PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS
CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS
CONHECIMENTOS COMUNS
LÍNGUA PORTUGUESA - SUPERIOR
QUESTÃO Nº 1
Resultado da Análise: INDEFERIDO PRELIMINARMENTE.
Justificativa: O candidato não fez nenhum tipo de argumentação acerca de nenhum recurso
da prova.
QUESTÃO Nº 2
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Ao mencionar o exemplo de Steve Jobs, o autor diz que “é mais fácil procurar
gostar daquilo que se faz do que fazer o que gosta”. Note que "Fazer o que gostamos" é
fazer o que desejamos, o que nos dá prazer, porém, conforme as ideias apresentadas ao
longo do texto, " nem sempre tem o resultado que desejamos", uma vez que desejamos
sucesso, altos salários, por exemplo, etc, Ou seja... a inferência é possível sim, basta que se
"Relacione esse trecho com as ideias defendidas ao longo do texto", como é solicitado na
questão.
QUESTÃO Nº 3
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Consta no 7º parágrafo: Por isso, essa fixação hedonista de encontrar o prazer
no mundo do trabalho, na empresa, é fora de propósito. Esse hedonismo marca
negativamente a própria expectativa. Quem entra no circuito do trabalho desse modo acaba
se frustrando rapidamente. (...) A questão exige do candidato a relação entre as ideias
apresentadas nesse parágrafo e o sentido da palavra hedonista.
QUESTÃO Nº 4
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: O autor não se propõe a avaliar o prejuízo à classe trabalhadora. O autor inicia
o parágrafo com a expressão "Cuidado" (o que remete a alerta). Segue a discussão
alertando para o fato de que devemos pensar em nosso objetivo, no propósito que
pretendemos atingir e para que isso aconteça não vamos poder fazer apenas o que
queremos. Sua enunciação surge, portanto como alerta, para que mudemos nossos
pensamentos e nossa postura.
QUESTÃO Nº 5
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: No trecho "Contudo, quando fazia a prova e tinha ali a satisfação “que é
sempre provisória” de obter um bom resultado, aquilo me alegrava. “O esforço
compensou.”, fica nítida a ideia de que o "esforço foi compensado", uma vez que não é o
esforço que pratica a ação de compensar, não há aí coerência no emprego de um sujeito
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ativo. O que existe é um sujeito passivo "O esforço foi compensado" pela alegria que ele
sentia. Omitir não seria a melhor opção para manter a coerência, uma vez que, ao retirar a
expressão não ficaria claro o motivo pelo qual se alegrava: o simples fato de ter conseguido
uma boa nota ou o sentimento de compensação pelo resultado alcançado com muito
esforço. Isolar a expressão entre dois pontos, formando um período com ideia completa,
deu mais ênfase ao que o enunciador pretendia comunicar, portanto foi uma estratégia de
construção de sentido.
QUESTÃO Nº 6
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Em nenhuma das alternativas há opção de análise sintática das palavras,
motivo pelo qual o candidato não deveria pensar nesse tipo de análise, ademais dizer que
"A classificação morfológica e sintática de uma palavra só pode ser definida dentro do
contexto em que essa palavra se insere" foi apenas uma contextualização da questão. O
comando diz "Assinale a alternativa que contempla a análise correta das duas palavras
destacadas ". Se em todas as alternativas só aparece análise morfológica, não há motivo
para o candidato sentir-se confuso ou prejudicado.
QUESTÃO Nº 8
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: O erro que o candidato questiona é apenas de acentuação na palavra "é", tal
equívoco não compromete em nada a resolução da questão nem é suficiente para provar
falta de zelo com o certame, uma vez que está configurado em uma alternativa que não
apresenta a resposta correta, motivo pelo o próprio equívoco já seria motivo de eliminação
pelo candidato.
QUESTÃO Nº 9
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Notemos que no trecho "Contudo, quando fazia a prova e tinha ali a satisfação
– que é sempre provisória –" a palavra QUE pode ser substituída por O QUAL. Isso já deixa
claro que ela é um pronome relativo, portanto introduz uma oração subordinada adjetiva. O
fato de estar entre travessões, sinais que equivalem às vírgulas, nesse contexto, permitenos analisar a oração subordinada adjetiva como explicativa. O aposto explicativo jamais
será representado por uma oração subordinada adjetiva, uma vez que ele é uma função
substantiva.
RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO - SUPERIOR
QUESTÃO Nº 13
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Sabendo que as idades de Florzinha, Lindinha e Docinho, nesta ordem, estão
em Progressão Geométrica, as idades das mesmas serão: Florzinha - x⁄y Lindinha - x Docinho
- xy onde y é a razão da PG. Como o produto das idades é igual a 8000, temos:
x⁄y×x×xy=8000 x^3=8000 x=∛8000 x=20 Sabendo que a idade de Lindinha é 20, e que a
soma das idades de Lindinha mais Docinho é 45, temos que a idade de Docinho é 45-20=25,
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ou seja, xy=25 20y=25 y=25/20 y=1,25 (razão da PG) A idade de Florzinha é: x⁄y=20⁄1,25=16
Assim: Florzinha – 16 anos Lindinha – 20 anos Docinho – 25.
QUESTÃO Nº 14
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Há duas formas de resolver essa questão. 1ª - Para que o dinheiro retirado seja
o quádruplo do aplicado, este deve crescer 300%. Como temos o regime de juros simples,
basta dividirmos 300% por 20%/ano, que é igual a 15 anos. Prazo total: 15 anos 2ª Explicando passo a passo: 4×1810=7240 M=C(1+i×t) 7240=1810 (1+0,20×t)
7240/1810=1+0,20t 4=1+0,20t 4-1=0,20t 3=0,20t t=3/0,20 t=15.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - SUPERIOR
QUESTÃO Nº 16
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Na tendência Liberal Renovadora Progressiva o papel da escola é se organizar
de forma a retratar, o quando possível, a vida. Os conteúdos de ensino são construídos
diante das experiências, descobertas, convivências, como também por meio da motivação e
estimulação de problemas. A tendência Progressista Libertadora propõe uma educação
crítica a serviço da transformação social. O papel da escola está baseado na formação da
consciência política discente para agir e modificar a realidade. Referência: LIBANEO, José
Carlos. Didática Cortês. 1994. Democratização da Escola Pública, São Paulo.
QUESTÃO Nº 17
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A sociologia iniciou o seu percurso como uma ciência social no contexto
histórico do capitalismo ocidental em fins do século XIX, com o objetivo de estudar as
relações entre os homens em sua dinâmica social. O pensamento sociológico se constitui, ao
longo do tempo, como um conjunto de conceitos e teorias que nos possibilitam
compreender e avaliar nossa própria experiência, situando-nos no contexto social e
histórico em que vivemos. O terceiro e quarto parênteses referem-se à Filosofia.
Referência: Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação (Célia Maria Machado de
Brito, Cristiane Maria Marinho, Lúcia Helena de Brito e Sandra Maria Gadelha de Carvalho),
Editora da Universidade Estadual do Ceará - EdUECE, 2015.
QUESTÃO Nº 19
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo pedido para os cargos de
professor, notadamente “Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental”.
QUESTÃO Nº 20
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A palavra "prefeito" no lugar de "perfeito" não atrapalha o entendimento da
questão. O cérebro dos bebês é bem mais ativo que o dos adultos. Forma milhões de
ligações nos primeiros anos de vida e desenvolve as habilidades necessárias para que todo o
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seu organismo se coloque em funcionamento perfeito.
Cognitivo. happycodeschool.com.

Referência: Desenvolvimento

NOÇÕES DE INFORMÁTICA - SUPERIOR
QUESTÃO Nº 16
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A opção C coloca o protocolo HTTP na camada Aplicação, que é o correto. Já a
opção E, coloca o protocolo HTTP na camada Transporte, logo, são divergentes. Sendo
assim, a única resposta correta é a opção C.
QUESTÃO Nº 17
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A definição quanto ao tipo “backup incremental” procede, no entanto, há um
outro tipo, o “backup contínuo”, que por ser muito parecido com o “backup incremental”, é
tratado por alguns autores como “backup incremental contínuo” e devido às suas
características, tratado por outros como “backup progressivo”. O que diferencia o “backup
comum” do “backup incremental” é o momento da recuperação, bem mais otimizada e
inteligente, que não necessita da cadeia completa de backups incrementais intermediários.
“Backup contínuo: alguns aplicativos de backup trabalham de forma contínua (ou
progressiva) de forma a manter um banco de dados dos arquivos existentes em cada
sistema e suas locações na mídia de backup. Após um backup cheio inicial, esses sistemas
fazem um backup incremental de forma regular. Caso seja necessário restaurar os dados, os
aplicativos podem executar restauração completa ou em algum ponto específico do tempo,
ao construir uma lista dos arquivos a serem restaurados do bando de dados, restaurando-os
pela mídia de backup. Esse tipo de backup minimiza o tempo do servidor e a largura de
banda requeridos para um regime de backup compreensivo e o espaço necessário em mídia
para armazenamento.” BRANQUINHO, Marcelo Ayres; SEIDL, Jan; MORAES, Leonardo
Cardoso de; BRANQUINHO, Thiago Braga; JUNIOR, Jarcy de Azevedo. Segurança de
Automação Industrial e SCADA – Editora Elsevier Brasil. Logo, baseado na literatura descrita
acima, mantem-se como resposta correta a letra "E-backup contínuo".
QUESTÃO Nº 18
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A questão refere-se, especificamente, à uma apresentação de slides, contendo
dois botões. Deseja-se saber qual dos atalhos expostos permitiria a alternância da seleção
entre estes botões. Não há referência à sentido do movimento. Outrossim, o argumento
exposto pelo candidato refere-se, pontualmente, à edição de slides, onde consta a definição
para a tecla TAB argumentada no endereço apresentado pelo candidato. É sabido e descrito
nas literaturas sobre informática que a tecla TAB, além da tabulação em textos é utilizada
para mudar o foco entre botões/opções/abas de softwares aplicativos.
QUESTÃO Nº 19
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
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Justificativa: Em resposta ao recurso, nota-se que houve um erro de diagramação da
fórmula impressa na opção D. O termo correto seria “FALSO”, cuja ausência da letra “O” no
final, induz o candidato ao erro. A questão deve ser ANULADA.
LÍNGUA PORTUGUESA - MÉDIO
Não houve recursos.
RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO - MÉDIO
Não houve recursos.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA - MÉDIO
Não houve recursos.
LÍNGUA PORTUGUESA - FUNDAMENTAL
QUESTÃO Nº 8
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A atitude inesperada veio de Armandinho. Quando ele afirma que passou o dia
pensando sobre corrupção, leva o leitor a pensar que ele não seria corrupto, que estaria
pensando criticamente sobre a corrupção. Ao oferecer bolo para que Camilo fizesse sua
tarefe, Armandinho tem uma atitude corrupta, portanto inesperada pelo leitor.
RACIOCÍNIO LÓGICO - MATEMÁTICO - FUNDAMENTAL
QUESTÃO Nº 14
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Consideremos a legenda do enunciado: a: a luz acende p: a luz permanece
acesa r: existe movimento no local c: há claridade natural suficiente no local. Logo, a
simbolização do enunciado é dada por: {(a ∧ p) ↔ (r ∧ (¬c))} A condição dada pelo
enunciado é "a luz não acenda ou a luz não permanece acesa" que, utilizando a legenda a
cima, é simbolizada como: (¬a) ∨ (¬p) Percebemos que é a negação do primeiro
composto/componente da especificação do sensor, estamos buscando, portanto, a negação
do segundo composto/componente, simbolizada por: ¬(r ∧ (¬c)) que é equivalente a (¬r) ∨
(¬(¬c)) que é equivalente a (¬r) ∨ s Portanto, a reescrita da simbolização é: Não existe
movimento no local ou há claridade suficiente no local. Assim, a única e correta opção é a
alternativa (E), não existe movimento no local ou há claridade suficiente no local.
ATUALIDADES - FUNDAMENTAL
Não houve recursos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
001 - ADVOGADO DO MUNICÍPIO
QUESTÃO Nº 28
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
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Justificativa: De acordo com o artigo 83 da Lei 40.406/2002, consideram-se móveis para os
efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico; II - os direitos reais sobre objetos
móveis e as ações correspondentes; III - os direitos pessoais de caráter patrimonial e
respectivas ações. Logo, somente a alternativa A enquadra-se como correta.

QUESTÃO Nº 33
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Apesar da penetração do princípio da boa-fé objetiva nos tecidos normativos
brasileiros, bem como o constitucionalismo, o princípio da boa-fé objetiva não se encontra
explícito no texto magno, mas em normas infraconstitucionais, motivo pelo qual é mantido
o gabarito.
QUESTÃO Nº 34
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "B".
Justificativa: o Princípio do Contraditório Implica a necessidade de uma dualidade
de partes que sustentam posições jurídicas opostas entre si, de modo que o tribunal
encarregado de instruir o caso e proferir a sentença não assume nenhuma posição no litígio,
limitando-se a julgar de maneira imparcial segundo as pretensões e alegações das partes.
Assim, o princípio do contraditório é um corolário do princípio do devido processo legal,
e significa que todo acusado terá o direito de resposta contra a acusação que lhe foi feita,
utilizando, para tanto, todos os meios de defesa admitidos em direito. Logo, entende-se do
que trata a letra B, “exige que se dê ciência ao réu da existência do processo e, às partes, dos
atos que nele são praticados”
QUESTÃO Nº 37
Resultado da Análise: INDEFERIDO PRELIMINARMENTE.
Justificativa: O candidato não expôs os argumentos que poderiam contradizer o gabarito,
resumindo-se em expor sua insatisfação.
002 - ASSISTENTE SOCIAL
Não houve recursos.
003 - ENFERMEIRO (A)
Não houve recursos.
004 - ENGENHEIRO CIVIL
QUESTÃO Nº 23
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Como a pergunta solicita a alternativa que não corresponde ao peso específico
em relação ao material em questão, há 3 alternativas corretas. Logo a questão deve ser
anulada.
QUESTÃO Nº 25
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
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Justificativa: Os aglomerantes devem ser de baixa a média reatividade resultando em
argamassa cuja resistência à tração não seja elevada e permitindo maior capacidade de
deformação.
QUESTÃO Nº 26
Resultado da Análise: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA.
Justificativa: Em virtude da duplicidade da questão, anula-se a mesma.
QUESTÃO Nº 34
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A partir da leitura da descrição do ensaio (escrita no enunciado) já é
compreendida que a alternativa A é a correta, uma vez que esse tipo de ensaio é o mais
antigo de todos os mencionados.
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
005 - FARMACÊUTICO (A)
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
006 - FISIOTERAPEUTA
Não houve recursos.
007 - MÉDICO - PSF
QUESTÃO Nº 32
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, incapacidade laborativa é a
impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou
ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações
morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. https://bityli.com/M6KFC
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QUESTÃO Nº 33
Resultado da Análise: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA
Justificativa: O edital que instituiu o certame não traz no conteúdo programático para o
cargo o seu Código de Ética, razão por que a razão deve ser anulada.
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
008 - MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
QUESTÃO Nº 26
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Segundo o Manual de Semiologia Médica - Universidade do Estado do Pará,
página 80, em repouso, o adulto saudável respira, em média, 12 vezes por minuto, com
cada inspiração e expiração movimentando cerca de 500 ml de ar para dentro e para fora
dos pulmões. Os volumes e as capacidades respiratórias de homem adulto saudável são, em
média: Volume de reserva inspiratório (VRI): 3.100 ml de ar – volume que pode ser inalado
durante uma respiração forçada além do volume corrente. https://bityli.com/Xu30s
QUESTÃO Nº 33
Resultado da Análise: DEFERIDO. QUESTÃO ANULADA
Justificativa: O edital que instituiu o certame não traz no conteúdo programático para o
cargo o seu Código de Ética, razão por que a razão deve ser anulada.
QUESTÃO Nº 37
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Segundo o Manual de Semiologia Médica - UEPA, em sua página 258 "quando
o metabolismo fisiológico da bilirrubina é prejudicado por causas pré, intra e pós-hepáticas
há um acúmulo desse pigmento no sangue e, posteriormente, nos tecidos, principalmente
nos ricos em fibras elásticas, resultando na coloração amarelada que caracteriza esse
estado. A bilirrubina direta cora mais facilmente os tecidos quando comparada à indireta.
São necessários valores superiores a 3 a 4 mg/100mL de bilirrubina indireta para que
apareça a icterícia, enquanto que valores superiores a 2 mg/100mL da fração conjugada já
são sufi cientes. Em casos mais graves, pode-se processar o acúmulo do pigmento
intermediário biliverdina na pele e esclerótica, conferindo a elas coloração esverdeada.
https://bityli.com/Xu30s
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
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Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
009 - PSICÓLOGO
QUESTÃO Nº 22
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: No edital encontra-se os temas "Prevenção primária (universal, seletiva e
indicada), secundária e terciária. Equipes interdisciplinares: interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade em saúde. Modelo biopsicossocial. " Nesses temas, enquadram-se os
aspectos históricos e inserção do modelo de saúde mental vigente, como aponta a própria
questão sobre a assistência à saúde mental e sua transformação história até chegar ao
modelo atual.
010 - QUÍMICO
QUESTÃO Nº 24
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Como o candidato poderá verificar, a literatura acadêmica vai ao encontro do
proposto pelo gabarito preliminar, conforme disponível em https://bityli.com/GugA4. Dessa
forma, "a remoção dos metais pesados presentes em efluentes industriais pode ser feita por
meio de diversos processos, tais como precipitação por via química, osmose reversa,
adsorção em carvão ativado ou alumina e oxi-redução."
QUESTÃO Nº 31
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Não há qualquer falha interpretativa que comprometa a alternativa "B". A
análise dos valores de DQO em efluentes e em águas de superfície é uma das mais
expressivas para determinação do grau de poluição da água, esta análise reflete a
quantidade total de componentes oxidáveis, seja carbono ou hidrogênio de
hidrocarbonetos, nitrogênio (de proteínas, por exemplo), ou enxofre e fósforo de
detergentes.
QUESTÃO Nº 35
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "A".
Justificativa: O método de separação dos componentes de uma mistura homogênea é a
Destilação e não Decantação, como aponta o gabarito preliminar. Como o sal de cozinha é
uma mistura homogênea, é necessário a alteração do gabarito para alternativa "A":
destilação.
QUESTÃO Nº 36
Resultado da Análise: INDEFERIDO PRELIMINARMENTE.
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Justificativa: Recurso apresentado sem fundamentação.
011 - VETERINÁRIO
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
012 - NUTRICIONISTA
QUESTÃO Nº 24
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Devido ao fato de existir mais de uma alternativa igual, a questão deve ser
anulada.
QUESTÃO Nº 25
Resultado da Análise: INDEFERIDO PERLIMINARMENTE.
Justificativa: Recurso apresentado sem fundamentação.
QUESTÃO Nº 26
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "B".
Justificativa: Como os candidatos podem verificar em https://bityli.com/Uvv8D, a
alternativa "C" indica o fator de CORREÇÃO, e não de cocção, como pede a questão. O
conceito correto se encontra na alternativa "B", sendo necessário, portanto, a alteração do
gabarito para "B".
QUESTÃO Nº 33
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Além do ácido fólico, os candidatos poderão verificar que a deficiência de
piridoxina (https://bityli.com/CNWYp) e da vitamina B12 (https://bityli.com/jCqfe) podem
causar anemia, o que torna tanto a alternativa "C" quanto "D" corretas.
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
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013 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS NATURAIS
QUESTÃO Nº 31
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "B".
Justificativa: Segundo a literatura específica (https://bityli.com/7IpWq) a troca gasosa
realizada pelos pulmões recebe o nome de hematose, como indica a alternativa "B". Dessa
forma, é necessário a alteração do gabarito para "B".
014 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA
Não houve recursos.
015 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA
Não houve recursos.
016 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - INGLÊS
Não houve recursos.
017 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - LÍNGUA
PORTUGUESA
Não houve recursos.
018 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.

019 - PROFESSOR NÍVEL II - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
QUESTÃO Nº 27
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Não há duplicidade na apresentação das alternativas “C” e “D”. A
especificidade relacionada ao que é pedido no enunciado está na somente na alternativa
“D”.
QUESTÃO Nº 38
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa:
Como
os
candidatos
poderão
verificar
em
reportagens
(https://outline.com/dLcYvW) e demais fontes disponíveis, o item I encontra-se correto. A
questão, portanto, se mantém inalterada.
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QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
020 - PROFESSOR NÍVEL II - EDUCAÇÃO INFANTIL
QUESTÃO Nº 30
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Não foi constatado erro de digitação na alternativa “E” que comprometa a
marcação da alternativa correta para a questão.
QUESTÃO Nº 38
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa:
Como
os
candidatos
poderão
verificar
em
reportagens
(https://outline.com/dLcYvW) e demais fontes disponíveis, o item I encontra-se correto. A
questão, portanto, se mantém inalterada.
QUESTÃO Nº 39
Resultado da Análise: DEFERIDO. Questão Anulada.
Justificativa: Segundo informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (é possível acessar
as informações através de tse.jus.br), no segundo turno da Eleição Ordinária Federal de
2018 o Maranhão teve 03 municípios dos seus 217 nos quais o candidato Jair Messias
Bolsonaro obteve êxito nas urnas. Essa informação torna incorreta alternativa "B", marcada
como correta pelo gabarito preliminar; na ausência de quaisquer alternativas corretas na
questão, a mesma é, portanto, nula.
021 - AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Não houve recursos.
022 - AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Não houve recursos.
023 - ORIENTADOR SOCIAL
QUESTÃO Nº 27
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: Segundo a Lei nº 10.741/2003, artigo 34: "Aos idosos, a partir de 65 (sessenta
e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida
por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da
Lei Orgânica da Assistência Social – Loas." Recurso indeferido.
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024 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
QUESTÃO Nº 25
Resultado da Análise: DEFERIDO. Gabarito alterado para a alternativa "B".
Justificativa: O método adequado para lavagem das mãos dever ser realizado em todas as
vezes que a técnica de lavagem das mãos for executada. https://bityli.com/hpSqo
QUESTÃO Nº 33
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: O conteúdo abordado está descrito no edital do certame.
025 - TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Não houve recursos.
026 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Não houve recursos.
027 - MOTORISTA CATEGORIA D
Não houve recursos.
028 - OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E PESADAS
Não houve recursos.
029 - PEDREIRO
QUESTÃO Nº 24
Resultado da Análise: INDEFERIDO.
Justificativa: A questão já considera incorreto adicionar água em excesso ao concreto.
Recurso indeferido.
030 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Não houve recursos.
031 - VIGIA
Não houve recursos.
032 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Não houve recursos.
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