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

 
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 19 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
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 PROVIDO, posto que, por erro material, a questão foi anulada apenas para o 
cargo de NUTRICIONISTA, quando deveria ter sido anulada para mais cargos. 
 
Por esta razão, a questão de número 19 será anulada, também, para os cargos: DENTISTA, 
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, VETERINÁRIO. 
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Relativo ao resultado do gabarito da questão número 26 da Prova Objetiva para o cargo de 
NUTRICIONISTA. 

 
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 apresenta apenas uma alternativa correta. 
Referente a alternativa “d” está incorreta de acordo com o trecho: 
 
“As globulinas são praticamente insolúveis em água, mas solúveis em soluções de sais neutros. 
Precipitam em soluções 50% saturadas de sulfato de amônio. Exemplos de globulina são o músculo 
(miosina) e ervilhas (legumina). 
 
As glutelinas são proteínas encontradas somente em vegetais. São insolúveis em água e solventes 
neutros, mas solúveis em soluções diluídas de ácidos e bases. Exemplos de glutelinas incluem o 
trigo (glutenina) e o arroz.” 

http://www.insumos.com.br/aditivos_e_ingredientes/materias/298.pdf 
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