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CONCURSO PÚBLICO  

MUNICÍPIO DE NAQUE 

EDITAL 001/2015 

RESPOSTA AOS RECURSOS CONSIDERADOS PROCEDENTES 

 

 Os recursos apresentados pelos candidatos foram analisados e apresentados à 

comissão nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal para acompanhamento e decisão das 

situações que assim exigirem. Da análise dos recursos ficou decidido as seguintes 

providências: 

1. Anulação da questão 08 de todos os cargos de nível superior 

Conforme esclarecimento do responsável pela elaboração das questões de 

língua portuguesa para este nível de escolaridade que apresentou a seguinte 

justificativa: 

“RESPOSTA: O recurso procede quanto a não haver alternativa coerente para ser 

assinalada na questão 8. A justificativa está incorreta em todas as alternativas.” 

 

(A) O verbo “aceita” está no singular para concordar com “ideia”.  

Quanto ao verbo “faz”, embora no original o autor o tenha escrito no singular, 

ele se refere a dois núcleos (“stress” e “decorrências”), portanto deveria estar 

no plural.  

(B) O conectivo “pelas quais” concorda com “razões”. 

(C) O verbo “é” concorda com “ocasião”. 

(D) O conectivo “na qual” concorda com “obra”. 

 

 

 

2. Anulação da questão 12 da prova para o cargo de Médico Clínico Geral 

 

RESPOSTA: de fato a interposição da candidata é procedente uma vez que a resposta 

indicada por esta autora era a mais frequente, no entanto a outra alternativas em 8% dos 

casos de insuficiência renal também é possível. 

 

A questão deverá ser anulada. 
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3. Anulação da questão 24 da prova para o cargo de Engenheiro Civil. 

As estacas Franki são moldadas “in loco”, têm grande capacidade de carga, atingem 

grandes profundidades, independentemente do nível do lençol freático, e devem 

sempre serem executadas por empresas de engenharia especializadas. Os seus métodos 

executivos são largamente conhecidos, ressaltando-se que todo o trabalho de 

moldagem, lançamento do concreto determinado  em projeto para concretagem do 

fuste é feito no interior do tubo de revestimento, obtendo-se , então, uma estaca 

contínua na sua totalidade. Como toda obra, para o sucesso de sua execução, deve-se 

tomar os devidos cuidados técnicos, entre eles tendo atenção quanto ao local, (uma vez 

que a vibração do solo existirá podendo levar danos às edificações vizinhas), quanto à 

área necessária ao trabalho dos próprios equipamentos (características do bate-estaca) 

e quanto às possíveis alterações do concreto do fuste, que só ocorre por deficiência no 

controle. Por isto, a exigência de projetos de fundação e a execução por empresas 

comprovadamente capacitadas. 

O recurso apresentado está baseado “aos possíveis problemas de estrangulamento do 

fuste”, aqui também citados como “cuidados” que se deve ter. Cuidados estes que 

devem estar presentes em todo processo executivo, eliminando-se os possíveis 

problemas com um controle eficiente, detalhado no método construtivo, de amplo 

domínio dos operadores, tendo, inclusive no projeto executivo, procedimentos técnicos 

para correção de falhas caso estas se façam presentes. 

A “recomendação” citada no recurso não é excludente, registrando-se que, em pesquisa 

técnica similar á mesma (Hachich et. Al. 19998/Fundação- Teoria e Prática/Coleção Pini) 

anota-se que o êxito da utilização das estacas Franki é assim ditado: 

“A execução das estacas do tipo Franki para ser bem sucedida depende do 

atendimento ao método executivo, do uso de equipamento adequados e mão-de-

obra especializada e experiente”. 

Por outro lado, as estacas “pré-moldadas de concreto” e “tipo Strauss” também podem 

atender tecnicamente, uma vez que a descrição do tipo do solo não é detalhada com 

precisão. Por exemplo em “aterro composto de diversos materiais”, cabe o 

questionamento  “se pode cravar estaca pré-moldada; podendo, a pré-moldada seria 

uma boa opção, uma vez que trabalhada por empresas especializadas não correria risco 

de perda no fuste. 

Mas, pede-se “a melhor solução técnica e econômica”. Mas como nada foi informado 

sobre o local, sua região, seus acessos, é mais complicado definir custos, que dependem 

essencialmente da logística da obra. 

Assim, mesmo que tenha havido um único recurso, questionando apenas esta questão 

24, deve-se anular a mesma, para que não haja prejuízo a candidato algum. 
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4. Anulação da questão 27 da prova para o cargo de Enfermeiro 

 

Questão 27: Recurso aceito. A questão deverá ser anulada. Alteração do 

calendário vacinal- HPV, foi feita após a data da elaboração da prova. “Um das 

principias mudanças é na vacina papiloma vírus humano (HPV). O 

esquema vacinal passa para duas doses, sendo que a menina deve receber 

a segunda seis meses após a primeira, deixando de ser necessária a 

administração da terceira dose. Os estudos recentes mostram que o 

esquema com duas doses apresenta uma resposta de anticorpos em 

meninas saudáveis de 9 a 14 anos não inferior quando comparada com a 

resposta imune de mulheres de 15 a 25 anos que receberam três doses.” 

(janeiro de 2016) 

 

 

 

5. Alteração da resposta da questão 17 para letra B  

 

Recurso aceito. A alternativa correta da questão é a letra B. O enfermeiro 

deverá aguardar o diagnóstico para fazer a notificação da tuberculose. 

 

 

Os demais recursos foram julgados improcedentes e as respostas serão 

encaminhadas aos interessados, via email, pela comissão. 

 

 

 

 

 

 


