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                 ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí 

Edital 001/2014 – Concurso Público – Resposta de Recursos – Gabarito  
 
GARGOS: Professor de Educação Infantil e Professor de 1º ao 5º ano 
Questão 05 – Indeferido – A ironia está presente na expressão “pessoas boas”, pois, na verdade, o autor nos iguala 
aos políticos, “gente de mau caráter, mentirosa ou enganadora”. 
Questão 32 – Indeferido. Letramento processo pelo qual se ensina a ler e escrever no contexto das práticas sociais 
devem acontecer juntos, mas não são as mesma coisa. Ver – Magda Soares – Alfabetização e letramento. Ver 
cadernos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ver Ensino Fundamental de 9 Anos. 
 Questão 33 – Indeferido. De acordo com a Lei nº 11.274 de 06 de janeiro de 2006, o Ensino Fundamental passa a ser 
de 9 anos, aumentando assim o ciclo de alfabetização, que antes era de 2 anos, passando agora a ser de três anos, 
assim os PCNs não mais constituem referenciais. Ver cadernos do PNAIC. Ver Ensino Fundamental de 9 Anos. 
 
CARGO: Professor de Inglês 
Questão 25 – Indeferido. O segundo parágrafo faz enumeração de alguns eventos catastróficos que já ocorrera no 
território dos Estados Unidos da America, porém o pronome “this” retoma um evento que foi citado no primeiro 
parágrafo, o evento do 11 de setembro. Esse fenômeno linguístico é conhecido anáfora, ou melhor, a retomada de um 
referente ou sintagma nominal que já foi citado no texto e que pode ser retomado por um pronome mais genérico, 
nesse caso o demonstrativo “this” desempenha essa função no texto.     
Questão 27 – Indeferida. O fato de haver duas alternativas serem iguais a e c não a coerência da questão, já que a 
alternativa correta é a letra e, ou seja, anulado a questão iríamos prejudicar o bom candidato.  
 
CARGO: Enfermeiro Plantonista  
Questão 12 – Indeferido – Leia a Resolução do COFEN 211/2007 atualizada a interpretação do candidato é que foi 
errônea. 
Questão 27 – Indeferido – Quando se trata de “Hemoglobina anormal” a resposta correta é a letra “C”. A1c quando 
evidenciada, não é citado no laudo do laboratório para diagnóstico médico. 
Questão 31 – Indeferido - A histologia é parte fundamental da fisiologia humana (Ver Fisiologia Humana – Guyton). 
Questão 32 – Indeferido - A histologia é parte fundamental da fisiologia humana (Ver Fisiologia Humana – Guyton). 
Questão 33 – Indeferido - A histologia é parte fundamental da fisiologia humana (Ver Fisiologia Humana – Guyton). 
Questão 35 – Indeferido - A histologia é parte fundamental da fisiologia humana (Ver Fisiologia Humana – Guyton). 
Questão 39 – Indeferido – Ver Pesquisas Científicas sobre inativação do vírus A da hepatite. 
 
CARGO: Enfermeiro – PSF 
Questão 04 – Indeferido – No período há entre as orações o sentido de adversidade, vejamos: As escolas precisam ser 
de tempo integral, não para atordoar ..., mas para identificar as dúvidas... (duas orações contrárias). 
Questão 09 – Indeferido – O pronome relativo “onde” refere-se a lugar, ou seja, em todas as alternativas este 
pronome essa referência, menos na opção “C”, pois “fase”; o correto seria “fase na qual”. 
Questão22 – Indeferido. 
Questão 28 – Indeferido – Encontra-se no Edital no que se refere a “Identificação de Sinais e Sintomas por disfunção 
de órgãos e sistemas”. 
Questão 29 – Indeferido – O cloro inativa o vírus da hepatite A em 30 minutos e não em 1 hora. Não há a necessidade 
deste tempo todo para sua inativação.   
Questão 33 – Indeferido – O modelo assistencial ultrapassado, denominado de tecnocrático e não no modelo 
assistencial atual, denominado de “humanístico”. 
 
CARGO: Agente Comunitário de Saúde – ACS 
Questão 21 – Indeferido – A questão não se refere “a parte do corpo” e sim “unidade básica do corpo”. 
Questão 22 – Indeferido – A questão trata de “exame bacteriológico” e não no sumário de urina. 
Questão 28 – Indeferido – A Lei é clara no tocante as suas diretrizes básicas. 
 Questão 31 – Indeferido – A questão estar correta, segundo protocolo para as equipes, vez as mesmas (duas equipes) 
com 8 micro áreas, não se comunicou entre si e possuem características diferentes.  
Questão 39 – Indeferido – Indiscutivelmente o vírus causador de ovíte é o vírus HTIV 1 e 2. 
 
CARGO: Dentista  
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Questão 02 – Indeferido – 1ª Justificativa – A citação de autoridade é um tipo de argumento utilizado pelo autor do 
texto para sustentar sua opinião, sendo que a autoridade é uma fonte confiável, que pode ser um especialista no 
assunto ou dados de um instituto de pesquisa ou órgão competente no assunto. Quanto às aspas, só aparecem 
quando é citação de pessoas, no caso, em questão é uma citação indireta de uma instituição de pesquisa. 
2ª Justificativa – O texto é escrito na variedade padrão do português culto, não há registro de informalidade, até por 
se tratar de um texto dissertativo argumentativo. 3ª Justificativa – A citação de autoridade se constitui também de 
dados de instituições reconhecidas pela sociedade, como mesmo anexou. 
Questão 10 – O oposto explicativo sempre aparece separado (intercalado) por vírgulas, ou travessão. Já a ausência de 
vírgula ou travessão se deve ao fato de ser um aposto restritivo, o que não é o caso.  
 
Questão 40 – Indeferido – A questão está contemplada no Edital. 
 
CARGO: Motorista  
Questão 28 – Indeferido – A única alternativa que não se adéqua a enunciado é a letra B. 
 
CARGO: Professor de Matemática   
Questão 21 – Indeferida 
Questão 25 – Indeferida 
Questão 27 – Indeferida 
 
CARGO: Professor de Ciências  
Questão 13 – Indeferida – O candidato não atentou para a pergunta em sua totalidade, portanto permanece o 
gabarito já publicado. 
Questão 26 – Indeferida – Através do tempo a evolução seleciona o seres vivos, preservando as espécies mais 
adaptadas. 
Questão 27 – Indeferida – Manter gabarito letra E. 
Questão 29 – Indeferida – Manter gabarito já publicado. 
Questão 30 – Indeferida – Manter gabarito já publicado. 
 
 
 

Teresina (PI) 27 de outubro de 2014. 
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