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A AOCP Concursos Públicos, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos 

deferidos, de acordo com o subitem 15.16 do Edital de Abertura nº 001/2014 da Prefeitura Municipal de Fundão – Estado do 

Espírito Santo, interpostos contra as questões da prova objetiva e o gabarito Preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 15.10 do Edital de Abertura n° 001/2014, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL - TARDE 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO Nº 10 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a proposta do enunciado “Nestes versos, abaixo, o autor fale sobre:” pode fazer 

referência tanto à efemeridade do amor “Que não seja imortal, posto que é chama” (linha 12), quanto à intensidade desse 

amor “Mas que seja infinito enquanto dure”. Isto é, existe a possibilidade de uma análise que remete a duas alternativas de 

respostas como a efemeridade do Amor e a intensidade do amor. Portanto recurso deferido. 

 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado deveria trazer a palavra quilogramas e não gramas. Portanto recurso 

deferido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” para “D”, tendo em vista que a data correta da emancipação política de Fundão é 5 de julho, 

como consta na alternativa “D” e não 10 de julho como consta na alternativa “E”. Portanto recurso deferido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO Nº 26 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 
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JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta, pois a data em que o vilarejo tornou-se sede 

do distrito com nome de Fundão é 5 de julho de 1923. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que Gregório de Matos, Aleijadinho e Bento Teixeira são artistas do 

período barroco brasileiro. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 28 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 

 

ANALISTA JURÍDICO 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o prazo para a interposição da impugnação tem início da juntada do mandado de 

intimação da penhora e avaliação, todavia o item apresenta apenas juntada do mandado de intimação, deixando margem à 

interpretação do candidato, como fez o recorrente, tornando razoável o seu recurso. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 36 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “A” para “B”, tendo em vista que a redação da alternativa “A” confronta o art. 337 do CPC, e por 

exclusão às alíneas do Parágrafo Único do art. 333 do CPC, temos que se o processo trata de direitos disponíveis, e não 

torna excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, é possível que as partes convencionem sobre a mudança do 

ônus da prova. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “C”, tendo em vista que, segundo o artigo 195 da CF, a seguridade social será financiada 

por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, combinado a isso, temos que o § 2º do art. 201 da CF, 

também é claro em afirmar, que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho 

segurado terá valor mensal inferior ao salário-mínimo. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o texto da assertiva II está abarcado pelo inciso II do art. 99 do Código Civil, o que 
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o torna correto. Portanto recurso deferido. 

 

ENFERMEIRO 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, sendo elas “B” e “C”. Portanto recurso 

deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “E” para “B”, tendo em vista que a questão solicita a alternativa INCORRETA. Neste caso, a 

alternativa “B” é a INCORRETA a ser assinalada, pois ela diz que: O Enfermeiro(a) poderá manter concomitantemente, até 

três Certidões de RT, sendo que a Lei nº 5.905/73 - DECISÃO Coren-ES N° 002/2011, determina, no art. 8, que: “Cada 

Enfermeiro(a) poderá manter concomitantemente, no máximo, duas Certidões de RT, desde que sejam em horários não 

coincidentes nas respectivas instituições a que esteja vinculado”. 

Sendo assim a alternativa “E” não é a INCORRETA, pois ela está de acordo com a lei: “Cada Enfermeiro(a) poderá manter 

concomitantemente, no máximo, duas Certidões de RT, desde que sejam em horários não coincidentes nas respectivas 

instituições a que esteja vinculado”. Portanto, recurso deferido. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

QUESTÃO Nº 31 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação na alternativa correta, onde se lê Euchistos eros, deveria ser 

Euschistos eros. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 33 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo vista um erro de digitação em uma das alternativas, onde se lê neonocotinóide, deveria ser 

neonicotinóide. Tornado duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da questão. Portanto recurso 

deferido.  

QUESTÃO Nº 39 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “D” para “B”, tendo em vista que as três maiores áreas de florestas plantadas são Eucalipto, Pinus e 

Seringueira. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo vista a inexistência de uma alternativa incorreta, conforme solicitado pelo enunciado da questão, 

pois a alternativa “E” Corynespora cassiicola também é patógeno transmitido via semente. Portanto recurso deferido. 
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FONOAUDIÓLOGO 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto, recurso deferido. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 12H 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que a resposta correta é "ceftriaxone", pois é uma droga de uso 

parenteral, de amplo espectro, que induz à resistência bacteriana. Como a questão pergunta a respeito de infecção urinária 

baixa não complicada, é preferível usar drogas via oral, que são as outras quatro alternativas expostas, em detrimento do uso 

de drogas parenterais. Portanto recurso deferido. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 24H 

QUESTÃO Nº 43 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “C” para “A”, tendo em vista que a resposta correta é "ceftriaxone", pois é uma droga de uso 

parenteral, de amplo espectro, que induz à resistência bacteriana. Como a questão pergunta a respeito de infecção urinária 

baixa não complicada, é preferível usar drogas via oral, que são as outras quatro alternativas expostas, em detrimento do uso 

de drogas parenterais. Portanto recurso deferido. 

 

MEDICO VETERINÁRIO 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que há uma discussão histórica quanto à origem do vírus da varíola, o que pode levar a 

uma dúbia interpretação. Portanto recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 41 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas corretas, pois as Rhichettisias são sabidamente 

hemoparasitas, porém são bactérias e assim distinguidas como hematozoários. Portanto recurso deferido. 

 

NUTRICIONISTA 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de mais de uma alternativa incorreta. Portanto recurso deferido. 
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QUESTÃO Nº 47 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas incorretas, conforme solicitado pelo enunciado da 

questão. Portanto recurso deferido.  

 

PROFESSOR MaPA (ANOS INICIAIS) 

QUESTÃO Nº 38 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto, recurso deferido. 

 

ZOOTECNISTA 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de “A” para “E”, tendo em vista que são os suínos que apresentam a enzima ptialina em sua saliva. 

Portanto recurso deferido. 

 

 

Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.aocp.com.br 

Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maringá, 15 de Janeiro de 2015 

AOCP 

http://www.aocp.com.br/

