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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA- PE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infra relacionados, concorrentes ao 

cargo, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS que insurgem contra a publicação do 

GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme 

disposto no CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IBIRAJUBA - PE, CONFORME EDITAL 001/2017. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  

 
 

QUESTÕES 

09 

21 

28 

29 

38 

39 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
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Questão 09 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Não há plural de xerox pois o "x" presente na palavra já serve como ajudante. 

Exp: 

“Vou fazer uma xerox”  

 

 É correto dizer: 

"Vou fazer duas xerox "  

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 21 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 28 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Em caso de engasgo por corpos estranhos como: moedas, pequenos brinquedos, pedra ou 

qualquer outro objeto pequeno, a manobra que se realiza é a conhecida mundialmente 

como Manobra de Heimlich. Esta manobra tem como objetivo realizar uma pressão 

positiva na região do epigastro (“boca do estômago”), a qual fica localizada dois dedos 

abaixo do fim do esterno (osso longo que une as costelas), colaborando com a 

desobstrução e consequente passagem de ar. 

 

Como realizar a Manobra de Heimlich nos adultos e crianças maiores que um ano? 

1. Abraçar a pessoa engasgada pelo abdômen; 

2. No caso de adultos, posicionar-se atrás da pessoa ainda consciente; 

3. No caso de crianças, posicionar-se atrás, mas de joelhos; 
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4. Atrás da vítima coloque uma das mãos sobre a região da “boca do estômago” e 

com a outra mão, comprima a primeira mão, ao mesmo tempo em que empurra a 

região dentro e para cima, parecendo que está levantando a pessoa; 

5. Continue o movimento até que a pessoa elimine o objeto que está causando a 

obstrução. 

Em caso de pessoa inconsciente, não realize a manobra e contate imediatamente o serviço 

de emergência. 

 

QUESTÃO NULA 

 

DEFERIDO 

 

 

 

Questão 29 

 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

Intoxicação por ingestão: tente descobrir a fonte da intoxicação (em caso de remédios e 

produtos químicos a bula pode ter instruções de como agir), não faça respiração boca a 

boca.  

 

 

Provoque o vômito na vítima e encaminhe para atendimento médico. Em casos de 

ingestão de ácido, soda cáustica, desodorantes, produtos químicos e derivados do 

petróleo, não provoque o vômito. Nesses casos o vômito pode espalhar o veneno pelo 

sistema digestório. 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 38 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A questão não pede os tipos de limpeza. 

 

INDEFERIDO 
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Questão 39 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A questão pede: Aponte o item abaixo onde NÃO consta (...) 

 

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 001/2017 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 04 de dezembro de 2017.    

 

   CONSULPAM 


