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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 01 da Prova Objetiva para o cargo de 
ENFERMEIRO. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, uma vez que o texto critica a 
banalização do discurso que prega a "responsabilidade social" e a "sustentabilidade" tendo 

como referência ações insignificantes, como pode ser visto em: “Ou da que anuncia sua 
“responsabilidade social” divulgando em caros anúncios os trocados que doou a uma creche 
ou campanha de solidariedade? Na melhor das hipóteses, elas não entenderam o significado 
desses conceitos.” Portanto a resposta referente à pergunta está correta. 
 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 02 da Prova Objetiva para o cargo de 

ENFERMEIRO. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, uma vez que a pergunta indicada 

no enunciado pode ser entendida como sarcástica pela compreensão do texto, uma vez que 
o próprio texto critica os discursos irresponsáveis das empresas, um exemplo desta crítica é 
“Na melhor das hipóteses, elas não entenderam o significado desses conceitos”, dessa 
forma, do ponto de vista do autor apenas iniciar uma prática de coleta seletiva não 
caracteriza uma empresa como sustentável. Portanto a resposta referente à pergunta está 
correta. 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 04 da Prova Objetiva para o cargo de 

ENFERMEIRO. 

 
A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 
respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, uma vez que na alternativa b), 

não se sabe quem executará a ação representada pelo substantivo abstrato “retirada”. Pode-
se entender que o Iraque será o agente da ação ou que outra nação - pelo contexto, a 
Espanha - o será. Indicando que, de fato, a alternativa b) apresenta ambiguidade. 
Por outro lado, em “Arafat diz que ajudou Israel a ser aceito”, é evidente quem executa e 
quem sofre a ação: o agente da ação é Arafat e o paciente da ação é Israel. 
Independentemente de o leitor deter o conhecimento de a quem ou ao que o nome Israel faz 

referência, a compreensão da oração independe do conhecimento de mundo do leitor: Israel 
foi ajudado por Arafat. Dessa forma, a alternativa d) não apresenta ambiguidade. 
Portanto a resposta referente à pergunta está correta. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 14 da Prova Objetiva para o cargo de 
ENFERMEIRO. 
 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pelo Decreto nº 072/2014, neste ato 
representada pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e nos termos do que dispõe o 
item 8 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2014, vem, 

respeitosamente, divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado 
em epígrafe, no sentido de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que no momento da 
produção, o tampão mucoso é transparente, e tem uma consistência parecida com a de uma 

meleca de nariz ou de uma clara de ovo um pouco mais sólida, mas ele pode adquirir uma 
aparência esbranquiçada ou amarelada e ficar ainda mais sólido durante sua permanência no 
colo uterino. Entretanto momento em que o tampão começa a sair, ele é acompanhado de 
pequenas quantidades de sangue, que vão aumentando conforme a dilatação vai 
progredindo. 
http://adeledoula.blogspot.com.br/2014/03/entendendo-melhor-o-tampao-mucoso.html 

 
 
 

Artur Nogueira, 15 de dezembro de 2014. 
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