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RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS 
- QUESTÕES DA PROVA ESCRITA OBJETIVA, REALIZADA EM 06/11/2022 -  

 
 

1- Após análise dos recursos pela Comissão Elaboradora de Questões e em atendimento à Seção 19 do Edital 

01/2022, a Universidade Federal do Piauí, por meio da Coordenadoria Permanente de Seleção, TORNA 

PÚBLICO os pareceres com as justificativas de anulação/alteração de gabarito das questões da prova escrita 

objetiva aplicada em 06/11/2022: 

 

CARGO 2-3: PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

QUESTÃO 
GABARITO 

PRELIMINAR 
GABARITO 
DEFINITIVO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

50 C - NULA 

Na alternativa “E” não foi citado o direito de 
aprendizagem explorar. Segundo a BNCC (2018) 
são seis direitos de aprendizagem, e na alternativa 
mencionada constam apenas cinco direitos. 
 

 

  

CARGO 6: PROFESSOR DE ESPANHOL  

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

23 C B 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

“más” é um advérbio comparativo que denota 
superioridade. É uma palavra tônica, por isso deve 
ser escrita com acento, ao contrário da conjunção 
átona com sentido adverso, “mas”. 

50 C - NULA 

Na linha 60 do texto há a seguinte frase: “que 
cuando lo reparten lo que les tocó...” e nesse 
sentido a pergunta não dá para identificar a qual 
“lo” se refere. 
 

 

 
 

CARGO 8: PROFESSOR DE MATEMÁTICA  

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

22 A C 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

                     (     )          que é 

o produto de dois números onde o primeiro tem   no 
algarismo das unidades e o segundo tem   no 

algarismo das unidades. Logo o produto tem   no 
algarismo das unidades. Portanto, a alternativa 
correta é letra “C”. 
 

45 A B 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

O questionado no problema é a medida do ângulo 
   , observando a imagem podemos concluir que: 

    
  

 
 

Substituindo o valor de   por     encontrado, 
temos: 

    
     

 
         

Portanto, a alternativa correta é a letra “B”. 
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CARGO 9-10: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

28 D - NULA 

 

A questão apresenta as alternativas “C” e “E” 
equivalentes 

36 A B 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

 

A alternativa correta para a questão é a letra “B”. 
 

41 E - NULA 

 

Alteração recente nas regras oficiais do voleibol 
permite ao LÍBERO exercer a função de capitão de 
equipe. Neste caso a questão teria as alternativas 
“D” e “E” como corretas. 
 

44 A B 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

 

A alternativa correta para a questão é a letra “B”. 
 

46 A - NULA 

 

As alternativas “B” e “E” apresentam respostas 
equivalentes. 

48 A - NULA 

 

Os autores divergem quanto à classificação dos 
tipos de passes. As alternativas não apresentam 
uma resposta clara para a questão. 
 

 
 
 

CARGO 14: TÉCNICO EM ENFERMAGEM   

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

38 D 
- 
 

NULA 

O enunciado da questão construído com base na 
resolução 514/2016 do COFEN dá margens para os 
candidatos aplicarem também a Resolução 545 de 
2017 do COFEN conferindo duas possibilidades de 
resposta, as opções “C” e “D”. 

40 A D 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de 
Hipertensão Arterial (2020) a medição da pressão 
arterial: inicialmente deve-se estimar o nível de 
pressão arterial sistólica (PAS) pela palpação da 
artéria radial e não da artéria braquial como consta 
na alternativa “A”. O manguito deve ser insuflado 
entre 20 a 30 mmHg a mais do que foi detectado de 
PAS na pulsação da artéria radial, e não ser 
insuflado até 180 mmHg como consta na alternativa 
“B”. É preciso que o paciente esteja 
hemodinamicamente de repouso, portanto não pode 
ter praticado exercícios físicos por pelo menos 60 
minutos, e não 10 minutos como indica a alternativa 
“C”. A determinação da pressão arterial sistólica é 
realizada a partir da ausculta do primeiro som de 
Korotkoff e a Pressão arterial diastólica pelo 
desaparecimento do som de Korotkof, e não pela 
pulsação como a alternativa “E” indica. Portanto, a 
alternativa correta é a letra “D”. 
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CARGO 17: MÉDICO ESF  

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

28 B E 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

Segundo Goldman, Lee,Schafer, Andrew I. 
Goldman-Cecil Medicina (Portuguese Edition) 
Suspeita-se do diagnóstico da hepatite aguda com 
base em elevados níveis séricos de 
aminotransferases, que são geralmente mais de 
dez vezes o limite superior da normalidade. Os 
níveis de bilirrubina total e direta são elevados se a 
hepatite aguda é subictérica ou ictérica. Os níveis 
de fosfatase alcalina podem estar elevados em 
casos de hepatite colestática. 
A ALT eleva-se mais que a AST, mas os valores 
absolutos têm pouca relação com a gravidade 
clínica. Os níveis dessas enzimas elevam-se 
precocemente na fase prodrômica e seu pico tende 
a aparecer antes da icterícia, com queda gradual, 
durante a fase de recuperação. 
A alternativa “B” traz que a elevação da aspartato 
aminotransferase (AST) e da ALT para > 1.000 UI/L 
é típica da hepatite isquêmica, esta afirmação está 
correta. Na alternava “E”, traz que a magnitude da 
elevação da AST e da ALT tem um significado 
prognóstico importante na hepatite aguda, esta 
alternativa está INCORRETA, visto que, conforme a 
literatura, a magnitude de elevação das enzimas 
não retrata prognostico da hepatite aguda. Dessa 
forma, altera-se o gabarito para a alternativa “E”. 

 
 
 

CARGO 18: ENFERMEIRO 

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

23 E - NULA 

Há duas opções incorretas: A alternativa “E” por 
ser uma técnica de administração de 
medicamentos mais invasiva, possi ilita um menor 
conforto aos pacientes oncológicos que se 
encontram debilitados, equivocada quando afirma 
que a hipodermoclise proporciona menor conforto; 
e, a alternativa “D” que traz os locais de aplicação 
como INTRACLAVICULAR, sendo que os locais de 
aplicação incluem a região INFRACLAVICULAR, 
dentre outros. 

25 B D 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

O gabarito foi alterado para opção “D”, tendo em 
vista que segundo Porto (2014) na ascite de 
grande volume a estimativa do acúmulo de líquidos 
na cavidade peritoneal é de mais de 1.500 mL, 
tornando a assertiva I falsa. A assertiva IV, também 
foi considerada falsa, pois a mesma literatura traz 
que a ascite de pequeno volume é geralmente 
imperceptível com o paciente deitado, podendo ser 
detectado na posição de pé, entretanto, mais bem 
identificada pela ultrassonografia, não decorrendo 
sobre a necessidade obrigatória de se ter a bexiga 
vazia. 
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CARGO 18: ENFERMEIRO 

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

28 C B 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

A opção “B” é considerada INCORRETA, pois é 
necessário nebulizar e pré-oxigenar o paciente e 
limpar o cateter de sucção com a ponta em solução 
salina estéril antes do procedimento. Também é 
importante atentar quanto ao posicionamento 
correto do paciente, decúbito elevado com 
cabeceira de 30 a 45°. 

47 C - NULA 

A questão trata da avaliação clínica da pessoa com 
insuficiência cardíaca. A deração das opções 
conferiu duas possibilidades de resposta para ela. A 
letra “C” e a letra “E”. Níveis elevados de HDL 
possuem associação ao menor risco de eventos 
aterosclerótico, é fator de proteção (BRASIL, 2020). 

50 A C 
MUDANÇA 

DE 
GABARITO 

A Resolução COFEN n° 358/2009, em seu art. 2º 

diz que o Processo de Enfermagem é formado por 

cinco etapas, dentre elas: I – Coleta de dados de 

Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) 

processo deliberado, sistemático e contínuo, 

realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a fornecer 

informações sobre a pessoa, ou a família humana 

e sobre suas respostas em um dado momento do 

processo saúde e doença. II – Diagnóstico de 

Enfermagem – processo de interpretação e 

agrupamento dos dados coletados na primeira 

etapa, que culmina com a tomada de decisão 

sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem 

que representam, com mais exatidão, as respostas 

da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou 

intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados agrupamento de 

enfermagem dos dados humanos, como culminam 

na tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem que representam a 

pessoa, família ou coletividade em primeira etapa 

momento do processo saúde e doença; e que 

oferece uma base para a seleção das ações ou 

intervenções com o objetivo de atingir os 

resultados esperados. Portanto, o gabarito 

definitivo é a alternativa “C”. 

 

 
 

CARGO 21: FISIOTERAPEUTA 

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

25 E - NULA 

As alternativas “B” e “E” estão corretas, de 
acordo com a Caderneta da Gestante (BRASIL, 
Ministério da Saúde, 2022).  
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CARGO 26: AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA  

QUESTÃO GABARITO 
PRELIMINAR 

GABARITO 
DEFINITIVO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

33 A - NULA 

As alternativas “A” e “B’ podem ser consideradas 
corretas. 

 
 
 
 
2- Em conformidade com o item 19.6, na prova escrita objetiva, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) 

anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 
3- As alterações de gabarito valerão para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
4- O gabarito definitivo após recursos está disponível no endereço eletrônico www.ufpi.br/copese. 
5- Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 
 
 

Teresina, 22 de novembro de 2022. 


