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Considerando algumas interposições de recursos ora solicitados por candidatos
em 04.02.15, a Banca Examinadora do Concurso Público da Prefeitura Municipal de
Caridade do Piauí, e em respeito ao item 08 do cronograma de atividades, torna os
seguintes esclarecimentos:
NA QUESTÃO 9:
GABARITOS: PROFESSOR CLASSE "B" SÉRIES INICIAIS (1° AO 5° ANO)
PROFESSOR CLASSE "B" HISTÓRIA
PROFESSOR CLASSE "B" ARTE
PROFESSOR CLASSE "B" INGLÊS
PROFESSOR CLASSE "B" ENSINO RELIGIOSO
PARECER: A questão está correta e bem elaborada, mas a “A” é a opção correta.
Pois substantivos ligados por preposição, apenas o 1º se flexiona, a exemplo de
PÉS DE MOLEQUE temos: JOÕES DE BARRO.


FORA DA LEI – O 1º é um advérbio, palavra invariável, não há flexão.



BEM–TE–VIS – Caso especial, apenas o último varia.



BEIJA FLORES – Verbo + substantivo, apenas o último varia.

GABARITO: CIRURGIÃO DENTISTA
QUESTÃO 14 – Letra correta: “A” – Produtos com elevada centralização de flúor e
que precisam ser manipulados por profissionais qualificados, uma vez que o seu
emprego é recomendado nos procedimentos de fluorterapia intensiva,
preconizados para indivíduos de médio e alto risco de cárie.
QUESTÃO 11 – Letra correta: “D” – Uma das falhas mais comuns e frequentes na
prática odontológica incide em empregar-se de forma sistemática o mesmo
anestésico local. O profissional deve sugerir a solução anestésica conforme com o
paciente e procedimento que irá realizar.
QUESTÃO 17 – Letra correta: “E” – Em de acordo com a Portaria nº 2.027, de 25
de agosto de 2011. Faz referência a aos profissionais de saúde bucal serão
incorporados às Equipes de Saúde da Família por intermédio de Equipes de Saúde
Bucal (ESB), nas seguintes modalidades: I - ESB I e II - ESB II.
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QUESTÃO 19 – Letra correta: “B” – Os atos de saúde bucal, sejam de ajuda
odontológica às pessoas que tenham repercussões sobre a saúde bucal, precisam
ser ações guiadas através de Programas de Saúde Bucal. Uma vez que a saúde bucal
é uma componente complementar da saúde geral, os programas de saúde bucal
precisam ser vistos como objetos essenciais para os programas de saúde globais, a
fim de impedir danos à saúde bucal das pessoas.

GABARITO: PROFESSOR CLASSE "B" INGLÊS
QUESTÃO 17 – Letra correta: “A” – De acordo com o Art. 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 - O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente,
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores,
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Oportuno, informamos que foi publicada no site da organizadora
www.icrcursos.com.br em 11.02.15 a ERRATA de nº 001/2015, onde retifica o
gabarito oficial em algumas das questões suscitadas nos recursos.

Teresina (PI), 11/02/2015.
Prof. César Rufino
Presidente da Comissão Examinadora
INSTITUTO CÉSAR RUFINO

