ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUGMIL
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE PUGMIL-TO
EDITAL N° 001, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010
A Comissão Especial do Concurso Público, instituída nos termos da Portaria nº 28/2010, publicada
nos quadros de aviso da sede da Prefeitura de Pugmil/TO vêm por meio deste apresentar abaixo a
ANÁLISE E O JULGAMENTO DO RECURSO REFERENTE AO GABARITO DAS
PROVAS OBJETIVAS.
NIVEL MÉDIO
CARGO: Técnico em Enfermagem
O RECURSO
A solicitante, portadora da inscrição de número 5942, alega que na questão nº 23 não há nenhuma
resposta correta entre as alternativas listadas.
A ANÁLISE
Em resposta a recorrente, informamos que realmente não há nenhuma resposta que atenda ao
enunciado da questão.
JULGAMENTO
PROCEDENTE.
CONDUTA
Anulação da questão.
NIVEL SUPERIOR
CARGO: Conhecimentos Comuns à Área de Saúde
O RECURSO
A solicitante, portadora da inscrição de número 3303, alega que na questão nº 28 há margem para
ambiguidade, pois há interpretações científicas que abordam novas hipóteses, tornando a alternativa
“A” também verdadeira.
A ANÁLISE
De fato dentro das discussões científicas a classificação da Esquistossomose mansoni vem
reforçando “ a hipótese de que hospedeiros vertebrados estejam se transformando, de uma
associação tipicamente zooantroponótica, em uma anfixenose, como vem afirmando certos
autores”. Mas ainda é classificada como zooantroponose: doença ou infecção primária que pode ser
transmitida aos animais.
JULGAMENTO
PROCEDENTE.
CONDUTA
Anulação da questão.
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CARGO: Nutricionista
O RECURSO
A solicitante, portadora da inscrição de número 3114, alega que na questão nº 33 não há nenhuma
resposta correta entre as alternativas listadas.
A ANÁLISE
Em resposta a recorrente, informamos que realmente não há nenhuma resposta que atenda ao
enunciado da questão.
JULGAMENTO
PROCEDENTE.
CONDUTA
Anulação da questão.

CARGO: Nutricionista
O RECURSO
A solicitante, portadora da inscrição de número 3114, alega que na questão nº 40 a alternativa
correta é a letra “D” e não a letra “A” como divulgado no gabarito.
A ANÁLISE
Em resposta a recorrente, informamos que de fato a resposta correta é a letra “D”.
JULGAMENTO
PROCEDENTE.
CONDUTA
Correção do Gabarito.

CARGO: Psicólogo
O RECURSO
Os solicitantes, portadores das inscrições de número 3067 e 3648, alegam que a questão nº 32 não
traz nenhuma alternativa que condiz com a sequência correta.
A ANÁLISE
Em resposta aos recorrentes, informamos que de fato não há entre as alternativas a sequência
considerada correta.
JULGAMENTO
PROCEDENTE.
CONDUTA
Anulação da questão.
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CARGO: Psicólogo
O RECURSO
O solicitante, portador da inscrição de número 3648, alega que a questão nº 35 a resposta correta é
a letra “B” e não “D” como assinalado no gabarito.
A ANÁLISE
Em resposta ao recorrente, informamos que o enunciado da questão se refere ao livro de Chiavenato
da edição de 2008 e o candidato usa em seu argumento o livro de uma edição anterior (2004), que
está desatualizada. A confirmação poderá ser verificada consultando as páginas 185 e 190 do
referido autor - CHIAVENATO, 2008.
JULGAMENTO
IMPROCEDENTE.
CONDUTA
Manutenção da alternativa divulgada no gabarito.

CARGO: Professor N II Letras com habilitação em espanhol
O RECURSO
O solicitante, portador da inscrição de número 3236, alega que na questão nº 20 o item II das
afirmativas a serem analisadas, traz a expressão “bacia tocantínia” e que a mesma induz a uma
interpretação errônea, pois o termo usado não estaria correto.
A ANÁLISE
Os termos bacia Tocantina e Tocantínea estão ambos corretos assim como os termos bacia
Tocantins e bacia Tocantins-Araguaia. No livro Geografia do Tocantins de Maria de Lourdes A.
Cavalcante o termo usado é bacia Tocantínea. Na tese de doutorado do Prof. Carlos Eugênio
Nogueira (USP, 2008) do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da USP, o termo usado é também “bacia Tocantínea”. Apesar da grafia, entendemos que a
referida afirmativa não dá motivos para interpretações equivocadas, pois o rio em questão – Estado
do Tocantins – é o rio Tocantins e não há nenhuma outra bacia no sistema hidrográfico brasileiro
com nome semelhante.
JULGAMENTO
IMPROCEDENTE.
CONDUTA
Manutenção da alternativa divulgada no gabarito.
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