de Contas da 
Administração Federal contempla um grupo de contas específico para acompanhar os saldos 
financeiros por fonte de recursos, visando oferecer mecanismo para cumprimento de outro dispositivo 
da Lei de Responsabilidade Fiscal: discricionariedade de aplicação de recursos vinculados, por força 
constitucional ou legal, exclusivamente no objetivo de despesa para a qual foram criados. “ A palavra 
“exclusivamente” torna a alternativa incorreta. Todas as demais alternativas estão corretas. Assim, o 
gabarito segue inalterado. 
CONCLUSÃO: Permanece gabarito anteriormente divulgado – Gabarito Oficial letra “D” 



 

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 21 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de 
Questões de um certame se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso 
não causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser reutilizada 
num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto 
no conteúdo programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo 
em vista que não há privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet 
para o estudo e tenham tido a improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, 
em tese, um privilégio. Entretanto, tal argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso 
às mesmas questões (que são de domínio público) e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual 
exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma 
aleatória a partir de um banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso 
anterior, exceto um revisor de confiança da Banca.  

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 23 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Permanece a letra D, pois devido o módulo, o período deve ser dividido por 2, ficando 
portanto a Letra D como gabarito correto. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 30 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O capital final de Samuel é R$180.000,00 mas ele ja tem R$ 80.000,00, logo, deverá 
empregar R$100.000,00 para concretizar o capital total de R$ 180.000,00. Portanto mantida a Letra D 
como gabarito correto. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 31 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A divisão dos juros por 3 de maneira exata só é possível em anos pares, portanto 
permanece o gabarito Letra C 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ALTERAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: estão de Número 36 o gabarito correto é a letra C 

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



CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: Não há nenhum impedimento legal ao fato de que uma Banca Elaboradora de 
Questões de um certame se valha de questões anteriormente utilizadas em outros concursos. Afinal, isso 
não causa nenhum dano ao candidato, pois o mesmo não tem como antever qual questão de ser reutilizada 
num universo quase infinito de questões disponíveis on-line.  

Não há expressa disposição que a questão deva ser inédita: ela apenas deve estar dentro do previsto 
no conteúdo programático e conter uma resposta correta.  

Os princípios basilares da ampla concorrência e da isonomia dos candidatos são preservados, tendo 
em vista que não há privilégio a nenhuma classe de pessoas. Apenas aquelas que se utilizaram da internet 
para o estudo e tenham tido a improvável sorte de encontrar uma questão que cairia no certame teriam, 
em tese, um privilégio. Entretanto, tal argumento não convence, pois todos os candidatos podem ter acesso 
às mesmas questões (que são de domínio público) e, como acima explicado, apenas o revisor sabe qual 
exata questão será utilizada no certame. 

Mesmo assim, a ocorrência explica-se pelo fato de que a seleção de questões é feita de forma 
aleatória a partir de um banco de dados para a prova a ser realizada, prova esta a quem ninguém tem acesso 
anterior, exceto um revisor de confiança da Banca.  

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

 
 
 

 
 

CARGO: ENFERMEIRO (RETIFICADO APÓS REANÁLISE) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 25 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: .A abordagem apresentada na referida questão corresponde aos temas exigidos no 
edital do presente certame e o que rege a literatura. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 26 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO APÓS REANÁLISE DO RECURSO 

JUSTIFICATIVA: A única alternativa correta trata-se da I, tendo em vista que de acordo com as atuais 
recomendações do PNI (Ministério da Saúde, 2014) a vacina dupla adulto (DT/dTpa) funciona como reforço, 
terceira dose do esquema, passando a ser indicada para as gestantes a partir da vigésima sétima semana 
(27a), preferencialmente, até a trigésima sexta (36a) semana de gestação. Podendo ser administrada até 20 
dias antes da data provável do parto. A vacina dTpa deve ser administrada a cada gestação considerando 
que os anticorpos têm curta duração, portanto, a vacinação durante uma gravidez não manterá alto nível 
de anticorpos protetores em gestações subsequentes, o que invalida a alternativa II. A preconização do MS 
(2006,2013) é do número mínimo de seis consultas para uma gestação a termo, o que invalida a alternativa 
III. E, por último, o início do pré-natal deverá ser realizado de forma precoce, ainda no primeiro trimestre 
ou até a 12ª semana de gestação, portanto a alternativa IV também está incorreta. Desta forma, apenas a 
alternativa I está correta, devendo esta questão ser NULA. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 



CARGO: ENFERMEIRO (RETIFICADO APÓS REANÁLISE) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 35 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: O mecanismo anti-hipertensivo, complexo, envolve a diminuição do débito cardíaco, sua 
ação inicial, com redução da secreção de renina, readaptação dos barorreceptores e diminuição das 
catecolaminas nas sinapses nervosas. Constituem a primeira opção na hipertensão arterial associada a 
doença coronariana ou arritmias cardíacas. Entre as reações indesejáveis dos betabloqueadores destacam-
se: broncoespasmos, bradicardia excessiva (inferior a 50bat/min), distúrbios da condução atrioventricular, 
depressão miocárdica, vasoconstrição periférica, insônia, pesadelos, depressão psíquica, astenia e disfunção 
sexual. No que refere-se ao ponto de vista metabólico podem acarretar intolerância à glicose e redução do 
HDL – colesterol. A suspensão brusca desse medicamento pode ocasionar hiperatividade simpática e 
manifestações de isquemia miocárdica. Por isso, mantem-se o gabarito e indefere a anulação. 
REFERÊNCIA: Diretrizes e consensos da Sociedade Brasileira de Cardiologia – Capítulo 05 (Tratamento 
medicamentoso) 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 36 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A fase crítica da Dengue segundo as últimas diretrizes do ministério da saúde presente 
até no algoritmo da “Classificação de Risco e Manejo do paciente”, relata que paciente com suspeita de 
dengue (febre com duração máxima de 07 dias mais pelo menos dois sintomas (cefaleia, dor retroorbitária, 
exantema, prostação, mialgia, artralgia e com sinais de alarme como: dor abdominal intensa e contínua, 
vômitos persistentes, hipotensão postural e/ou lipotimia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de 
mucosas, hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena), sonolência e/ou irritabilidade, diminuição 
da diurese, hipotermia, aumento repentino do hematócrito, queda abrupta de plaquetas e desconforto 
respiratório. Nesse sentido, a única alternativa que está errada em relação aos sinais de alarmes é a letra A 
pois ao invés de ter aumento de hematócrito a alternativa afirma diminuição. 
REFERÊNCIA: Ministério da Saúde, 2008. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 38 

RESULTADO DO RECURSO: DEFERIDO COM ANULAÇÃO 

JUSTIFICATIVA: Dentre as alternativas, apenas a Letra B trata-se de um cuidado de enfermagem 
relacionado a paciente em utilização de ventilação mecânica. Todas as outras três alternativas possuem 
erros relacionados aos cuidados de enfermagem ou até mesmo não trata-se de cuidados de enfermagem 
referentes a ventilação mecânica, como está presente em Diretrizes Brasileiras sobre Ventilação Mecânica. 
Por isso a questão deverá ser anulada. 

REFERÊNCIA: Diretrizes Brasileiras de Ventilação Mecânica. Associação de Medicina Intensiva Brasileira 
(AMIB). Comitê de Ventilação Mecânica. 2013. 

CONCLUSÃO: Questão NULA 

 
 
 
 
 

 



CARGO: ENFERMEIRO (RETIFICADO APÓS REANÁLISE) 

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 39 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: A Escala de Queda de Morse (MFS), trata-se de uma escala que avalia o risco de quedas 
dos pacientes com um validade e confiabilidade já testada por inúmeros autores. A MFS é descrita por sua 
autora como um método simples e rápido de avaliar a probabilidade de um doente cair. Desenvolvida com 
a análise em um estudo randomizado no qual avaliaram 100 doentes que caíram e 100 doentes que não 
caíram. Sua divisão é composta por seis itens: (1) história anterior a quedas; (2) existência de um diagnóstico 
secundário; (3) apoio para caminhar; (4) terapia intravenosa; (5) postura no andar e na transferência e (6) 
estado mental. Sendo que os itens 1, 2, 4 e 6 são aferidos numa escala dicotômica (não/sim), onde não 
sempre é identificado com o valor zero e o sim com o valor 15 nos itens “2” e “6”, 20 no item “4” e 25 no 
item “1”. O item 3 possui como respostas possíveis: nenhuma / ajuda do enfermeiro / acamado / cadeira de 
rodas (valor: 0); muletas / canadianas / bengalas / andarilho (valor: 15) e apoia-se no mobiliário para andar 
(valor: 30). O item 5 possui como respostas possíveis: normal / acamado / imóvel (valor: 0), debilitado (valor: 
10) e dependente de ajuda (valor: 20). Nesse sentido, a pontuação da Escala poderá sofrer a variação entre 
0 e 125, sendo os pacientes descriminados como: sem risco (0-24), baixo risco (25-50) e alto risco (≥51). 

Por esse motivo a Letra B está correta e a questão não poderá sofrer anulação. 

REFERÊNCIA: 

DIAS, M. J. M. C.; MARTINS, T.; ARAUJO, F. Estudo do ponto de corte da Escala de Quedas de Morse (MFS). 
Rev. Enfermagem Referência, v. 14, n. 1, pág. 65-74, 2014. 

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

PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO: 40 

RESULTADO DO RECURSO: INDEFERIDO 

JUSTIFICATIVA: De acordo com o Decreto nº 94.406/87 e Lei nº 7.498/86 é estabelecido no Art. 11° - 
O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe dentre outras funções (II – c) a 
prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina 
aprovada pela instituição de saúde, não estando restrito a transcrições de medicamentos como está 
descrito na alternativa C, estando a afirmativa incorreta. Portanto, gabarito segue INALTERADO. 

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