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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 10 da Prova Objetiva para o cargo de 
FISIOTERAPEUTA. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 

divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 

de que o mesmo foi IMPROVIDO, tendo em vista o EDITAL DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES do 
Concurso Público de Mogi Mirim Nº 01/2014, item 6.7.1.:  
 
“6.7.1. A PROVA OBJETIVA será: 
........................................................................................................................................... 
b) A prova será composta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas 
cada, sendo apenas uma correta; 
........................................................................................................................................” 
 
Embora as alternativas a e d fossem iguais, a alternativa correta é a b, sendo esta a única alternativa 
correta conforme estabelece o item 6.7.1/letra “b”.  
 

 
 

Relativo ao resultado do gabarito da questão número 21 da Prova Objetiva para o cargo de 

FISIOTERAPEUTA. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 

divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 
de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a pergunta é clara e faz referencia ao antebraço, no 

singular (um antebraço). Dessa forma a questão deveria ser respondida referente a uma unidade 

de antebraço. Portanto, a alternativa divulgada no gabarito oficial referente a questão está correta.  
 

 

 
Relativo ao resultado do gabarito da questão número 25 da Prova Objetiva para o cargo de 

FISIOTERAPEUTA. 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 

divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 

de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a alternativa “a” está de acordo com a atribuição e 
especificidades das ações do fisioterapeuta, conforme a área de atuação do mesmo. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 30 da Prova Objetiva para o cargo de 
FISIOTERAPEUTA. 

 

A Comissão do Concurso Público do Município, nomeada pela Portaria nº 665/14, 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 01/2014, vem, respeitosamente, 

divulgar o resultado do julgamento do Recurso Administrativo identificado em epígrafe, no sentido 

de que o mesmo foi IMPROVIDO, posto que a questão faz referência a uma definição, e a 
alternativa divulgada como correta no gabarito oficial é a única que está de acordo com a definição. 

 

“Canais de Havers são uma série de tubos estreitos dentro dos ossos por onde passam vasos 
sanguíneos e células nervosas. São formados por lamelas concêntricas de fibras colágenas. São 

encontrados na região mais compacta do osso da diáfise óssea (meio de ossos largos). Podem ser 

vistos no centro de ósteons em cortes histológicos dos ossos. Existem comunicações menores e 
mais transversais entre os canais de Havers chamadas de Canais de Volkmann com a mesma 

função de nutrir, mineralizar e enervar o osso.” 

http://www.wisegeek.org/what-is-a-haversian-canal.htm 
 

 

 
 

Mogi Mirim, 19 de janeiro de 2015. 
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