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PREFEITURA MUNICIPAL DE  

VIÇOSA - CE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, 

NUTRICIONISTA que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - CEARÁ, CONFORME 

EDITAL 001/2018. 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Questão 05 PROVA 01  

Questão 09 PROVA 02 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

No edital 001/2018, exige “Língua portuguesa” presente no Anexo III, seção “Prova de 

conhecimentos gerais”. O conteúdo desta questão atende a esta exigência. Assim, a 

questão é mantida.   

 

INDEFERIDO 
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Questão 10 PROVA 01  

Questão 04 PROVA 02  
 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

O infinitivo pessoal flexionado é identificado apenas na oração da alternativa B. 

Nas outras opções o infinitivo pessoal flexionado não é identificado. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

Questão 11 PROVA 01  

Questão 17 PROVA 02 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

Para dar soma igual ou maior do que oito, temos 13 possibilidades: (3,5), (5,3), (4,4), 

(4,5), (5,4), (5,5), (4,6), (6,4), (6,5), (5,6), (6,6), (6,3) e (3,6). Como um dado lançado 

duas vezes tem 36 possibilidades, logo a probabilidade é 13/36. Gabarito mantido. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 25 PROVA 01  

Questão 45 PROVA 02 

 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 
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Questão 26 PROVA 01  

Questão 46 PROVA 02 

 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 27 PROVA 01  

Questão 47 PROVA 02 

 

Procedem as alegações do recorrente.  

 

O álcool entra na categoria das substâncias químicas irritantes que podem danificar o 

revestimento estomacal e resultar no desenvolvimento de um quadro de gastrite. Portanto, 

podemos sim, afirmar, que o consumo em EXCESSO faz mal para gastrite. 

 
Sendo assim, responde à questão a alternativa D. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 28PROVA 01  

Questão 48 PROVA 02 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

 

Está correto o que Krause traz sobre a Força de preensão. Porém, a questão não pede a 

medida MAIS utilizada, pede que marque a medida que se utiliza para classificar o estado 

nutricional proteico de um idoso de acordo com as alternativas ali. A circunferência da 

panturrilha é uma medida ultilizada para tal, sendo classificada por Rolland et al. (2003) 

onde uma circunferência da panturrilha menor que 31cm é um marcador de desnutrição 
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proteica, de perda de força muscular e incapacidade funcional. Então a alternativa D-

“nenhuma das anteriores” não é alternativa correta por conter a Alternativa C-

“circunferência da panturrilha”. 

 
INDEFERIDO 

 

 

 

 

 

 

Questão 40 PROVA 01  

Questão 30 PROVA 02 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 

 
Dobra Cutânea Tricipital (DCT): é a mais utilizada na prática clínica, pois se considera 

que a região do tríceps seja a mais representativa da camada subcutânea de gordura. Serve 

para avaliar a reserva de gordura corpórea. Pode ser avaliada de forma isolada ou em 

combinação com a circunferência do braço (CB) para obtenção da área de gordura do 

braço (AGB), área muscular do braço (AMB) e circunferência muscular do braço (CMB).  
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 47 PROVA 01  

Questão 37 PROVA 02 

 

Improcedem as alegações do recorrente.  

 
A vitamina D é importante para a saúde da criança, em especial para o crescimento 

saudável dos ossos e dentes.  

 

A suplementação é recomendada a partir da primeira semana de vida e até pelo menos os 

2 anos de idade, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo.  
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A orientação é fazer a complementação de vitamina D independentemente da região do 

país, de acordo com a médica Virgínia Weffort, presidente do departamento científico de 

nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria.  

 

Eventualmente, a suplementação pode ser indicada também em outras idades e épocas do 

ano com menos incidência de sol.  

 

INDEFERIDO 

 
 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões 

e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2018 que 

rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se constitui na última 

instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 

recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

Fortaleza – CE 16 de fevereiro de 2019. 

INSTITUTOS CONSULPAM 


