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Cargo: Enfermeiro  

Questão 11: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra A. 

Questão 16: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra B. 

Questão 21: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: INDEFERIDO. 

De acordo com o Ministério da Saúde: “O termo “tipo 1” indica o processo de destruição da célula 

beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é 
necessária para prevenir cetoacidose”. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica- 
Diabetes Melittus. Cadernos de atenção  básica n 36. 2013. Pág, 29. 
“O termo tipo 1 indica destruição da célula beta que eventualmente leva ao estágio de deficiência 

absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, 

coma e morte”.  Caderno de atenção básica (Diabetes Melittus). N 16, 2006. Pág. 12. 

Questão 33: Candidato solicita a anulação da questão  

Resposta: DEFERIDO – Questão NULA  

Questão 39: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra E. 

Questão 40: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra E. 

Cargo: Motorista  

Questão 07 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra D. 

Questão 32 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: INDEFERIDO – A enunciado fala em exceção, ou seja, a questão está correta, bem como 

a alternativa, manter gabarito.   

 Questão 37 – Contesta a elaboração da questão 
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 Resposta: INDEFERIDO – A contestação da questão não tem consistência, ver legislação de trânsito 

alterada, manter gabarito.  

Cargo: Psicólogo  

Questão 12: Candidato solicitação mudança de gabarito  

Resposta: INDEFERIDO – De acordo com a Ob Ra Psicologia: Terapia e Pesquisa, 2010, Vol. 26 n. 

especial, pp 26-35. Avaliação Psicológica é geralmente entendida como uma área aplicada, técnica 

de produção de instrumentos para o psicólogo, no entanto, existe outro entendimento que essa 

não é simplesmente uma área técnica produtora de ferramentas profissionais, mas sim a área da 

psicologia responsável pela operacionalização das teorias psicológicas em eventos observáveis. 

Diante disso, podemos afirmar que a avaliação psicológica não é um instrumento de avaliação, mas 

utiliza esses instrumentos como parte de sua sistemática. Dessa forma a resposta a ser considerada 

é a que consta na alternativa E e não a alternativa D, pois avaliação psicológica NÃO é um 

instrumento de avaliação. Manter gabarito. 

Questão 28: Candidato argumenta um erro que compromete totalmente a questão 

Resposta: DEFERIDO – Questão NULA  

Questão 38: Candidato argumenta um possível erro de digitação  

Resposta: INDEFERIDO – O possível erro de digitação não compromete a questão, pois a pergunta 

está formalizada claramente, bem como a resposta, portanto, manter gabarito. 

Questão 39: Candidato argumenta a falta de uma preposição que compromete a questão 

Resposta: DEFERIDO – Questão NULA  

Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ACS  

Questão 28 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra A. 

Questão 38: Candidato argumenta um possível erro de digitação  

Resposta: INDEFERIDO – ENCAMINHAR TODAS AS CRIANÇAS DE 4 ANOS PARA RECEBEREM O 

REFORÇO DA VACINA DTP É FUNÇÃO DO ACS. PORÉM, NÃO ESTÁ RELACIONADO AO CONTROLE DA 

DIARREIA ( COMO O ENUNCIADO PEDE) 

Questão 39: Candidato argumenta um possível erro de digitação  

Resposta: INDEFERIDO – Questão 38: Candidato argumenta um possível erro de digitação  
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Resposta: INDEFERIDO – No capítulo III, página 15, do caderno de Atenção Básica (nº 15), o 
ministério da Saùde define:  “Hipertensão Arterial é definida como pressão arterial sistólica maior ou 

igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg”. 

 
Questão 40 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra D. 

Cargo: Agente de Endemias   

Questão 03 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: INDEFERIDO – “ela não conseguiu tirá-lo da água e dois banhistas ajudaram. O médico 

informou que isso prejudicou. Ele já deveria ter saído da água numa prancha de resgate”, disse a 

mulher do empresário, solange cristina machado magon, de 43 anos. 

Na parte sublinhada, nós temos uma reprodução fiel da falar da mulher do empresário acidentado. 

Sendo assim, a única alternativa que caracteriza o discurso direto é a letra C.  

Questão 36 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra A. 

Questão 21 - Candidato solicitação anulação da questão  

Resposta: DEFERIDO – Questão NULA. 

Questão 38 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: DEFERIDO - Mudança de gabarito, resposta letra D. 

Questão 40 - Candidato solicitação mudança de gabarito 

Resposta: INDEFERIDO - SEGUNDO AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DE 

EPIDEMIAS DE DENGUE (PÁG 61), PARA A PESQUISA LARVÁRIA, UTILIZA-SE OS PESCA LARVAS:   

“ Para vistoria do recipiente, utiliza-se o pesca-larva com o objetivo de coletar uma amostra de 
larvas e pupas do recipiente”. 
 

Teresina (PI), 18 de agosto de 2016 

 

Coordenação de Eventos - IGE 


