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JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO/ANULAÇÃO DE ITENS DO GABARITO APÓS
ANÁLISE DOS RECURSOS
(As justificativas referem-se aos cadernos disponíveis na página da ASCONPREV, devendo o
candidato fazer a correspondência com seu caderno).

PROVA DE MATEMÁTICA
QUESTÃO N.º 12 (comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari,
margarida, vigia e pedreiro).
O professor de matemática de Mariane propôs o seguinte desafio.

a00 + a998 + a999 = 2299
Ela e seus colegas de classe resolveram à questão. Dessa forma qual é o valor de a ?
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 12 DA PROVA DE MATEMÁTICA
(comum aos cargos de auxiliar de serviços gerais, gari, margarida, vigia e
pedreiro), erro de digitação.

PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÃO N.º 04 (comum a todos os cargos de nível médio, técnico e
superior).
Marque a alternativa que contém vocábulos retirados do texto e que são acentuados
conforme a mesma regra de acentuação gráfica:
a) também / puríssima / atômica / atônita
b) puríssima / pálida / atônita / atômica
c) rádium / urânio / pálida / também
d) há / dá / hélium / rádium
e) atônita / rádium / urânio / também
GABARITO - LETRA B

RESPOSTA DO CANDIDATO – Não tem resposta
Considerações:
No texto, A BOMBA ATÔMICA, por uma falha na digitação, em vez da palavra
ATÔNITA, aparece à palavra ATÔMICA no 9º verso da 2ª estrofe. Onde aparece
“Pomba atômica da paz” deveria aparecer “Pomba atônita da paz”.
Apesar de a palavra ATÔNITA não aparecer no texto conforme o exposto, a
alternativa em que todas as palavras são acentuadas conforme mesma regra de
acentuação gráfica é a letra B.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 04 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível médio, técnico e superior).
QUESTÃO N.º 09 (comum a todos os cargos de nível médio, técnico e
superior).
Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser preenchidas com a(s) letra
(s) dos parênteses.
a) agili__ar / inutili __ar / parali__ação / desli__e (Z)
b) en__iqueirar / in__ação / fei__e / debo__e (CH)
c) aneste__iar / fri__ar / ali__amento / bi__ar (S)
d) arran__e / en__eitado / mar__eat / enri__ecer (J)
e) ab__lir / eng__lir / mag__ar / b__rb__lhar (O)
GABARITO - LETRA C
RESPOSTA DO CANDIDATO – A
Considerações:
A questão 9 apresenta, realmente, na alternativa D, uma falha de digitação na
grafia da palavra mar__ear, já que, no lugar do R final, aparece o T: mar__eat.
No entanto, a alternativa a ser assinalada é a C e não a A como pretende a
candidata, pois nesta alternativa A a palavra parali__ação deve ser preenchida com S
(paralisação) e não com Z. Logo, a resposta da candidata está errada.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 09 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível médio, técnico e superior).

ATUALIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
QUESTÃO N.º 11 PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO N.º 16 PARA OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO.
A Lei Ficha Limpa impede a candidatura por oito anos de políticos condenados por um
órgão colegiado (com mais de um juiz, como o Tribunal de Justiça), que tiverem
mandato cassado ou que tiverem renunciado para evitar a cassação. Ela surgiu por
iniciativa popular, e contou com a assinatura de mais de 1,6 milhões de brasileiros.
(http://educacao.uol.com.br/atualidades/ficha-limpa--lei-ja-vale-para-eleicoes-de-2012.jhtm).

No dia 16 de fevereiro de 2012 a lei da FICHA LIMPA foi aprovada por qual Tribunal?

a) STJ – Supremo Tribunal de Justiça;
b) STF – Superior Tribunal Federal;
c) TSE – Tribunal Superior Eleitoral;
d) TRT – Tribunal Superior do Trabalho;
e) OAB – Ordens dos Advogados do Brasil.
Considerações:
Devido à troca da palavra SUPERIOR por SUPREMO à questão que colocada como
correta no gabarito tornar-se errada.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO.
QUESTÃO N.º 15 PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E
QUESTÃO N.º 20 PARA OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL
INCOMPLETO.
Compõem as forças armadas brasileiras:
a) Marinha, Policia Militar e Exército Brasileiro;
b) Exército, polícia civil e aeronáutica;
c) Exército, Polícia Militar e Guarda Nacional;
d) Marinha, Policia Civil e Corpo de Bombeiros.
e) Exército, Marinha e Força Área Brasileira.
Considerações:
Devido erro de digitação da palavra AÉREA, sendo trocada pela palavra ÁREA.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO.
ATUALIDADES DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
QUESTÃO N.º 11 (comum a todos os cargos da área de saúde e para o cargo
de assistente social)
QUESTÃO N.º 16 (comum aos cargos de Fiscal Municipal, Técnico em
Edificações, Técnico em Informática, Telefonista, Topógrafo e Professor de
Educação Física)
QUESTÃO N.º 36 (Professor Educação Infantil/Séries Iniciais)
O presidente da Infraero, Gustavo do Vale, afirmou que o governo deverá conceder ao
setor privado a construção de três novos aeroportos, em Porto Alegre, Recife e
Salvador. Segundo o executivo, os aeroportos existentes nessas cidades terão sua
capacidade máxima atingida em dez anos. Ele afirmou também que a partir de 2030,
São Paulo precisará de um novo aeroporto, mesmo após as concessões de Guarulhos e
Viracopos. (Fonte: Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR - 01/03/2012 | 15h12 | Aviação).
Recentemente o governo privatizou três aeroportos no Brasil. Os aeroportos
privatizados são dos seguintes Estados:
a) Pernambuco, Bahia e Ceará;
b) São Paulo, Bahia e Pernambuco;
c) Rio de Janeiro, Mato Groso e Goiás;
d) São Paulo, Brasília e Minas Gerais;
e) Pará, São Paulo e Santa Catarina.

Considerações:
Apenas Brasília e Distrito Federal privatizaram os aeroportos. Não existe item correto
para essa questão.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO.

CONTEÚDO ESPECÍFICO
PROVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, GARI, MARGARIDA E VIGIA
QUESTÃO N.º 38
No âmbito da Segurança do Trabalho, os Sinais de Perigo indicam situações de risco
potencial de acordo com o pictograma inserido no sinal. Sendo assim, os sinais abaixo
indicam respectivamente:

a) Perigo de electrocussão e perigo de incêndio.
b) Perigo – zonas quentes e perigo de incêndio.
c) Perigo de incêndio e perigo de intoxicação.
d) Perigo de Intoxicação e perigo de eletrocussão.
e) Perigo – Substâncias corrosivas e perigo de incêndio.
Considerações:
Em virtude de ser exigido ao candidato que fosse respondida a questão em ordem
respectiva, e as figuras solicitadas na questão se encontrarem em ordem inversa.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 38.

CONTEÚDO ESPECÍFICO
PROVA DE NUTRICIONISTA
QUESTÃO N.º 38
Das recomendações dietéticas para gastrite, assinale a afirmativa verdadeira:
a) Quanto à distribuição calórica, deve ser: normal (carboidrato: 50-60%, proteína: 1015%, lipídeos: 25-30%).
b) A consistência deve ser geral ou adaptada as condições da cavidade oral.
c) Deve ser reduzido em fibras alimentares, considerando o seu efeito negativo.
d) Com relação a frutas cítricas, deve-se respeitar a tolerância do paciente.
e) O café descafeinado, deve ser evitado, pois leva ao aumento da produção ácida
gástrica, irritando a mucosa.
Considerações:

Houve um erro durante a digitação, onde lê-se afirmativa verdadeira, deveria ser
afirmativa falsa. Onde a resposta seria de fato a letra C.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 38.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROVA DE FISIOTERAPEUTA
QUESTÃO N.º 29
O gelo é usado há muito tempo como agente terapêutico. Das patologias citadas
abaixo, quais poderíamos dizer que o gelo não seria uma contra indicação absoluta:
a) Fenômeno de Raynaud;
b) Doença de Scheuermann;
c) Psoríase;
d) Atrofia de Sudeck;
e) Contratura de Volkman
Considerações:
Foi verificado em algumas fontes que realmente a Psoríase não constitui uma contra
indicação absoluta a crioterapia. Dessa forma observamos duas questões corretas que
corresponde às letras: B e C.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 29.

CONTEÚDO ESPECÍFICO
PROVA DE OPERADOR DE POÇO ARTESIANO
QUESTÃO N.º 35

Identifique os tipos de conexões relacionadas abaixo:

FIGURA – 01

FIGURA – 02

FIGURA – 03

FIGURA – 04

a) União soldável, Curva feita manual; Curva soldável de 45°; União roscável.
b) União roscável, Curva de 180°; Curva soldável de 90°; União soldável.
c) União soldável, Curva de transposição; Curva soldável de 90°; União roscável.
d) União roscável, Curva de 180°; Curva soldável de 45°; União soldável.
e) União soldável, Curva de transposição; Curva soldável de 90°; União roscável.
Considerações:

Cada questão conterá 05 opções e somente uma correta. Considerando que a C e E,
possuíam a mesma redação e o gabarito oficial traz a E como correta, a questão teria
duas respostas verdadeiras o que converge para necessidade de anulação.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 35.

LEGISLAÇÃO SUS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
QUESTÃO N.º 16
Nos termos da Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, fazem parte do
campo de atuação do sistema único de saúde:
a) A execução de ações de vigilância sanitária;
b) A coordenação das ações de vigilância epidemiológica;
c) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
d) A execução das ações de saúde do trabalhador;
e) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
Considerações:
Diante do gabarito preliminar o candidato interpôs recurso afirmando
que a questão seria nula, pois dentre as afirmativas contidas nas letras a), b), c), d) e
e), quatro fariam parte do rol de atribuições do SUS, enquanto uma estaria incorreta
(letra b).
Analisando a questão, percebe-se que a argumentação dos candidatos
está correta e que, por isso, a questão deve ser anulada, visto que apesar de a
alternativa informada no gabarito preliminar (letra b), estar incorreta, o cabeçalho da
questão não solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta.
Portanto, o recurso interposto pelo candidato deve ser julgado
procedente e, por consequência, deve ser anulada a questão 16 da prova de agente
comunitário de saúde.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 16.

