
 

ESTADO DE GOIÁS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011 
EDITAL N. 06/11 – DIVULGA JULGAMENTO DOS RECURSOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA/GO, através da Comissão Organizadora de Concurso Público - COCP, 
nomeada pelo decreto 128/11resolve: 
 
1. Divulgar os resultados dos recursos contra os Gabaritos Preliminares do concurso público relativo aos seguintes 
candidatos recorrentes: 
 

ENSINO SUPERIOR 
INSCRIÇÃO CARGO RESUMO DAS ALEGAÇÕES QUESTÃO RESULTADO 

14685 Administrador Alega que a opção b e c 
podem ser as 
alternativas corretas 

10 DEFERIDO - Após analise 
constatou-se que as alternativas B 
e C, respondem a questão. 
Resolve a COPC anular a questão 
e atribuir os pontos para todos os 
candidatos. 

14685 Administrador Alega ser correta a 
alternativa A 

24 INDEFERIDO - Encontra-se 
correta a alternativa divulgada 
no gabarito. Resolve a COPC 
manter inalterado o gabarito. 

15620 Biomédico Citopatologista Faz colocações de dois 
itens da questão, porém 
nada requer, tampouco 
fundamenta. 

15 INDEFERIDO - Não há na 
questão qualquer problema 
passível de anulação. Resolve a 
COPC manter inalterado o 
gabarito. 

15620 Biomédico Citopatologista Alega estar errada a 
questão, transcreve 
fonte pela internet. 

21 INDEFERIDO – Fundamentação 
abaixo. 

Resposta:  questão: 21 – Biomédico Citopatologista. 

Os testes de enzimaimunoensaio (ELISA) e radioimunensaio são técnicas sorológicas que apresentam como 
característica comum o fato de que ambas, medem, diretamente, a interação entre o antígeno e o anticorpo. 
              O Radioimunoensaio é um método sensível para análise quantitativa das reações antígeno-anticorpo, 
enquanto que a Enzimaimunoensaio é um quantitativo em que a reação antígeno-anticorpo é monitorada por medida 
da atividade enzimática. Dessa forma, conforme o histórico das técnicas sorológicas, o teste de ELISA foi 
desenvolvido como uma alternativa ao radioimunoensaio, para detecção de antígeno-anticorpo, visto que o 
radioimunoensaio apresenta como limitações o custo do teste, a vida média dos reagentes e o risco operacional.  
Portanto, a questão ressalta que o método de Elisa foi utilizado por muitos laboratórios no lugar do radioimunoensaio 
para o diagnóstico de doenças através de reação antígeno-anticorpo, visto que o radioimunoensaio apresenta as 
limitações citadas. A resposta incorreta é a letra (A), pois o teste de captura é indicado para anticorpos IgM. 
Não foi encontrado o site indicado pelo candidato. 
Fonte: Ferreira, Walter.A; Ávila, Sandra L. M. Diagnóstico Laboratorial da principais doenças infecciosas e auto-imunes. 1ed. – Rio de Janeiro: 
Guanaabara Koogan, 1996. pgs.132-133. 
Idem para a 2° edição (2001) 

15620 Biomédico Citopatologista Alega estar errada a 
questão, transcreve 
fonte pela internet. 

24 INDEFERIDO – Fundamentação 
abaixo. 

Resposta: questão 24 – Biomédico Citopatologista: 
Razão não assiste ao candidato, após deixar o soro na geladeira acima de 14 horas o soro ficará uniformemente turvo 
(sem a camada de quilomícrons-anel leitoso), somente em casos de hiperlipidemia endógena tipo IV que é 
caracterizada pelo aumento das VLDL com triglicérides entre 160 a 1.000 mg/dL. Dessa forma, em casos de 
hipercolesterolemia que é provocada pelo aumento das LDL (rica em colesterol) a aparência do soro será transparente 
(límpida), ou seja, sem turvação. Portanto, a questão mostra o aumento da turvação de um soro que seria utilizado 
para a realização do lipidograma completo, devido ao aumento de triglicéride endógeno e não pelo excesso de 
quilomícrons, hipercolesterolomia ou pela ausência de ácidos graxos.  



 

Fonte: Motta, Valter. T. Bioquímica Clínica para o laboratório - Princípios e interpretações. 5ed. – Rio de Janeiro: MedBook, 2009. pgs.132-133. 

Obs: O boletim (em anexo) apresentado pela candidata mostra apenas que um jejum acima de 14 horas para provas 
lipídicas pode estimular a liberação de triglicérides endógeno, mas a questão n°24 aborda a causa da turvação que 
ocorre quando armazenamos o soro na geladeira por um período maior que 14 horas, que neste caso foi de 24 horas. 
 

15620 Biomédico Citopatologista Alega que a população 
do município no último 
censo não condiz com o 
número apresentado. 

20 DEFERIDO – A questão foi 
elaborada de acordo com o site 
oficial de Jussara, porém segundo 
informações o mesmo encontra-
se desatualizado. Resolve a 
COCP anular a questão 
atribuindo os pontos para todos 
os candidatos.  

15620 Biomédico Citopatologista Alega estar errada a 
questão. 

3 INDEFERIDO – Não há erros na 
elaboração da questão, o fato de 
não ter negrito ou aspas em 
algumas palavras, não muda 
nem dificulta sua interpretação - 
Resolve a COCP manter 
inalterado o gabarito. 

15620 Biomédico Citopatologista Alega ter possibilidade 
de duas respostas. 

10 DEFERIDO - Após analise 
constatou-se que as alternativas B 
e C, respondem a questão. 
Resolve a COPC anular a questão 
e atribuir os pontos para todos os 
candidatos. 

11889 Enfermeiro Requer revisão da 
questão, vez que sugere 
duas informações 

10 DEFERIDO - Após analise 
constatou-se que as alternativas B 
e C, respondem a questão. 
Resolve a COPC anular a questão 
e atribuir os pontos para todos os 
candidatos. 

11889 Enfermeiro Requer revisão. Junta 
história do município.  

19 INDEFERIDO – O próprio 
candidato anexa ao seu recurso 
texto comprovando que Antonio 
Terêncio Sobrinho é citado na 
história como um dos 
fundadores. Resolve a COCP 
manter inalterado o gabarito. 

11889 Enfermeiro Requer anulação da 
questão. 

20 DEFERIDO – A questão foi 
elaborada de acordo com o site 
oficial de Jussara, porém segundo 
informações o mesmo encontra-
se desatualizado. Resolve a 
COCP anular a questão 
atribuindo os pontos para todos 
os candidatos. 

11889 Enfermeiro Requer Revisão da 
questão, alega 
contradição com o que 
estabelece o Ministério 
da Saúde. 

23 INDEFERIDO – Fundamentação 
abaixo. 

Resposta questão 23 – Enfermeiro. 
Razão não assiste ao candidato, dependendo dos sintomas, podem ser adotadas medidas para alívio da dor, como 
compressas mornas (acidente por aranha-armadeira e viúva-negra), havendo ou não melhora o paciente deve ser 



 

lavado ao serviço de saúde mais próximo para ser avaliada a necessidade de administração de soro específico. 
  Salientando que a FIOCRUZ é a maior instituição nacional com estudos e conhecimentos sobre Animais peçonhentos 
e venenosos. 
Relativo aos primeiros socorros em caso de acidente com aracnídeos: 
Página 189 
Primeiros Socorros 
"A pessoa que for prestar os primeiros socorros precisa saber identificar o mais rapidamente possível o tipo de picada 
que a vítima levou e providenciar imediatamente sua remoção para onde haja pessoal capaz de aplicar o tratamento 
por soro. 
Para amenizar a dor da vítima, enquanto não ocorre o atendimento especializado, aplicar bolsa de gelo ou compressa 
de água gelada. Se for possível, poderá ser feita a imersão da parte atingida em água fria. Deve-se acalmar e 
tranqüilizar a vítima, não demonstrando apreensão com seu estado, observar atentamente os sinais vitais, estando 
pronto para prevenir choque e instituir o suporte básico à vida. 
O tratamento depende do diagnóstico acertado e da identificação do aracnídeo e, por vezes, inclui soroterapia. A 
notificação dos casos é indispensável para garantir o fornecimento adequado de soro pelo sistema de saúde, além de 
permitir um melhor conhecimento de sua relevância epidemiológica" 
 O item considerado correto, conforme o texto supra-citado trás a possibilidade de se imergir o membro afetado em 
água fria, ocorrendo um acidente com aranha 
Não EXCLUINDO outros tipos de abordagem para espécimes específicas, pois as mesmas nem são citadas. O fato de 
se aconselhar o uso de água morna para determinadas espécies não torna o item descrito falso. 
Brasil, Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. 
Vice Presidência de Serviços de Referência e Ambiente. 
Núcleo de Biossegurança. NUBio 
Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 

ENSINO MÉDIO 
13633 Agente de Saúde Alega ser correta a 

opção D. 
21 DEFERIDO – Erro material de 

digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

13633 Agente de Saúde Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

12359 Agente de Saúde Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

14501 Agente de Saúde Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

14501 Agente de Saúde Alega ser correta a 
opção D. 

21 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

11962 Técnico Agrícola Alega ser correta a 
opção D. 

21 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

11962 Técnico Agrícola Requer a anulação da 
questão, junta cópia de 
matéria jornalística. 

27 INDEFERIDO – A matéria 
juntada ao recurso não 
corresponde à citada no 
enunciado. Resolve a COCP 
manter inalterado o gabarito. 

11962 Técnico Agrícola Alega que as opções B e 16 INDEFERIDO – Cabe ao 



 

C são iguais,  falta de 
comunicação sobre o 
procedimento. 

candidato transferir suas 
respostas para o cartão resposta, 
o próprio candidato em seu 
recurso reconhece ter encontrado 
a opção correta, portanto não há 
razão para que a questão seja 
anulada. Resolve a COCP manter 
inalterado o gabarito. 

11962 Técnico Agrícola Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

15141 Técnico Agrícola Alega estar incompleta a 
questão. 

25 INDEFERIDO – O fato alegado 
não prejudicou a interpretação da 
questão. Resolve a COCP manter 
inalterado o gabarito. 

15141 Técnico Agrícola Alega equívocos na 
elaboração da questão. 
Fundamenta. 

31 INDEFERIDO -  

Resposta questão 31 – Técnico Agrícola - Quando uma praga causa dano econômico a uma cultura significa dizer em 
outras palavras que esta encontra se em desequilíbrio no agrossistema, e o controle biológico realmente visa reduzir a 
população da praga. Para restabelecer o equilíbrio dessa praga no agrossistema, ou seja, a finalidade principal do 
controle biológico é manter esse equilíbrio. Esse controle baseia se na utilização de organismos vivos, e a redução da 
população da praga, que encontra se em desequilíbrio, portanto em níveis elevados, a redução tem por finalidade a 
manutenção dessa população em níveis que não causem danos, ou seja, em equilíbrio com o ambiente 
Literatura à consultar: Agroecologia: Processos ecológicos em Agricultura sustentável - Autor: Stephen R. Gliessman 
Pag: 343 
 

15141 Técnico Agrícola Alega que ao elaborar a 
questão não foram 
levadas em conta as 
condições estaduais de 
uso costumeiro.  
Fundamenta. 

38 INDEFERIDO -  

Resposta questão 38 – Técnico Agrícola - Segundo as normas do concurso não era recomendável abordar nas 
questões temas ou aspectos regionais, outro aspecto importante é que em nenhum instante no texto foi mencionado 
que o herbicida da alternativa correta era o mais utilizado seja no estado do presente processo seletivo ou  no país, 
simplesmente este pode ser utilizado como uma alternativa de controle das plantas daninhas. No texto foram citadas 
características do herbicida, como por exemplo, herbicida de contato, mecanismo de ação onde apenas o Paraquat 
enquadra-se.  
OBS: O herbicida Gliphosate pode sim ser utilizado mas possui características totalmente diferentes das citadas no 
texto, a leitura faz parte da interpretação da prova. 
Literatura à consultar: Manual de identificação e controle de plantas daninhas  
Autor: Harri Lorenzi -Sexta edição ano de 2006 -Pag: 20   

14403 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção D. 

21 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

14403 Assistente Administrativo Alega que a questão 
apresenta todas as 
questões incorretas 

29 INDEFERIDO – Segundo 
história do Município, o Sr. 
Antonio Terêncio Sobrinho,  
estão entre os fundadores – site 
de pesquisa Wikipédia. Resolve a 
COCP manter inalterado o 
gabarito. 



 

14403 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

12780 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

14833 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

12780 Assistente Administrativo Alega que a questão 
apresenta todas as 
questões incorretas 

29 INDEFERIDO – Segundo 
história do Município, o Sr. 
Antonio Terêncio Sobrinho,  
estão entre os fundadores – site 
de pesquisa Wikipédia. Resolve a 
COCP manter inalterado o 
gabarito. 

12934 Assistente Administrativo Alega que a questão 
apresenta todas as 
questões incorretas 

29 INDEFERIDO – Segundo 
história do Município, o Sr. 
Antonio Terêncio Sobrinho,  
estão entre os fundadores – site 
de pesquisa Wikipédia. Resolve a 
COCP manter inalterado o 
gabarito. 

11944 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção D. 

21 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

14833 Assistente Administrativo Requer a anulação da 
questão, junta cópia de 
matéria jornalística. 

27 INDEFERIDO – A matéria 
juntada ao recurso não 
corresponde à citada no 
enunciado. Resolve a COCP 
manter inalterado o gabarito. 

14833 Assistente Administrativo Alega ser correta a 
opção D. 

21 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

14248 Agente Comunitário de 
Saúde 

Requer revisão do 
gabarito. Fundamenta. 

31 DEFERIDO – Fundamentação 
abaixo. 
 

Resposta questão 31 – Agente Comunitário de Saúde - Razão assiste ao candidato,  conforme determinação do 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. O trabalho do agente comunitário de 
saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 
Saúde, 2009, o ACS realiza acompanhamento mensal das gestantes por meio da ficha B, como também procede a visita 
ao RN e puérpera. Resolve a COCP anular a questão e atribuir os pontos para todos os candidatos. 

14428 Agente Comunitário de 
Saúde 

Alega não ser possível 
considerar como correta 
a alternativa D, que a 
correta seria a opção C. 
Fundamenta. 

33  DEFERIDO – Analisando o 
estabelecido na Portaria 648  
Resolve a COPC, considerar 
como correta a opção C. 

14248 Agente Comunitário de 
Saúde 

Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 



 

correta no gabarito  a opção C. 
14290 Agente Comunitário de 

Saúde 
Alega ser correta a 
opção C. 

13 DEFERIDO – Erro material de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção C. 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO e INCOMPLETO 
12818 Motorista Alega que faltou 

informação na questão. 
29 DEFERIDO – faltou na questão a 

palavra ELEITO. Resolve a COPC 
anular a questão e atribuir os 
pontos para todos os candidatos. 

11856 Motorista Alega que faltou 
informação na questão. 

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

15841 Recepcionista Alega que faltou 
informação na questão. 

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

15561 Monitora do Centro Atend. 
Criança e Adolescente 

Alega que a opção 
correta é  D. 

19 DEFERIDO – Erro material  de 
digitação no gabarito.  Resolve a 
comissão considerar como 
correta no gabarito  a opção D. 

12113 Monitora do Centro Atend. 
Criança e Adolescente 

Alega ter duas opções 
corretas. 

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

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

Jussara, 06 de Junho de 2011 
 
 
 
 

ALCIONE AMARAL 

Presidente da COCP 


