EDITAL PUBLICAÇÃO GABARITO FINAL
ATA JULGAMENTO RECURSOS
CONCURSO PÚBLICO 01/2021
A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IRAJUBA,
designada pelo Chefe do Executivo Municipal no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas no Edital do Concurso Público 01/2021, seus anexos e demais
disposições legais aplicáveis,
TORNA PÚBLICO O GABARITO FINAL DA PROVA APLICADA NO DIA
03 DE OUTUBRO DE 2021
JUNTAMENTE COM A ATA DOS RECURSOS
O setor de provas e avaliação da CBI reuniu-se junto com a equipe de professores, para
analisar os recursos administrativos dos candidatos, opostos tempestivamente contra a
publicação do gabarito parcial, de acordo com as normas contidas no edital expressa
abaixo, proferindo os seguintes julgamentos e esclarecimentos de questões:
11. DOS RECURSOS
11.1. Para todas as etapas do Concurso Público fica estabelecido o prazo de 48 horas para
interposição de recurso a ser protocolado através do seguinte e-mail:
irajuba@concursoscbi.com.br, dirigido à CBI;
11.2. Os prazos para interposição de recursos em qualquer fase deverão ser informados com
estrita observância da hora e dia da divulgação do edital que antecede o evento;
11.3. Caberão recursos assim entendidos:
 Publicação do edital;
 Contra o indeferimento da inscrição nas condições:
 pagamento não confirmado;
 condição especial;
 Contra as questões da prova objetiva e do gabarito preliminar;
 Contra o resultado da prova objetiva;
 Contra a classificação final.
11.4. O recurso somente será recebido e examinado quando a decisão recorrida decorrer de erro
material ou de omissão objetivamente constatada, sendo aplicável, inclusive, como único
fundamento no questionamento de resposta considerada correta pela Comissão do
Concurso Público;
11.5. Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolado fora do prazo e que não
discrimine de forma analítica o objeto da impugnação, cabendo recurso tão somente quanto
a erro material. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou
outro meio que não seja o especificado neste Edital;

11.6. Não será reconhecido o recurso que apresente fundamentação deficiente ou não traga
delimitadas as matérias objeto de impugnação;
11.7. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo com indicação do nome
do Concurso Público, nome do candidato, número de inscrição, cargo que está concorrendo
e assinatura, conforme modelo no site www.concursoscbi.com.br;
11.8. O recurso deverá ser:
 apresentado em folhas separadas para questões/itens diferentes;
 possuir argumentação lógica e consistente;
 interposto e protocolado, impreterivelmente, no período determinado;
11.9. Acatado recurso, quanto ao Gabarito, o(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões)
eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) à todos os candidatos presentes;
11.10.
Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de
gabarito oficial definitivo ou contra resultado final definitivo nas demais fases.
11.11.
Não serão aceitos recursos via fax, ou, ainda fora do prazo.
11.12.
A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais;
11.13.
A eliminação do candidato em razão de não comparecimento à prova ou a sua
expulsão da sala de prova em razão de comportamento indevido, não poderá ser objeto de
recurso.

ANALISE RECURSOS
O RECURSO DA QUESTÃO 03 É IMPROCEDENTE, POR QUE:
1 – O candidato sinaliza para três ocorrências do pronome de tratamento no masculino, todavia,
informamos ao candidato que a informação da alternativa C está correta. Não poderíamos considerar
correta se houvesse uma única ocorrência do pronome de tratamento “Senhor”. A quantidade de
ocorrências do pronome “Senhor” está aquém da quantidade constante no (1º§). Lembramos que na
alternativa em análise, não está escrita a palavra “apenas” uma ocorrência, “somente” uma ocorrência.
Logo, não se pode desconsiderar que dois está contido em três. Ademais, a Banca Elaboradora buscou
equiparar as duas vezes que o referido pronome está se referindo ao SOL. Assim sendo, não há motivo
para questionar a alternativa C. Tudo gira em torno do SOL e de BRANQUINHA.
2 – Vamos reler o (1º§) Branquinha era uma nuvenzinha muito alegre que adorava conversar com o Senhor Sol,
durante o dia e com a Senhora Luz e suas amiguinhas Estrelinhas, durante a noite. Todos os dias, ao amanhecer e
ao anoitecer, Branquinha ia para a casa do Senhor Horizonte só para ficar virando-se e revirando-se de um lado
para o outro, para mudar de cor sob os reflexos luminosos dos raios do Senhor Sol, emitidos sobre a Senhora
Terra.

3 – VAMOS RELER A QUESTÃO 03, PARA ENTENDER A COMPOSIÇÃO.
Questão 03
Marque o que se pode comprovar na composição do (1º§) do texto.
a) No trecho: “Branquinha era uma nuvenzinha muito alegre que

adorava conversar com o Senhor Sol” –
temos: dois verbos conjugados no pretérito imperfeito do modo indicativo.
b) Na expressão: “nuvenzinha muito alegre” – sublinhamos um advérbio que modifica a ideia do adjetivo.
c) No (1º§), temos duas ocorrências de pronome de tratamento no masculino singular e duas no feminino singular.
d) A preposição dissílaba paroxítona do trecho: “Branquinha ia para a casa do Senhor Horizonte” enuncia direção do
local; enquanto a mesma preposição no trecho: “só para ficar virando-se” enuncia finalidade, objetivo.

e) Todas as informações podem ser comprovadas no (1º§). ***

4 – Sugerimos ao candidato que releia o texto e o parágrafo que está estruturando a questão em análise.
5 – Face às explicações e comprovações feitas, informamos que o gabarito oficial está mantido – Letra E.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O RECURSO DA QUESTÃO 10 É IMPROCEDENTE, POR QUE:
1 – O candidato, equivocadamente, enviou recurso desnecessário sobre a questão em análise.
2 – A questão está com enunciado (o comando da questão) absolutamente claro e elucidativo, portanto,
não há o que questionar.

“Marque a alternativa cujas palavras são todas polissílabas paroxítonas pertencentes à
mesma classe gramatical” – A ÚNICA ALTERNATIVA QUE ESTÁ COM TRÊS PALAVRAS DA
MESMA CLASSE GRAMATICAL (TODAS SÃO VERBOS) É LETRA B. LOGO, É A ÚNICA QUE
RESPONDE À QUESTÃO.
3 – VAMOS RELER A QUESTÃO 10, PARA ENTENDER A COMPOSIÇÃO.
Questão 10
Marque a alternativa cujas palavras são todas polissílabas paroxítonas pertencentes à mesma classe gramatical.
a) Relâmpago; condescendente; presenciar.
b) Conseguimos; observava; estremecendo. ***
c) Incandescente; amiguinha; perdoaria.
d) Redobrando; interesse; criancinhas.
e) Intermináveis; agitando; boazinhas.

4 – Face às explicações e comprovações feitas, informamos que o gabarito oficial está mantido – Letra B.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O RECURSO DA QUESTÃO 20 É IMPROCEDENTE, POR QUE:
1 – O candidato, mais uma vez, impetrou recurso sem o menor motivo técnico, teórico, à luz da
Gramática Normativa da Língua Portuguesa.
2 – VAMOS RELER A QUESTÃO 20, PARA ENTENDER QUE ESTÁ TUDO CORRETO.
Questão 20
Marque a alternativa com análise incorreta.
a) No trecho: “agitando as folhas das Senhoras Árvores ” – temos um objeto direto e uma contração prepositiva
imposta pela regência nominal.
b) No período: “Um dia, Branquinha resolveu fazer um passeio com o Senhor Vento” – destacamos
exemplos de objetos indiretos. ***
c) A oração: “Ele passara nas suas intermináveis viagens ” – está escrita com os termos essenciais na ordem direta; o
verbo está conjugado no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.
d) As palavras: “Árvores; elétricas; cúmulo” têm acento na antepenúltima sílaba, porque são proparoxítonas.
e) O “X” da palavra: “reflexos” tem som duplo (KS), exemplificando um dífono.

3 – VAMOS ENTENDER O QUE É DÍFONO.

O que são dífonos?

Você já parou para observar a quantidade de letras e fonemas existentes na palavra TÁXI? Ela é
constituída por 4 letras T-A-X-I, mas a quantidade de fonema é maior, é 5. Essa diferença existe porque a
letra X emite o som de KS, ou seja, dois sons para uma mesma letra. Isso é o que chamamos de dífonos.
O X é que em alguns casos emite dois sons. Ora pode ser o som de CS ou KS. Vejamos alguns exemplos:


Tórax – ao pronunciar essa palavra não dizemos TÓRACHI, mas TÓRAKS;



Complexo – o som emitido pelo X é KS. Por isso ao ser pronunciado escutamos TÓKSICO;



Tóxico – o X adquire o som de KS e a palavra falada é COMPLEKSO;



Oxigênio – X assume o som KS e sua pronúncia fica OXIGÊNIO;



Sexo – ao ser pronunciado o X tem som de KS ficado SEKSO;



Fixação – o X tem som de KS e sua pronúncia é FIKSAÇÃO;



Táxi – também possui o som de KS e por isso ao falarmos essa palavra escutamos TÁKSI.

(https://www.concursosnobrasil.com.br/escola/portugues/digrafos-e-difonos.html)
4 – Face às explicações e comprovações feitas, informamos que o gabarito oficial está mantido – Letra B.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O RECURSO DA QUESTÃO 37 É IMPROCEDENTE, POR QUE:
1 – O candidato, mais uma vez, não se ateve ao enunciado da questão. A alegação de que o item IV está
correto tem procedência para o tópico:
2. 3 - FATORES RELACIONADOS À VACINA – este tópico explica os “FATORES RELACIONADOS À VACINA, E
NÃO “AO INVÍDUO VACINADO”.
E X P L I C A N D O OS TRÊS SUBITENS DO TÓPICO: 2. 3 - FATORES RELACIONADOS À VACINA
2. 3. 1. VIA DE ADMINISTRAÇÃO - O uso de vias de administração diferentes da preconizada poderá
interferir na resposta imune.
2. 3. 2. E ESQUEMA DE VACINAÇÃO - De modo geral, as vacinas inativadas necessitam de mais de uma
dose para uma adequada proteção (por exemplo: a vacina hepatite B, tétano e difteria), enquanto as
vacinas virais atenuadas, geralmente, necessitam apenas de uma dose para uma adequada proteção.
2. 3. 3. ADJUVANTES - São substâncias presentes na composição de algumas vacinas e que aumentam a
resposta imune dos produtos que contêm micro-organismos inativados ou seus componentes (por
exemplo: os toxoides tetânico e diftérico). Não são utilizados em vacinas que contêm micro-organismos
vivos. Os sais de alumínio são os adjuvantes mais utilizados em vacinas para o uso humano.
(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf) – (p.27)
2 – VAMOS RELER A QUESTÃO 37, PARA ENTENDER QUE ESTÁ TUDO CORRETO. EM OPORTUNO,
PEDIMOS QUE O CANDIDATO ACESSE O SITE NAS PÁGINAS 22 E 23 E CONFIRA AS ASSERTIVAS I; II E III
QUE ESTÃO CONSTRUINDO A QUESTÃO EM ANÁLISE.
Sobre “Os Fatores relacionados ao indivíduo vacinado”, analise as assertivas:
I - Idade: No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. Para
algumas vacinas, devido à sua composição, é necessária a administração de um número maior de doses,
de acordo com a idade, como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 valente, a meningocócica
C e a vacina hepatite B. É necessário que as crianças sejam vacinadas nos primeiros meses de vida, pois
se espera que o primeiro contato seja com o antígeno vacinal. No entanto, para algumas vacinas, poderá

ocorrer a interferência dos anticorpos maternos. Por exemplo, em relação à vacina contendo o
componente sarampo, recomenda-se não vacinar crianças filhas de mães que tiveram a doença ou foram
vacinadas no período anterior a 6 meses, pela possível inativação da vacina.

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf)
(p.22/3)

–

II – Gestação: As gestantes não devem receber vacinas vivas, pois existe a possibilidade de passagem
dos antígenos vivos atenuados para o feto e de causar alguma alteração, como malformação, aborto ou
trabalho de parto prematuro. Nas situações específicas de profilaxia, estará indicada a imunização
passiva, que prevê o recebimento de soros ou imunoglobulinas específicas, como a imunoglobulina
específica contra varicela ou hepatite B ou imunoglobulina hiperimune.

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf)
(p.22/3)

–

III – Amamentação: De maneira geral, não há contraindicação de aplicação de vacinas virais atenuadas
para as mães que estejam amamentando, pois não foram observados eventos adversos associados à
passagem desses vírus para o recém-nascido. No entanto, a vacina febre amarela não está indicada para
mulheres que estejam amamentando, razão pela qual a vacinação deve ser adiada até a criança
completar seis meses de idade. Na impossibilidade de adiar a vacinação, deve-se avaliar o benefício pelo
risco. Em caso de mulheres que estejam amamentando e tenham recebido a vacina, o aleitamento
materno deve ser suspenso preferencialmente por 28 dias após a vacinação (com o mínimo de 15 dias).

(https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf)
(p.22/3)

–

IV – Via de administração: O uso de vias de administração diferentes da preconizada poderá interferir na
resposta imune.
Marque Apenas as assertivas que se relacionam aos “Fatores relacionados ao indivíduo vacinado”.
a) I; II e III. ***
b) II e IV.
c) I e IV.
d) I; III e IV.
e) II; III e IV.
3 – Face às explicações e comprovações feitas, informamos que o gabarito oficial está mantido – Letra A.

15 de outubro de 2021.
COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE IRAJUBA.
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