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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).

QUESTÕES ANULADAS PELA BANCA EXAMINADORA NA PUBLICAÇÃO DO
GABARITO PRELIMINAR
MANTIDAS AS ANULAÇÕES APÓS APRECIAÇÃO DOS RECURSOS;
Considerando que a questão nº 27 das provas dos cargos de Auxiliar de Serviços
Urbanos e Gari não apresentou nenhuma alternativa correta, a banca resolve anular
referida questão;
Considerando que as questões nº 07 e 10 das provas de português comum aos
cargos de Nível Superior se encontravam com erro de tipografia, comprometendo a
resolução da questão, a banca examinadora resolve anular referidas questões;
Considerando que a questão nº 06 da prova de português comum aos cargos de
Nível Médio encontrava-se com erro de tipografia, que comprometeu a resolução da
questão, a banca examinadora resolve anular referida questão;
Considerando que a questão nº 40 da prova de Professor de Ciências, 5ª a 8ª séries
apresentou questão fora do conteúdo programático, a banca examinadora resolve
anular referida questão;
PROVA DE PORTUGUÊS
QUESTÃO N.º 02 (comum a todos os cargos de nível superior)
Acerca do gênero Crônica é CORRETO afirmar que:
a) O foco narrativo do texto está na terceira pessoa, é autor-observador;
b) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa, mas não se transforma em parte
da narrativa;
c) O foco narrativo do texto está na terceira pessoa – é o autor-personagem;
d) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa e fica fora dela;
e) O foco narrativo do texto está na primeira pessoa é o autor-observador.
Considerações:
Não existe alternativa correta, posto que a resposta seria: foco narrativo do texto está
na primeira pessoa e o autor se transforma em parte da narrativa.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 02 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível superior).
QUESTÃO N.º 05 (comum a todos os cargos de nível superior)

Assinale a alternativa CORRETA:
a) não se deve colocar acento circunflexo em palavra como avo, bisavo, porque há
palavras homógrafas com pronúncia aberta;
b) não se deve colocar acento grave no a do contexto: Fui a Roma;
c) Não se deve colocar acento em palavras oxítonas terminada em r;
d) não se deve colocar trema em palavras derivadas como avozinho, vovozinho;
e) não se deve colocar acento nas palavras proparoxítonas.
Considerações:
As alternativas B, C, D e E estão corretas.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 05 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível superior).
QUESTÃO Nº 01 (comum a todos os cargos de nível fundamental)
“Em: “O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se fragmenta, como em
um prisma.”
Sobre a palavra em destaque, pode-se afirmar que, de acordo com o texto, o seu
sentido é de:
a) ponto de vista;
b) modo especial de ver as coisas;
c) cristal que decompõe a luz;
d) prisioneiro;
e) partir em pedaços.
Considerações:
A questão foi apresentada na prova de português de nível fundamental sem o
destaque referido no enunciado da questão, sendo que a palavra “Prisma” deveria ter
sido ressaltada para que oferecesse ao candidato elementos para a resolução da
questão, logo, por não haver elementos para a solução da questão, por força de erro
tipográfico; assiste razão ao recurso do candidato.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 01 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível fundamental).
QUESTÃO N.º 05 (comum a todos os cargos de nível fundamental)
“seu grande mistério é a simplicidade.”
A palavra mistério apresenta:
a) um ditongo decrescente;
b) um tritongo;
c) um ditongo crescente;
d) um hiato;
e) um encontro consonantal.
Considerações:
As alternativas A e E estão corretas, tendo em vista que a palavra mistério tem ditongo
crescente e encontro consonantal.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 05 DA PROVA DE PORTUGUÊS
(comum a todos os cargos de nível fundamental).

PROVA DE ATUALIDADES
QUESTÃO N.º 20 (comum a todos os cargos de nível fundamental)
Sobre os adjetivos pátrios, podemos dizer que quem nasce em Pernambuco é
pernambucano e quem nasce em Santa Maria da Boa Vista é:
a) Santamariano;
b) São Boavistano;
c) Santa Maria Boavistense;
d) Samaritano;
e) Santense.
Considerações:
Considerando a divergência quanto ao gentílico, ao confrontarmos a fonte consultada
para elaboração da questão http://www.webartigos.com/articles/40160/1/SANTAMARIA-DA-BOA-VISTA/pagina1.html#ixzz1369oOOk6 com a informação constante no
site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, decidimos pela anulação
da questão.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 20 DA PROVA DE ATUALIDADES
(comum a todos os cargos de nível fundamental).

CONTEÚDO ESPECÍFICO - MÉDICO CLÍNICO GERAL PSF
QUESTÃO N.º 21
Sobre Doenças Exantemáticas é CORRETO afirmar:
a) O sarampo é uma enfermidade provocada por um DNA vírus da família Togaviridae;
b) Exantema eritematoso maculopapular e mobiliforme que surge no sentido crâniocaudal pode ocorrer no sarampo;
c) A rubéola é uma infecção causada por um vírus DNA da família Paramixoviridae;
d) A Roséola é uma infecção que possui pico de incidência na idade escolar;
e) A Escarlatina é uma das apresentações da infecção do Staphylococus aureus.
Considerações:
Tendo em vista erro de digitação, a alternativa correta é a letra “B”. A rubéola é uma
infecção causada pelo vírus RNA da família Togaviridae. A roséola possui seu pico de
incidência entre 6 e 18 meses de idade (lactentes e crianças jovens) e, portanto, não
escolares. O exantema descrito para rubéola pode ser visualizado como descrito e não
foi descrito como exclusivo da mesma. O sarampo é causado por um vírus RNA vírus
da família Paramixoviridae. (Fonte: Pautas de serviço IMIP, 2002, Programa Saúde da
Família, págs. 69-73).
Apreciação: ALTERAR GABARITO COLOCANDO COMO RESPOSTA CORRETA À
QUESTÃO, A ALTERNATIVA “B”.
QUESTÃO N.º 22
Sobre Sífilis podemos afirmar, EXCETO:
a) A sífilis adquirida recente inclui as sífilis primária, secundária, latente precoce e
latente tardia e compreende o primeiro ano de evolução da doença;
b) a sífilis primária caracteriza-se pelo surgimento da lesão inicial denominada de
cancro duro.

c) As manifestações da sífilis secundária ocorrem de 4 a 8 semanas do aparecimento
do cancro duro.
d) O tratamento da sífilis secundária é com Penicilina G Benzatina 2.400.000 UI IM
dose única;
e) Nos recém-nascidos de mães sifilíticas inadequadamente tratadas devemos realizar
exames, inclusive hemograma, radiografia de ossos longos e punção lombar e na
vigência de alterações, realizar tratamento com Penicilina G cristalina IV ou Penicilina
Procaína.
Considerações:
O manual do Ministério da Saúde apresenta um equívoco, pois sífilis latente tardia
encontra-se enquadrada como sífilis recente e tardia. O tratamento proposto para sífilis
na letra D deverá ser feito em dose única, portanto, as questões A e D estão corretas.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 22 DA PROVA DE MÉDICO CLÍNICO
GERAL PSF.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - PROFESSOR DE 5ª A 8ª SÉRIE CIÊNCIAS
QUESTÃO N.º 35
Cascavel: réptil ofídio solenóglifo, venenoso, que se alimenta principalmente de
roedores. Ocorre nas regiões secas do Brasil e é facilmente reconhecido pelo guizo, ou
chocalho que apresenta na extremidade da cauda. Com referência ao nome científico
da cascavel, assinale a alternativa que apresenta a grafia correta, baseada nas
principais regras de nomenclatura internacional:
a) Crotalus Terríficus;
b) Crotalus terrificus;
c) Crotalus Terrificus;
d) Crotalus terrificus;
e) Terrificus Crotalus.
Considerações:
Tendo em vista que as alternativas B e D apresentam escrita igual, apresentando
resposta correta à indagação, decidimos pela anulação da questão.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 35 DA PROVA DE PROFESSOR DE 5ª A
8ª SÉRIE CIÊNCIAS.
CONTEÚDO ESPECÍFICO - SOLDADOR
QUESTÃO N.º 33
Quais os tipos de chama existente no processo de solda oxi-gás?
a) Carburante, Neutra e Oxidante;
b) Redutora, Neutra e Oxidante;
c) Pobre, Neutra e Rica;
d) Pobre e Rica;
e) N.D.A.
Considerações:
Com base em apoios literários de duas entidades de ensino profissional, percebe-se a
necessidade de anulação questão. A publicação do Senai do Espírito Santo com a CST

(Companhia Siderúrgica de Tubarão), cita que os tipos de chama dependem da
variação de acordo com a proporção entre os gases. Para cada proporção entre os
gases, obtém-se também uma variação do tipo de chama, com isso uma respectiva
variação de sua temperatura. Contudo, o tipo de chama oxiacetilênica varia com
relação da mistura de oxigênio e acetileno, segundo essa relação, as chamas podem
ser carburante, neutra e oxidante. Baseado em uma outra literatura, da Empresa
EMBRACO a chama carburante, pode ser também classificada com chama redutora, a
se tratar de uma chama com excesso de acetileno, menos quente que a chama neutra.
Portanto, é notável que existe diferença entre a chama redutora e a chama carburante,
variando sua citação de acordo com a região, onde o contexto do trabalho de
soldagem está inserido.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 33 DA PROVA DE SOLDADOR.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS - EDUCAÇÃO
QUESTÃO N.º 40
Os alimentos RICOS em carboidratos e gorduras são:
a) Carne e leite;
b) Frutas e leite;
c) Batata, macarrão e cereais;
d) Legumes, leite e carne;
e) Frutas, verduras e legumes.
Considerações:
Considerando que nas assertivas apresentadas na questão não existe hipótese correta
que elenque alimentos ricos em carboidratos e gorduras, respectivamente, nem de
maneira associado, alimentos ricos tanto em carboidratos + gorduras, decide-se pela
anulação.
Apreciação: ANULADA A QUESTÃO N.º 40 DA PROVA DE AUXILAR DE
SERVIÇOS GERAIS - EDUCAÇÃO.

