
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 
EDITAL N. 06/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇU/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP, 
nomeada pelo decreto 378/10resolve: 
 
1. Divulgar os resultados dos recursos contra os Gabaritos Preliminares do concurso público relativo aos seguintes 
candidatos recorrentes: 
INSCRIÇÃO CARGO RESUMO DAS ALEGAÇÕES QUESTÃO RESULTADO 

9698 Monitor da Educação I Alega o candidato que  
discorda da resposta. 

38 DEFERIDO – Houve erro no 
gabarito.  Resolve a comissão 
considerar como correta no 
gabarito  a opção B 

9698 Monitor da Educação I Alega o candidato que a 
resposta não está 
correta. 

35 DEFERIDO – faltou na questão 
a palavra EXCETO. Resolve a 
COPC anular a questão e 
atribuir os pontos para todos os 
candidatos. 

9374 Monitor de Educação I Alega haver erro. 24 DEFERIDO – Houve erro no 
gabarito.  Resolve a comissão 
considerar como correta no 
gabarito  a opção C 

9374 Monitor de Educação I Alega haver erro na 
resposta. 

36 DEFERIDO – Resolve a COPC 
anular a questão e atribuir os 
pontos para todos os candidatos 

9569 Técnico de enfermagem Alega que a data de 
aniversário da cidade é 
20 de outubro. 

26 DEFERIDO –Resolve a COPC 
anular a questão e atribuir os 
pontos para todos os candidatos. 

9596 Técnico de enfermagem Requer a correção da 
questão. 

36 INDEFERIDO – No próprio 
recurso apresentado o candidato 

confirma a resposta da questão 36. Ela é uma ferida aberta que depois de tratada é suturada. Quando se diz que a 
ferida é tratada independe o que se usa e quando se refere a fechada mecanicamente é porque ela foi suturada. Este 
tipo de cicatrização ocorre quando uma ferida não tenha sido suturada inicialmente ou as suturas se romperam ( 1) 
e a ferida tem que ser novamente suturada. Isso é feito após a drenagem do material( 2), promove a aproximação das 
bordas( 3). 

1-     Quando as suturas de rompem é deiscência.  
2-     Limpeza da ferida com ou sem utilização de medicamento, depende de como esta a ferida. Drenagem de 

material é igual à debridamento. 
3-     Promove aproximação das Bordas (sutura)  
 Portanto: quando se procede ao fechamento secundário de uma ferida, com utilização de sutura. 

 
2. O presente edital será publicado no placar da Prefeitura Municipal e nos sites de divulgação do certame.  
 

Caçu, 26 de Abril de 2011 
 
 
 

Wanderlan Pereira de Morais 

Presidente da COCP 

 

 


