
 
 

I CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO 

DE SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DOS MUNICÍPIOS DE JAÚ DO 

TOCANTINS, PALMEIRÓPOLIS E SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 

 

 

RESPOSTAS AOS RECURSOS 
 

 

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
 

 

QUESTÕES 1 e 3 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato solicita a anulação das questões por considerar que o conteúdo “figura de linguagem” 

está em desacordo com conteúdo programático do edital do certame. O recurso é improcedente 

porque o edital apresenta o tópico “Interpretação de texto”, cujo conteúdo programático está 

inserido, portanto, pode ser objeto de questionamento.  De acordo com as linguistas Maria Luiza 

Aburre e Marcela Pontara (2006), as figuras de linguagem são recursos comumente utilizados em 

textos para dar maior valor expressivo à linguagem, ou seja, estão contidas em textos e seu 

conhecimento é essencial para que se interprete qualquer gênero textual.  

 

QUESTÃO 21 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O pleito requer indeferimento, haja vista a questão solicitar o custo de combustível referente ao 

percurso de IDA e VOLTA (O valor gasto com gasolina para percorrer o trajeto de ida e volta na 

viagem planejada por essa família será), tendo o candidato apresentado cálculos relacionados 

somente a um dos trechos. Dessa forma, a assertiva correta é a que consta no gabarito preliminar 

(C).  

 

QUESTÃO 36 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

A resposta correta é Porto Nacional, que surgiu no séc. XVIII, na margem direita do Rio Tocantins, 

como porto de passagem dos mineradores que exploraram as minas auríferas do pontal. 

 

 

 

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

QUESTÃO 1  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato solicita a anulação das questões por considerar que o conteúdo “figura de linguagem” 

está em desacordo com conteúdo programático do edital do certame. O recurso é improcedente 

porque o edital apresenta o tópico “Interpretação de texto”, cujo conteúdo programático está 

inserido, portanto, pode ser objeto de questionamento.  De acordo com as linguistas Maria Luiza 

Aburre e Marcela Pontara (2006), as figuras de linguagem são recursos comumente utilizados em 

textos para dar maior valor expressivo à linguagem, ou seja, estão contidas em textos e seu 

conhecimento é essencial para que se interprete qualquer gênero. 



 
 

 

QUESTÃO 05  

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

A solicitação do candidato é referente à troca de alternativa do gabarito preliminar da questão. 

Porém, o gabarito apresenta a alternativa correta para a interpretação da questão a que se refere, ou 

seja, “E) O fato de os pais estarem muito distraídos para darem atenção aos filhos”. 

 

QUESTÃO 12 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato não interpretou corretamente o comando da questão, portanto, seus cálculos não 

condizem com a resposta correta, uma vez que é solicitado o aumento, ou seja, a diferença entre 

uma porcentagem e outra.  

 

QUESTÃO 14 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato refere-se a um número de questão de língua portuguesa, enquanto coloca na 

fundamentação matemática. 

 

QUESTÃO 14 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O recurso não deve prevalecer, pois não há nenhuma argumentação ou pedido. Desta forma fica 

mantido o gabarito.  

 

QUESTÃO 16 

SITUAÇÃO: Recurso deferido 

O candidato afirmou haver duas possibilidades de resposta para a questão, o que foi constatado pela 

banca examinadora, portanto a questão está anulada.  

 

QUESTÃO 19 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Os cálculos apresentados pelo candidato não condizem com a resposta correta da questão. 

 

QUESTÃO 20 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato não fundamentou o recurso, impossibilitando a análise pela banca examinadora. 

 

QUESTÃO 30 

SITUAÇÃO: Recurso deferido 

O candidato apontou a questão 30 (Conhecimentos Gerais) como sem resposta correta nas 

alternativas. Após averiguação da banca examinadora, constatou-se que o recurso é procedente, 

portanto o recurso está deferido e a questão será anulada. 

 

QUESTÃO 31 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato refere-se ao termo “polígono” de forma equivocada, fora do sentido que ela apresenta 

no contexto da questão. Portanto, a alternativa correta é a letra “A”. 

 



 
 

QUESTÃO 32 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Considerando que a questão de nº 32, a alternativa IV da letra E está correta, o recurso encontra-se 

indeferido. Conforme o estudo do Instituto “Sou Da PAZ”, os projetos de leis que buscam o 

endurecimento penal, não mostraram a eficiência necessária daí surgiu outra forma de controlar a 

violência. 

 

QUESTÃO 34 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

A solicitação está indeferida, pois a usina hidrelétrica de Estreito, localizada na divisa entre os 

estados de Tocantins e Maranhão, está entre as usinas de maior produção no estado do Tocantins. 

Portanto, a alternativa correta é a letra “A”. 

QUESTÃO 35 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Os dois produtos mais exportados pelo estado do Tocantins são: soja e carne. 

Segundo o site do Ministério da Economia Indústria Comércio Exterior e Serviço (Mdic), citado no 

recurso, no último levantamento, ano de 2018, a soja e a carne são os dois produtos mais exportados 

do estado do Tocantins. A especificidade do termo utilizado pelo Mdic, “soja mesmo triturada” 

(83%) e “carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada” (9,7%) não altera os produtos indicados 

como corretos na questão “B”. A opção “D” não é correta, pois milho, ou “milho em grãos” (como 

citado no site Mdic), corresponde a 1,3% da produção exportada pelo estado do Tocantins, contra os 

9,7% da carne. 

 

QUESTÃO 35 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato apresenta argumentos evasivos em relação à resposta que não justificam o 

questionamento. Portanto, a alternativa correta é a letra “B”. 

 

QUESTÃO 36 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Deve-se considerar o comando da questão que apresenta a palavra “respectivamente” (nessa 

ordem), portanto, a resposta correta permanece a alternativa “A”. Na opção “B”, a pergunta deveria 

solicitar periféricos de entrada. 

 

QUESTÃO 38 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato alega que a questão teria como resposta correta “para e conteúdo”. Porém, a 

correspondência eletrônica (e-mail) pode ser enviada somente com o campo “para” (destinatário) 

preenchido, não necessitando obrigatoriamente que se coloque o conteúdo contido na mensagem. 

Dessa forma, o gabarito preliminar está com a resposta correta (B).  

 

QUESTÃO 39 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Levando em consideração que a questão não solicita o “único” parâmetro necessário, a resposta está 

correta. Os números de páginas e títulos/subtítulos podem ser usados para construir um sumário 

automático. 



 
 

CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO 
 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA  

Código: PA18 

 

QUESTÃO 12 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato alegou que havia erro nos cálculos da questão. Depois de análise realizada pela banca 

examinadora, constatou-se que os cálculos apresentados na questão estão corretos e a alternativa 

permanece a letra “C”, conforme gabarito preliminar. 

 

QUESTÃO 33 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato apresentou como justificativa de sua solicitação que havia erro de impressão na questão 

33 da prova, com a falta da letra “D” nas opções de resposta. Após análise da banca examinadora, 

constatou-se que o entendimento da questão não prejudicou o entendimento das alternativas 

constantes na referida questão (A, B, C, D e E). 

 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL 

SUPERIOR 

 
QUESTÃO 11 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato afirma em sua argumentação que o conteúdo da questão 11 de matemática não está no 

edital de abertura do certame. A banca examinadora esclarece que o conteúdo a que o candidato se 

refere, está em “Análise Combinatória e Probabilidade”, constante no edital do certame. Portanto, o 

recurso está indeferido. 

 

QUESTÃO 11 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato solicita a anulação da questão por considerar que o cálculo apresentado na alternativa 

correta está errado. A banca examinadora esclarece que a questão envolve os cálculos de Média 

Ponderada e Não Média Aritmética, conforme apresentado pelo candidato no recurso. Sendo assim, 

o recurso está indeferido. 

 

QUESTÃO 13 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

O candidato informa que ocorreu erro ortográfico. No entanto, verificou-se que não houve prejuízos 

na interpretação da questão. 

 

 



 
 

QUESTÃO 17 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato alega ausência de alternativa correta para que pudesse assinalar na questão. Após 

análise da banca avaliadora, constata-se que o texto do qual o candidato tirou as informações, não é 

o mesmo texto disponível na prova, portanto indefere-se o pedido e a afirmativa correta continua 

sendo a letra “C”, conforme gabarito preliminar. 

 

QUESTÃO 17 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato discorreu em sua solicitação de recursos sobre fatos que não fazem parte do texto que 

deve ser considerado para responder a questão, ou seja, considera fatos que estão fora do texto que 

está na prova. O comando da questão é claro “Analise as informações sobre o texto lido”. Portanto, 

a resposta do gabarito preliminar está correta (C).  

 

QUESTÃO 18 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

A solicitação está indeferida, pois o candidato apresenta um texto que não condiz com o texto que 

deveria ser utilizado na questão 18 de “Conhecimentos Gerais”, ademais o gabarito preliminar traz 

a resposta correta sobre a questão considerando de acordo com o texto da prova. Portanto, a 

alternativa correta é a letra “A”. 

 

QUESTÃO 18 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Conforme pesquisa no livro Tocantins - história e geografia (BATISTA, 2019). A região Tocantins 

Araguaia ocupa 11% do território nacional, enquanto que a região Hidrográfica Amazônica (RH 

Amazônica) ocupa 45% do território nacional.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL/ PLANTONISTA 

Códigos: JA13 e SA33 
 

QUESTÃO 31 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

A solicitação do candidato é improcedente porque a literatura mostra que a amamentação protege a 

mulher de vários tipos de neoplasias, no entanto, a maior proteção é contra o câncer de ovário, dessa 

forma, a resposta correta continua sendo a letra “D”, conforme gabarito preliminar.  

 

 

ODONTÓLOGO 

Códigos: JA15, PA25 e SA35  
 

QUESTÃO 36 

SITUAÇÃO: Recurso Deferido 

O recurso foi deferido, pois o candidato apresentou argumentos coerentes para que no gabarito 

preliminar, seja alterado da alternativa letra “D” para a letra “E”. 



 
 

 

 

ENFERMEIRO 

Códigos: JA11, PA26 e SA31  
 

QUESTÃO 27 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O pleito está indeferido porque o argumento desenvolvido pelo candidato não condiz com a 

resposta correta da questão. A questão pede para assinalar a resposta correta com os agravos que 

desencadeiam a alcalose respiratória, permanecendo correta a alternativa “A”. 

 

 

EDUCADOR FÍSICO 

Códigos: PA19 e SA30 
 

QUESTÃO 27 

SITUAÇÃO: Recurso indeferido 

Tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 38) como é solicitada tal 

referencia na questão, “A gama de esportes, jogos, lutas e ginásticas existentes no Brasil é imensa. 

Cada região, cada cidade, cada escola tem uma realidade e uma conjuntura que possibilitam a 

prática de uma parcela dessa gama. A lista a seguir contempla uma parcela de possibilidades e pode 

ser ampliada ou reduzida: jogos pré-desportivos: queimada, pique-bandeira, guerra das bolas, jogos 

pré-desportivos do futebol (gol-a-gol, controle, chute-em-gol-rebatida, drible, bobinho, dois 

toques); jogos populares: bocha, malha, taco, boliche.” Logo, as atividades citadas na questão 

(queimada, golzinho, bobinho e pique-bandeira) são jogos pré-desportivos. 

 

 

TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAIS 

Código: PA23 
 

QUESTÃO 26 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato questiona sobre a lei 12.435 de 06 de junho de 2011 utilizada na questão. Após análise 

da banca, constatou-se que a questão se refere ao Artigo 6º que trata da “Gestão das ações na área 

de assistência social”, conforme parágrafo V- implementar a gestão do trabalho e a educação 

permanente na assistência social, portanto o recurso está indeferido e permanece a resposta “D”, 

conforme consta no gabarito. 

 

QUESTÃO 29 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato questiona sobre a ausência do conteúdo contido na questão 29 do cargo de “Técnico de 

vigilância Socioassistenciais”. Após análise, a banca examinadora verificou que a Lei Orgânica de 

Assistência Social está contida no Anexo IV- conteúdo programático do edital do concurso, dessa 

forma a solicitação foi indeferida. 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 31 

SITUAÇÃO: Recurso Deferido 

O candidato questiona que não há nenhuma questão correta que corresponda ao solicitado no 

enunciado. Portanto, questão anulada. 

 

QUESTÃO 40 

SITUAÇÃO: Recurso Deferido 

O candidato afirma que a questão está com a opção de resposta no gabarito preliminar errada, a 

banca examinadora constatou que o candidato está correto em sua afirmação e a questão terá a 

alternativa “A” alterada no gabarito oficial pela alternativa correta “D”.  

 

 

PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR 

Código: PA21 
 

QUESTÃO 27 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato solicita a troca do gabarito preliminar que apresenta como correta a opção (D). A banca 

examinadora analisou o recurso e constatou que na resposta (A- Democracia, Diagnóstico e 

Programação), a programação não é característica do PPC. Características são traços, propriedades, 

ou qualidades distintivas fundamentais (Conforme o dicionário Houaiss). Em virtude disso, 

programação é o processo de construção do próprio PPP. Assim sendo, “programação” não é 

considerada qualidade ou propriedade distintiva do PPP. Portanto, a solicitação está indeferida e 

permanece correta, como no gabarito preliminar, a alternativa “D”. 

 

QUESTÃO 31 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato alega que a segunda opção de resposta da questão é falsa. A banca examinadora, afirma 

que se trata de uma informação verdadeira. O fato da omissão na afirmativa da BNCC referente ao 

ensino médio, não torna a opção negativa. O texto é claro e objetivo e não dá margem para dupla 

interpretação. Dessa forma, a solicitação está indeferida. 

 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS SOCIOASSISTENCIAIS 

Código: PA24 

 
QUESTÃO 37 

SITUAÇÃO: Recurso Intempestivo 

O recurso não deve prevalecer, por ser intempestivo. 

 

QUESTÃO 39 

SITUAÇÃO: Recurso Intempestivo 

O recurso não deve prevalecer, por ser intempestivo. 

 

 

 



 
 

PROFESSOR NÍVEL II (PEDAGOGIA/ NORMAL SUPERIOR) 

Código: SA26 
 

QUESTÕES 26, 27, 28, 31, 36, 37 e 39 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato solicita a anulação das questões. Argumentam que o conteúdo contido nas questões 

supracitadas não estaria previsto no edital. A banca examinadora conferiu o conteúdo programático 

disponibilizado para os candidatos e a prova aplicada. Dessa forma, puderam constatar que os dois 

assuntos questionados, fazem parte do conteúdo programático contido no edital (Anexo IV), ou 

seja, a Base Comum Curricular (BNCC) está inserida no conteúdo “Educação Básica”, enquanto a 

teoria de Paulo Freire está contida em “Concepções e teorias pedagógicas”, ambos, conteúdos 

indispensáveis para a prática do magistério, especialmente para professores com formação em 

Pedagogia ou Normal Superior. Portanto, o recurso é improcedente. 

 

FISIOTERAPEUTA 

Código: JA12 
 

QUESTÃO 29 

SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato solicita a alteração do gabarito preliminar no qual a alternativa correta está na letra (D) 

para a Letra (E), a qual considera correta; outro candidato discorda da teoria utilizada.  

Em resposta, aos questionamentos, a banca explica que a pergunta em questão, o relato de caso 

descreve:  Ocorre o aprisionamento momentâneo, porém não há tempo de chegar ao banheiro. A 

questão também deixa clara, a presença da Incontinência Urinaria e Cistocele de grau I. Solicita-se: 

Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de fibra muscular que pode estar gravemente 

comprometida: RESPOSTA CORRETA:  D) As fibras do Tipo I, aeróbicas, de contração lenta. A 

banca fundamenta:  A produção de força máxima; velocidade da contração e eficiência da fibra 

muscular. São características de desempenho importantes na comparação das propriedades 

contráteis dos tipos de fibra muscular. Sendo a produção de força máxima expressada pela 

quantidade de força que ela produz por unidade de área transversa; velocidade de contração 

representa a maior velocidade com que uma fibra se encurta e a eficiência da fibra muscular, 

entende se como a medida da economia da fibra, quanto menos energia ele utiliza para realizar um 

trabalho mais eficiente ela se torna (POWERS, 2005).  Ou seja, no momento em que a 

paciente relata que ocorre o aprisionamento momentâneo (isso demonstra que as fibras do tipo II, 

foram acionadas e as responsáveis por essa ação). No entanto, mesmo que a mesma esteja com IU e 

Cistocele de grau I (informação importante), porém isso demonstra uma preservação deste tipo de 

fibra, e a outra GRAVIMENTE COMPROMETIDA, a de tipo I, por não conseguir segurar ate 

chegar ao banheiro.  REFERENCIA CITADA: A porção anterior do ânus funciona na fixação e 

prevenção do prolapso das vísceras pélvicas é composto por dois tipos de fibras musculares: 

Contração lenta ou tipo I sendo 70% que são responsáveis pela manutenção do tônus  e do suporte e 

as fibras de contração rápida ou tipo II, que equivalem a 30%, que responde aos aumentos súbitos 

da pressão intra abdominal (QUEIROZ, 2015; BARROS et al., 2018).  CONCLUI SE QUE: As 

fibras do tipo I, oxidativas, aeróbicas, são responsáveis por 70% da ação completa de um músculo, 

que por sua vez é responsável pela manutenção e suporte, no entanto, há comprometimento evidente 

dessa função, prejudicando a SUSTENTAÇÃO do fechamento do canal da uretra, que foi realizado 

pelas fibras tipo II. Ficando claro, o porquê  da paciente não conseguir chegar ao banheiro em 

tempo hábil, sem que haja a perda de urina. Assim sendo, os recursos estão indeferidos.                     



 
 

  

QUESTÃO  33 
SITUAÇÃO: Recurso Indeferido 

O candidato solicita a alteração do gabarito preliminar no qual a alternativa correta está na letra (D) 

para a Letra (E), a qual considera correta. A banca apresenta evidências que comprovam a 

permanência do gabarito preliminar da questão. É considerável o volume de publicações em revistas 

conceituadas, quanto aos resultados positivos da aplicação da KINESIO TAPING, principalmente 

associada a outras técnicas de fisioterapia. Caso este, evidenciado na questão 33.  

 

Após reavaliação, o terapeuta optou por FINALIZAR as próximas sessões fazendo o uso 

do Kinesio Taping. Marque a assertiva correta sobre a conduta adotada pelo profissional.  

Ou seja, a técnica escolhida, é uma alternativa a mais, complementar ao tratamento que já está 

sendo feito.   

 

RESPOSTA CORRETA   

D) A conduta adotada pelo terapeuta está correta. Essa terapia tem o objetivo de reduzir os sintomas 

e melhorar a funcionalidade dos músculos, agindo sobre o tecido muscular e fascial, sob as 

articulações e nos sistemas: circulatório, linfático e nervoso.  

  

Fundamentação: 

Seguem a seguir evidências de estudos de casos, publicados em plataforma importante como Scielo 

e revistas de saúde e fisioterapia.  

  

1 - KinesioTaping® (KT) é uma técnica que foi desenvolvida pelo quiroprata japonês, Dr. 

Kenzo Kase, originalmente nos anos 70. A fita elástica usada na terapia trata-se de um material 

adesivo plástico, que é diretamente aplicada à pele. Esta técnica produz quatro efeitos principais: 

normalização da função muscular, aumento do fluxo linfático e vascular, diminuição da dor e ajuda 

na correção de possíveis alterações articulares (KASE et al., 1998).  

 

2 - A Kinesio® Taping atualmente tem sido utilizada tanto para prevenção quanto para processo de 

reabilitação (HALSETH et al., 2004).  

 

3 - Três estudos avaliaram a melhora da postura de crianças na posição sentada e 

consequente melhora da função dos membros superiores (SIMSEK et al., 2011; SIMSEK et al. 

2011; Yasukawa; Patel; Sisung, 2006).  

 

4 - Ao se falar em outras propriedades da KT, alguns acreditam que a fita serve para aumentar a 

propriocepção e, por conseguinte, para reduzir a ocorrência de lesões. Uma das funções essenciais 

da fita também é providenciar suporte durante o movimento (THELEN et al., 2008).  

 

5 - O Kinesio taping produz efeito hipoalgésico semelhante quando comparada a outros grupos 

experimentais (8,4±0,8 pontos, escala PEDro) (Artioli et al., 2014).  

 

6 - Em suma, o presente estudo teve resultado satisfatório, com redução do quadro álgico em ambos 

os grupos, demonstrando boa receptividade da KinesioTaping®,produzindo efeitos positivos, 

mesmo quando usada de forma isolada (DE OLIVEIRA; ALVES 2015).  

 



 
 

7 - Todos os participantes da pesquisa apresentaram redução da dor a partir da primeira reavaliação 

que foi realizada no quinto atendimento, baseando-se na Escala Visual Analógica da Dor (EVA), 

(DE OLIVEIRA; ALVES 2015).  

 

8 - Diante dos estudos levantados e analisados por esta pesquisa, conclui-se que a KT pode ser um 

método eficaz no tratamento de pacientes com déficits neurológicos por apresentar efeitos positivos 

na maioria dos artigos (LEÃO et al., 2017).  

 

9 -Os estudos analisados nesta revisão demostraram resultados satisfatórios sobre a redução do 

quadro álgico e melhora da funcionalidade, mesmo nos grupos controles, que receberam aplicações 

diferentes de bandagens. Porém esses efeitos são satisfatórios apenas a curto prazo, não havendo 

evidências científicas mostrando que seus efeitos sejam prolongados. Para maximizar estes efeitos, 

são necessárias outras técnicas, entrando como auxiliares, para prolongar o efeito da bandagem 

neuromuscular, o que torna cabível a ação da fisioterapia (STEIN; PAGANI 2019).  


