
 

 

 

Ofício nº 21/2020. 
Lobato, 04 de março de 2020. 

 

Senhor Presidente, 

 

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda., após a análise dos recursos interpostos 

contra o gabarito preliminar das provas escritas objetivas aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020 decide sob 

os seguintes fundamentos: 

 

CARGO/QUESTÃO RESULTADO 
Agente de Combate a 

Endemias/ 15  

DEFERIDO: Anular a referida questão. (Ver inciso II, Art. 7º da Lei Federal 

8080/90). Estender a referida anulação para os cargos de Técnico em 

Radiologia e Técnico em Enfermagem. 

Dentista / 25 DEFERIDO: Anular a referida questão por erro no comando da questão. (Foi 

solicitado para assinalar a alternativa correta quando deveria solicitar para 

assinalar a alternativa incorreta). 

Enfermeiro / 7 INDEFERIDO: Alega-se que a alternativa correta é "A) coordenativa 

adversativa.". Na proposição "Não me toque, senão eu grito.", a conjunção 

"senão" ocupa o lugar sintático de uma conjunção explicativa, podendo ser 

substituída por "porque", "porquanto", "pois". nesta proposição em 

específico, "senão" é uma conjunção coordenativa explicativa.  

Enfermeiro / 11 INDEFERIDO: Não existe incorreção na referida questão. A requerente não 

aponta nenhuma fundamentação técnica para justificar a anulação da mesma. 

Enfermeiro / 17 DEFERIDO: Anular a referida questão por divergência entre literaturas. 

Enfermeiro / 18 INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 

letra D). 

Enfermeiro / 20 INDEFERIDO: De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação vigente 

disponível no site do Ministério da Saúde: https://www.saude.gov.br/saude-

de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao o gabarito apresentado está correto. 

Enfermeiro / 21 INDEFERIDO: O embasamento apresentado pela candidata para 

fundamentar seu questionamento não é um site científico ou oficial, 

considerando que a literatura proposta não apresenta sequer as referências 

do conteúdo apresentado. Sugerimos consultar os Protocolos de Suporte 

Avançado de Vida disponíveis no site do Ministério da Saúde: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_avancado_vi

da.pdf 

Técnico em Radiologia / 13 INDEFERIDO: A única alternativa que responde corretamente a questão é a 

letra D). 

 

Atenciosamente, 

  

KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda. 


