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MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO – BAHIA 

EDITAL Nº 04/2009 

ATA DE JULGAMENTO DE RECURSOS CONTRA O GABARITO PARCIAL DE TODOS OS CARGOS 

 

 

 

Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2010, às 17:00hs, o setor de provas e avaliação da SEPROD, 

reuniu-se junto com a equipe de professores, para analisar os recursos administrativos dos candidatos, 

opostos tempestivamente contra a publicação do resultado final preliminar, proferindo os seguintes 

julgamentos e esclarecimentos de questões: 

 

 

Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo. 
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RESPOSTA AOS RECURSOS DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL  DE SÃO DESIDÉRIO 

 

A TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, EXCETO ENFERMEIRO:  
 

Questão 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Esse trecho do livro mostra como as personagens do romance são movidas unicamente pelos sentimentos, o que 

caracteriza a estética do texto lido, de Camilo Castelo Branco. Nesse trecho específico, além de evidenciar o 

supracitado, o autor mostra como o sentimento extremo de ciúmes de parte a parte os levam a ter seu orgulho 

ferido e um sentimento desproporcionado de honra maculada. Podemos destacar os trechos: 

Teresa viu-o... adivinhou-o, primeira de todas, e exclamou: 

- Simão! 

O filho do corregedor não se moveu. 

Baltasar, espavorido do encontro, fitando os olhos nele, duvidava ainda. 

Nesse trecho o autor mostra o espanto e o incômodo gerado pela presença do outro: Espavorido do encontro”.  

Minha senhora - disse ele a Teresa, com a voz comovida e o semblante alterado unicamente 

pelos afetos do coração. - Sofra com resignação, da qual eu lhe estou dando um exemplo. (...)- 

Que diz este patife?! - exclamou Tadeu. 

- Vem aqui insultá-lo, meu tio! - respondeu Baltasar, - Tem a petulância de se apresentar a sua 

filha a confortá-la na sua malvadez! Isto é de mais! Olhe que eu esmago-o aqui, seu vilão. 

Mais uma vez fica evidente que a presença do outro incomoda os demais e a maneira como ele se dirige à Amanda é 

vista pelos outros como insulto, o que gera a necessidade de violência. 

Dessa forma é visível que a personagem de Simão desperta o ciúme em Baltasar e em Tadeu, levando-os a agir com 

violência, o que gera a reação homicida de Simão. 
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Questão 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
A palavra personagem tem sua origem etimológica na palavra latina persona, que em português dá origem à palavra 

pessoa, que é feminina. A gramática prescritiva é clara ao dizer que personagem deve ser feminina e invariável, pois 

deve manter coerência com as outras palavras femininas terminadas em agem. Como o fator determinante para a 

classificação de um vocábulo é a semântica e não a morfologia, a anulação da questão pelo hipotético erro de digitação 

é inválida, pois a grafia as personagens é correta, além disse esse fator não induz o candidato ao erro uma vez que o 

conflito e as ações geradas é estabelecida pela ação de personagens masculinos. 

 
 
Questão 01 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O envolvimento entre as personagens não é necessário para que as mesmas sejam movidas por sentimentos, pois este, 

para existir, precede e independe de envolvimento sexual e/ou amoroso.  

Dessa forma no trecho: Minha senhora - disse ele a Teresa, com a voz comovida e o semblante alterado unicamente 

pelos afetos do coração.  O autor deixa claro as razões que levaram Simão àquele lugar.  

No trecho:  

Baltasar, espavorido do encontro, fitando os olhos nele, duvidava ainda. 

- É incrível que este infame aqui viesse! - exclamou o de Castro-d'Aire. 

Fica evidente o incômodo e o ciúme que a presença da personagem Simão provoca nos demais. É esse o sentimento 

que gera a agressão de Baltasar e a conseqüente reação homicida de Simão. As ações são comandadas não por 

Simão, mas por Baltasar e Tadeu, Simão foi a vítima da agressão e reagiu matando o seu agressor. O trecho não 

evidencia a rivalidade entre as famílias nem quem são as personagens principais do livro, esses elementos, portanto, 

não devem ser utilizados para justificar a ação de quem quer que seja. 

 

Questão 11 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O item abaixo faz parte do edital: 

2.1 Considerando a edição do Decreto Federal nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, que promulgou o 
Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, e o 
período de transição nele previsto, vem a público COMUNICAR que as novas alterações previstas 
no Decreto nº 6.583/2008, serão matéria de avaliação. 
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Questão 16 
Resposta: INDEFERIDO 
 
O recurso desconsiderou a outra possibilidade no uso da palavra: como Locução Prepositiva, que tem o sentido 

oposto a “de menos”: Não havia dinheiro nem de menos, nem de mais. 

a) Estava quente demais na sala. – Advérbio de intensidade (equivale a “muito”) 

b) Ele é rico demais. – Advérbio de intensidade (equivale a “muito”) 

c) Não fiz nada demais. – Locução prepositiva (Oposto a “de menos”) 

d) Não havia dinheiro nem de menos, nem de mais. – Locução prepositiva (Oposto a “de menos”) 

e) Eu gosto demais de você. – Advérbio de intensidade (equivale a “muito”) 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Questão 20 
Resposta: INDEFERIDO 
 

Mantido o gabarito. Pois o débito cardíaco ele realmente se mantém reduzido devido a uma redução do retorno venoso. 
Esse retorno venoso é reduzido pois o aumento da pressão intra-torácica atua de maneira negativa no mecanismo de 
VISA A FRONTE (um dos três mais importantes mecanismo de retorno venoso), já que gera pressões positivas na 

caixa torácica. Com isso ocorre uma redução do volume diastólico final, o que gera uma redução no volume de ejeção, 
reduzindo assim o débito cardíaco. Segue em anexos artigos que comprovam essa teoria.  

 

CARGO: NUTRICIONISTA 

Questão 17 
Resposta: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “A” 
 
 
Questão 21 
Resposta: ANULADA 
 

CARGO: ANALISTA AMBIENTAL 

Questão 19 
Resposta: INDEFERIDO 
 
Não tem razão a argumentação do recurso. Ao afirma que a afirmativa “IV” é coerente, o candidato não 

atenta para o correto texto da lei. Vejamos a diferença: 

Afirmativa da prova: 
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IV. necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, mesmo que para 
os quais se disponha de fontes alternativas. 

 

Art. 15 – Lei 9.433/97: 

V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se 

disponha de fontes alternativas; 

Assim sendo, INDEFERE-SE o recurso. 

 
Questão 32 
Resposta: ANULADA 

 

CARGO: AUDITOR FISCAL 

Questão 19 
Resposta: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 
 
 
Questão 30 
Resposta: ANULADA 
 
 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Questão 17 
Resposta: INDEFERIDO 
A afirmação IV não apresenta incoerência. Trata-se apenas de uma questão de interpretação. Ao falar em 

custo reduzido, a afirmação refere-se à distribuição por gravidade, visto sua colocação no texto da 

afirmação. Ainda, fica claro que a questão versa sobre a água nas propriedades rurais. A afirmativa 

supracitada segue uma seqüência lógica de informações. Se a água traz beneficio, é preciso que a mesma 

esteja disponível nas pastagens. Se não for possível sua perfeita distribuição, há maneiras de se resolver tal 

empecilho. Assim sendo, não há razão na argumentação, sendo o recurso INDEFERIDO. 

Questão 18 
Resposta: INDEFERIDO 
A temática do questionamento era excluir, dentre as opções dadas, aquele alimento  que não pudesse 

ser classificado como volumoso suculento. Dentre os citados, a exceção era a soja perene. O objeto do 

questionamento não era saber se os alimentos eram volumosos ou concentrados e, sim, saber qual deles 
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não era um alimento volumoso suculento. O próprio Ministério da Agricultura classifica a soja perene 

como alimento volumoso seco. Assim sendo, não há razão na argumentação, sendo o recurso INDEFERIDO. 

Questão 19 
Resposta: INDEFERIDO 
O recurso, em si, não traz nada que impugne a afirmação I da questão supracitada. Ao contrário, reafirma 

pontos importantes da mesma, confirmando sua veracidade. Em momento algum a afirmação limita o 

crescimento de todas as raízes de leguminosas na adubação verde à 60 cm; apenas cita que algumas 

podem atingir tal profundidade, fato que não falta com a verdade. Assim sendo, INDEREFE-SE o recurso. 

Questão 22 
Resposta: INDEFERIDO 
Sabe-se que a composição física do solo é água, ar, matéria orgânica e minerais, e seus componentes são: 

areia, argila, calcário, húmus, óxidos e sais. A questão trazia em sua definição as características inerentes a 

um desses elementos - os óxidos. Assim sendo, não há razão na argumentação, sendo o recurso 

INDEFERIDO. 

 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Questão 25 
Resposta: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “C” 
 

Questão 26 
Resposta: INDEFERIDO 

Não há razão na argumentação do recurso, vez que em nenhum momento a afirmativa I diz que o exame 

de equipamentos em instalações deve ser feito apenas após o abate. Afirma que tal exame, como a 

inspeção das partes da carcaça e dos procedimentos de processamento deve ser feito no exame após 

abate a fim de evitar quaisquer riscos de contaminação das partes comestíveis. Por uma mera questão de 

interpretação da afirmação e nada mais havendo que impugne a questão, INDEFERE-SE o recurso. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO /BIOQUÍMICO 

Questão 17 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 

Questão 19 
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Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 

Questão 21 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 

Questão 22 
Resposta: INDEFERIDO 

A droga de eleição para quimioprofilaxia da tuberculose é a Isoniazida,  

Referências:  

• Cecil, tratado de medicina interna, editores Lee Goldman, Dennis Ausiello,22 ed., elsevier, 

2005. 

• Rotinas de diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e parasitárias, editores 

Walter Tavares, Luiz Alberto Carneiro Marinho, 2 ed.,2007. 

Questão 24 
Resposta: INDEFERIDO 

O Tridil( nitroglicerina), por ser uma droga altamente concentrada não se destina à injeção intravenosa 

direta, devendo ser diluído em dextrose(5%) ou cloreto de sódio(0,9%) e utilizado em pacientes que não 

respondem a nitroglicerina sublingual. Considerando, portanto, a droga nitroglicerila ou trinitrato de 

glicerila, a via de administração mais adequada é a sublingual.  

 
Questão 31 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 

CARGO: ENFERMEIRO 

Questão 07 
Resposta: INDEFERIDO 

O fato de um manual de gramática e alguns sites não apontarem todas as classes gramaticais da partícula SE não é 

suficiente para invalidar a questão, uma vez que as gramáticas mais bem conceituadas da língua portuguesa 

apontam que, morfologicamente, o SE pode ser: conjunção, pronome ou substantivo. 



SEPROD 

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Rua Marechal Bittencourt, 397, Centro – Alagoinhas/Ba – CNPJ 07.196.055/0001-68 

Tel. (75) 3422-3042 – www.seprod.com.br 

8 

Dessa forma haverá diferentes relações sintáticas estabelecidas por essa partícula. O substantivo SE vem 

geralmente acompanhado de artigo, designa a própria palavra SE (Substantivo é a classe de palavras responsável 

pela nomeação, inclusive de outras palavras). 

Exemplos:  

O “se” pode ter várias funções; 

Onde devemos colocar o “se”, antes ou depois do verbo? 

Partindo do conceito de substantivo, pronome e conjunção, fica claro que a partícula SE, nas alternativas acima, 

assim como na questão, não pode ser classificada como pronome nem conjunção, mas encaixa-se indubitavelmente 

como substantivo. 

 

Gramaticalmente não existem razões para que a partícula QUE possa ser classificada como substantivo e a partícula 

SE não. 

Sugestões de consulta: 

Nova Gramática do Português Contemporâneo 
AUTORES: Celso Cunha e Lindley Cintra  

 
Questão 28 
Resposta: INDEFERIDO 

As contra indicações de lavagem gástrica, são consideradas na questão como falsas alternativas assim 
como menciona os exemplos dados pelo recurso. 

Questão 30 
Resposta: INDEFERIDO 

A elaboração da questão segue o Manual de Normas e rotinas do MS, a pagina para consulta é a 23, item 
3.7- conservação e validade, cuja a referencia bibliográfica para consulta é: 
Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da 
Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001 72p. 
1. Imunização. I. Brasil. Fundação Nacional de Saúde. II. Brasil. 
Ministério da Saúde. 
De modo que a questão foi elaborada com base em literatura oficial. 
 

 

CARGO: GEÓLOGO 

Questão 18 
Resposta: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “D” 
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CARGO: PSICÓLOGO 

Questão 23 
Resposta: INDEFERIDO 

Conforme reza o ANEXO I, no item 2.2: 

2.2 As sugestões de matérias constantes dos programas deste Edital, não constituem a única fonte para a 

formulação das questões da prova objetiva de múltipla escolha; as quais poderão basear-se em outras, 

observando-se, no entanto, a escolaridade e a especialização exigida para o cargo.  

 

Questão 24 
Resposta: INDEFERIDO 

A conjunção citada no recurso não altera o sentido da questão. 
 
 
Questão 25 
Resposta: INDEFERIDO 

Outras literaturas oficiais usam o termo “Formação de reação”, conforme bibliografia abaixo 

Bibliografia  
 
STATT, David A .Introdução à Psicologia,SP. Ed. Harbra, 1978.  
ALEXANDER, Franz .Fundamentos da Psicanálise, RJ. Ed. Zahar, 1963 .  
LINDGREN, Henry C. e BYRNE, Don. Psicologia: Personalidade e Comportamento Social. RJ. Ed.:  
Sindicato Nacional dos Editores de Livros. 1982. Traduzido do original americano por Ary Band.  

 
 
Questão 26 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
Questão 32 
Resposta:INDEFERIDO 

Ao dizer que “hoje a esquizofrenia é encarada não como doença, no sentido clássico do termo”, de modo algum 

discordamos do fato de ela está incluída na Classificação Internacional de Doenças (CID), mas esclarecemos que    

as atuais evidências relativas às causas da esquizofrenia são um mosaico: a única coisa clara é a constituição 

multifatorial da esquizofrenia. Isso inclui mudanças na química cerebral, fatores genéticos e mesmo alterações 

estruturais. A origem viral e traumas encefálicos não estão descartados. A esquizofrenia é provavelmente um grupo 
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de doenças relacionadas, algumas causadas por um fator, outras, por outros fatores".  

 

CARGO: PSICOTERAPEUTA 

Questão 30 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 
 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Questão 26 
Resposta: DEFERIDO 
QUESTÃO ANULADA 
 

 

CARGO: AGENTE DE ENDEMIAS 

Questão 28 
Resposta: INDEFERIDO 

Não há razão na argumentação do recurso. A definição usada na questão, de acordo com o Ministério da 

Saúde em material abaixo indicado, refere-se unicamente a Integralidade. Assim sendo, INDEFERE-SE o 

recurso. 

FONTE: SUS – PRINCIPIO E CONQUISTAS – MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000. PG 31. 

 

CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS 

Questão 18 
Resposta: GABARITO ALTERADO PARA LETRA “B” 
 

 


