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MUNICÍPIO DE VILHENA 
ESTADO DE RONDÔNIA 

DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2013 DO MUNICÍPIO VILHENA-RO. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 
361001663 Lilian Cristina De Oliveira Administrador de Empresas 
361001722 Anastália De Paula Da Silva Administrador de Empresas 
361007744 Wilton Siqueira Leite Administrador de Empresas 
361009876 Alisson Silva Leite Administrador de Empresas 
361012986 Marco Antônio Cardoso Figueira Administrador de Empresas 
361014127 Ítalo Luciano Viana Coelho Administrador de Empresas 
361000501 Marcia Helena Firmino Advogado 
361002196 Rafael Cunha Raful Advogado 
361002199 Fernando Penafiel Advogado 
361004697 Itamar Neris Da Silva Advogado 
361005628 Marcos Simao De Souza Advogado 
361006672 Jocyéle Monteiro De Araújo Advogado 
361008843 Gabriela Dos Reis Oliveira Advogado 
361010416 Helio Daniel De Favare Baptista Advogado 
361013174 Jorge Galindo Leite Advogado 
361000069 Marizeli Granemann Agente Administrativo 
361000278 Islei Machado Alves Agente Administrativo 
361001232 Robson Cole De Oliveira Agente Administrativo 
361001953 Andre Bonifacio Ballaschk Agente Administrativo 
361003135 Jairo De Oliveira Agente Administrativo 
361003769 Jackeline Alves De Araújo Agente Administrativo 
361005575 Fábio Dos Santos Freitas Agente Administrativo 
361006171 Carla Caroline Freitas Agente Administrativo 
361008045 Flavia Rodrigues Azambuja Agente Administrativo 
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361008133 Ittalo Nyxon Sousa Costa Agente Administrativo 
361009707 Arnaldo Minervino Agente Administrativo 
361009884 Alisson Silva Leite Agente Administrativo 
361009937 Fabiano Aparecido Vieira Agente Administrativo 
361011957 Daianni Nascimento Da Silva Agente Administrativo 
361013759 Cleyton Biguete Agente Administrativo 
361014398 Edina Oliveira Dos Santos Agente Administrativo 
361001019 Roseli Dos Santos Rodrigues Agente Comunitário de Saúde 
361003084 Eliane Do Amaral De Freitas Agente Comunitário de Saúde 
361004896 Wallace Henrique Maciel Monteiro Agente Comunitário de Saúde 
361011708 Eliana Rosa Pereira Agente Comunitário de Saúde 
361011965 Sueli Rodrigues De Oliveira Agente Comunitário de Saúde 
361014108 Kelvin Ogrodovczyk Agente Comunitário de Saúde 
361005228 Gabriella Alcalá Gurjão Arquiteto 
361000687 Lindomar De Jesus Firmiano Assistente Social 
361002073 Eliane De Fatima Ogrodowczik Beatto Assistente Social 
361000074 Marizeli Granemann Auxiliar Administrativo 
361000123 Maciel Oliveira Magalhães Auxiliar Administrativo 
361000222 Leandro Buzzetti Auxiliar Administrativo 
361000460 Viviane Da Silva Sousa Auxiliar Administrativo 
361002734 Islei Machado Alves Auxiliar Administrativo 
361007560 Manoel Gomes Teixeira Auxiliar Administrativo 
361009945 Fabiano Aparecido Vieira Auxiliar Administrativo 
361011758 Vinícius Pinheiro Dos Santos Auxiliar Administrativo 
361011950 Daianni Nascimento Da Silva Auxiliar Administrativo 
361012751 Ana Paula Cardoso De Carvalho Auxiliar Administrativo 
361012854 Maria Da Gloria Da Silva Santos Auxiliar Administrativo 
361004994 Michael Mesquita De Lacerda Lamarca Cardoso Biólogo 
361008614 Derek Dalla Vechia Ito Biólogo 
361008064 Laurinda Paiva Bioquímico 
361013988 Alexsandro Aquino Bioquímico 
361001036 Athilla Arcari Santos Cirurgião Dentista 
361004211 Marcos Gomes De Lima Cirurgião Dentista 
361012225 Renato Melo E Lima Cirurgião Dentista 
361001070 Karime Xavier Chabel Cirurgião Dentista - Periodontista / Implantodontista 
361000147 Priscila Costa Ferreira Contador 
361000620 Ricardo Dos Santos Freitas Contador 
361002849 Vilmar Vacari Contador 
361006070 Luis Antonio De Oliveira Contador 
361007084 Wesley De Sousa Santos Contador 
361011727 Luiz Gerson Dos Santos Contador 
361012862 Severino Miguel De Barros Contador 
361007551 Inez Gomes Da Silva Teixeira Coordenador Pedagógico - Orientador 20 h 
361001924 Fernanda Maura Firmino Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h 
361003054 Neuzi Herculina Alves De Souza Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h 
361008804 Maciel Alves Gois Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h 
361011869 Leidiana Ferreira Costa Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h 
361001917 Clesio Cassio Almeida Costa Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h 
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361003056 Neuzi Herculina Alves De Souza Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h 
361007065 Carla Vieira Da Silva Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h 
361010071 Edileuza Rodrigues Oliveira Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h 
361000186 Jose Evaldo De Jesus Eletricista de Viaturas e Equipamentos 
361007926 Enez C Gonçalves Eletricista Predial 
361009885 Jônatas Andrade De Brito Eletricista Predial 
361014776 Mauro Ivan Taborda Eletricista Predial 
361000311 Marcos Ribeiro Dos Santos Enfermeiro 
361000426 Ana Paula Da Silva Rodrigues De Almeida Enfermeiro 
361000949 Gisele Jacob Pimenta Enfermeiro 
361001004 Vanessa Aparecida De Souza Oliveira Enfermeiro 
361002515 Rubineia Camila Pereira Mackoviak Enfermeiro 
361003044 Helem Pires Bueno Enfermeiro 
361003093 Sueidis Angela Nobokite Enfermeiro 
361003713 Edineia Araujo De Alencar Enfermeiro 
361004989 Tatiana Almeida Dos Santos Enfermeiro 
361005549 Gabriela Maciel Torres Enfermeiro 
361009466 Claudia Lucrécia De Matos Silva Enfermeiro 
361010040 Denise Luana Moura De Jesus Enfermeiro 
361010734 Jane Beatris Smaniotto Enfermeiro 
361000392 Fernando Martins De Almeida Engenheiro Agrônomo 
361000518 Franciely Baptista Sampaio Engenheiro Agrônomo 
361000665 Jorge Luiz Dos Santos Engenheiro Agrônomo 
361001642 Jhonatas Renato Alves Pires Engenheiro Agrônomo 
361005929 Ludmilla De Lima Cavallari Engenheiro Agrônomo 
361006506 Rafael Tabalipa Marini Engenheiro Agrônomo 
361006681 Pollyana Da Mata Engenheiro Agrônomo 
361006759 Ivo Rodrigo C Jorge Engenheiro Agrônomo 
361007180 Marcos Franco Martins Engenheiro Agrônomo 
361008706 Lucas Duarte Francisco Engenheiro Agrônomo 
361011769 Leonardo Dos Santos França Shockness Engenheiro Agrônomo 
361011889 João Lucas Moraes Vieira Engenheiro Agrônomo 
361007879 João Paulo Papaleo Costa Moreira Engenheiro Ambiental 
361003640 Jose Guilherme Azevedo Bodanese Engenheiro Civil 
361008456 Rafael De Oliveira Avance Engenheiro Civil 
361008519 Allan Fernando Nascimento Paulino Lira Engenheiro Civil 
361010412 Douglas Fortini Bianchin Engenheiro Eletricista 
361008163 Mairon Anderson Cordeiro Correa De Carvalho Engenheiro Sanitarista 
361000200 Sarah De Alencar Miranda Almeida Farmacêutico 
361003828 Fabiana Almeida Dos Santos Farmacêutico 
361000623 Ricardo Dos Santos Freitas Fiscal de ITBI 
361002580 Sérgio Ezequiel De Carvalho Fiscal de ITBI 
361002123 Angelita Alves Portella Chybiak Fiscal de Meio Ambiente 
361001887 Luciano Piacentini De Oliveira Fiscal de Obras e Posturas 
361008624 Jorge Luiz Dos Santos Fiscal de Obras e Posturas 
361003155 Luciana Cristina Ezequias Lombardi Fiscal de Vigilância Sanitária 
361003296 Emanuel Da Cunha Jorge Rigonato Lima Fiscal de Vigilância Sanitária 
361008828 Valentin Gabriel Fiscal de Vigilância Sanitária 
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361009308 Edna Eleoterio Das Lombas Fiscal de Vigilância Sanitária 
361002126 Andreia Varella Fiscal Tributário 
361009989 Aline Gaspar Pereira Fiscal Tributário 
361010792 Vitor Hugo Domingues Da Costa Fiscal Tributário 
361014853 Silvania Santos Freire Taborda Fiscal Tributário 
361000717 João Pedro Sanches Martins Fisioterapeuta 
361000726 Sinara Matiko Faria Mitsugui Fisioterapeuta 
361003635 Thalita Borges De Campos Fisioterapeuta 
361004173 Vanessa Cristina Alves Fisioterapeuta 
361003436 Ana Luiza Gonçalves Ribeiro Fonoaudiólogo 
361007007 Salene De Almeida Bentes Bezerra Fonoaudiólogo 
361012775 Adeileizandre Dias Dos Santos Fonoaudiólogo 
361001121 Michela Regina Velasco Ribeiro Intérprete de Libras 
361003110 Gracieni Porfírio Alves Silva Intérprete de Libras 
361007544 Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret Intérprete de Libras 
361001645 Cesar Vinicius De Moraes Petisco Médico Clínico Geral - PSF 
361006025 Tuago Francisco Paula Padilha Médico Clínico Geral - PSF 
361008746 Jorge Felipe Hardt Dos Santos Médico Veterinário 
361000111 Rosa Blem Da Silva Duarte Merendeira 
361001361 Rogerio Faustino Prestes Merendeira 
361003655 Leticia Carolina De Oliveira Merendeira 
361004077 Cleonice Giribelo Da Silva Merendeira 
361004624 Elza Borges Tadakuma Merendeira 
361004755 Eliane Do Amaral De Freitas Merendeira 
361005691 Jucinéia Machiner De Souza Merendeira 
361007640 Gilvana Fernandes Santos Merendeira 
361007867 Divina De Fátima Da Silva Merendeira 
361010858 Débora Rodrigês De Andrade Dos Santos Merendeira 
361011513 Mariane De Souza Rocha Merendeira 
361011835 Márcia Diniz Torres Merendeira 
361012700 Viviane Martins Dos Santos Merendeira 
361013666 Rosane De Almeida Merendeira 
361001341 André Sebastião Muniz Motorista de Viaturas Leves 
361001757 Aderson Lopes De Magalhaes Motorista de Viaturas Leves 
361003821 Teresa De L M Ayres Motorista de Viaturas Leves 
361004843 Ricardo Poltronieri Motorista de Viaturas Leves 
361007493 Wilson Teixeira De Souza Motorista de Viaturas Leves 
361007632 Waldenir Silva Evangelista Motorista de Viaturas Leves 
361008095 Luciano Nimer Motorista de Viaturas Leves 
361008600 Donizete Rodrigues Coelho Motorista de Viaturas Leves 
361008772 Luciano Hermes Motorista de Viaturas Leves 
361009997 Luismar Araujo Abreu Motorista de Viaturas Leves 
361010042 Adir Dos Santos Garcia Sobrinho Motorista de Viaturas Leves 
361010285 Claudinei Carmo Soares Motorista de Viaturas Leves 
361013083 Eder Castilho Drumond Motorista de Viaturas Leves 
361013539 Edson Geaniny Houklef Da Luz Motorista de Viaturas Leves 
361015092 Valdir Viana Dos Santos Motorista de Viaturas Leves 
361001110 Robson Pinheiro Bomfim Motorista de Viaturas Pesadas 
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361001339 André Sebastião Muniz Motorista de Viaturas Pesadas 
361008093 Luciano Nimer Motorista de Viaturas Pesadas 
361009010 Paulo Marcosde Souza Motorista de Viaturas Pesadas 
361014800 Mauro Ivan Taborda Motorista de Viaturas Pesadas 
361000142 Sara Yamone Zygoski Portela Da Silva Nutricionista 
361000708 Ingrid Janaína Da Silva Guimarães Nutricionista 
361000833 Isabela Cristina De Oliveira Nutricionista 
361002383 Monise Gregório Troczinski De Souza Nutricionista 
361004081 Cristina Gonçalves Mota Nutricionista 
361008053 Claudinei De Freitas Rosa Operador de Retroescavadeira 
361011962 Josemar Souza Ferreira Pedreiro 
361007917 Matthaus Joseph Bassani Goebel Professor III - Ciências 20 h 
361002043 Laudicéia Silva De Oliveira Raful Professor III - Educação Física 20 h 
361003279 Maria Aparecida Mendes Nunes Professor III - História 20 h 
361004958 Fernanda Maura Firmino Professor III - Língua Portuguesa 20 h 
361002119 Angelita Alves Portella Chybiak Professor III - Língua Portuguesa 40 h 
361004966 Marta Maria Da Silveira Barbosa Professor III - Matemática 20 h 
361008853 Renata Lopes De Souza Professor III - Matemática 40 h 
361000479 José Derenzo Professor III - Pedagogia 30 h 
361001768 Crislaine Fernanda Fischer Professor III - Pedagogia 30 h 
361002255 Graziele Cristina Pinto Professor III - Pedagogia 30 h 
361003256 Walmira Marques Silva Professor III - Pedagogia 30 h 
361003626 Maria Jose Da Silva Professor III - Pedagogia 30 h 
361003872 Monica Adriana Lino Professor III - Pedagogia 30 h 
361004816 Joseli Pagani Professor III - Pedagogia 30 h 
361005979 Edinéia Alves De Almeida Couto Professor III - Pedagogia 30 h 
361006112 Maria Celma Araujo Freita Professor III - Pedagogia 30 h 
361006445 Elizabeth Dos Santos Silva Professor III - Pedagogia 30 h 
361007077 Cleide Aparecida Dos Anjos Souza Professor III - Pedagogia 30 h 
361007674 Ive Gitirana Bertozzi Professor III - Pedagogia 30 h 
361007946 Marilza De Fatima Fritz Professor III - Pedagogia 30 h 
361008192 Lucilena Ramos Pereira Professor III - Pedagogia 30 h 
361008390 Carla Vieira Da Silva Professor III - Pedagogia 30 h 
361008687 Iracena Fontinelli Castro Professor III - Pedagogia 30 h 
361009254 Nill Ley Batista De Jesus Professor III - Pedagogia 30 h 
361009270 Kelly Cristina Ribeiro Raasch Professor III - Pedagogia 30 h 
361009717 Luana Da Mata Dos Santos Professor III - Pedagogia 30 h 
361010069 Edileuza Rodrigues Oliveira Professor III - Pedagogia 30 h 
361010407 Erika Godoi De Oliveira Professor III - Pedagogia 30 h 
361010442 Sônia Ribeiro Braga Professor III - Pedagogia 30 h 
361010608 Geane De Souza Lima Professor III - Pedagogia 30 h 
361012539 Marileide Evangelista Languer Professor III - Pedagogia 30 h 
361012694 Viviane Martins Dos Santos Professor III - Pedagogia 30 h 
361014183 Rogerio Bonifacio Barbosa Professor III - Pedagogia 30 h 
361005954 Fabiana De Fatima Fagundes Psicólogo Clínico 
361010201 Diene Carla Dos Santos Nepomuceno Psicólogo Clínico 
361005680 Pedro Vasconcelos Correa Psicólogo Educacional 
361013978 Carine Antonia Kremer Psicólogo Educacional 
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361000402 Nely Alves Monteiro Psicopedagogo 
361001018 Roseli Dos Santos Rodrigues Psicopedagogo 
361004314 Flavia Teresinha Smaniotto Psicopedagogo 
361011719 Aline Santiago Químico 
361006726 Eloíse Natasha Rocha De Araujo Reis Secretário Escolar I 
361006918 Silvia Francisca Antonio Secretário Escolar I 
361008137 Ittalo Nyxon Sousa Costa Secretário Escolar I 
361011617 Elenice Maria De Souza Oliveira Secretário Escolar I 
361006826 Antônio Cláudio Guimarães Técnico em Agropecuária 
361002618 Janice Pedrosa Da Silva Técnico em Enfermagem 
361003332 Francinete Nunes Da Silva Rodrigues Técnico em Enfermagem 
361003602 Daiana Pereira Silva Técnico em Enfermagem 
361005288 Roseli Aparecida De Oliveira Técnico em Enfermagem 
361005411 Ozeane Miranda Silveira Técnico em Enfermagem 
361005762 Lucilene Barboza De Brito Técnico em Enfermagem 
361006166 Eliel Silva Caldeira Técnico em Enfermagem 
361007209 Rosane Terezinha Gabriel Técnico em Enfermagem 
361009405 Valdecir Aparecido Miguel Técnico em Enfermagem 
361009753 Luzia Silveira Gomes Técnico em Enfermagem 
361011603 Edna Batista Viana Técnico em Enfermagem 
361011781 Cristiane Pereira Do Carmo Técnico em Enfermagem 
361013834 Sandra Aparecida Mateus Técnico em Enfermagem 
361015403 Emília Aparecida Da Silva Técnico em Enfermagem 
361002677 Wesley Jhonnes Ramos Rolim Técnico em Informática 
361008749 Paulo Sergio Fernandes Lopes Técnico em Laboratório de Análise Clínica 
361001228 Alencar Petry Técnico em Meio Ambiente 
361000924 Uéliton Morande Da Silva Técnico em Radiologia 
361001129 Genis Boone Técnico em Radiologia 
361004227 Abrão Ulisses Da Silva Técnico em Radiologia 
361005419 Danival Quirino Da Silva Técnico em Radiologia 
361011252 Clarisa De Abreu Técnico em Radiologia 
361009183 Maria Da Conceiçao Batista Silva Técnico Em Saúde Bucal 
361009775 Rosinei Alves Gomes Andreatta Técnico Em Saúde Bucal 
 
 
 
 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 
ANÁLISE DOS RECURSOS 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

Cargo: Administrador de Empresas 

 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão anulada 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre mudança organizacional.  
Segundo Chiavenato (2003), para a gestão da mudança deve ser realizado primeiramente a análise de fatores 
exógenos (externos) e fatores endógenos (internos) com o intuito de diagnosticar as forças ambientais 
(externas) e as forças internas que criam a necessidade de mudanças. Tais forças permitem perceber as 
necessidades da organização. Dessa análise decorre a lacuna de desempenho que representa a diferença ou 
disparidade entre os níveis existente e desejado de desempenho. A lacuna de desempenho ocorre quando os 
procedimentos atuais não estão adequados às novas exigências. A necessidade percebida de mudança 
permite o diagnóstico da mudança. Tal diagnóstico é a verificação do que deve ser mudado na organização no 
que se refere à estrutura organizacional, à tecnologia, aos novos produtos/ serviços e à cultura organizacional. 
Portanto, novas atitudes, percepções, expectativas, mentalidade, habilidades em relação às pessoas na 
organização não se referem à análise inicial das forças exógenas e das forças endógenas. Referem-se às 
mudanças necessárias relacionadas à cultura organizacional, após a análise dos fatores exógenos e dos fatores 
endógenos. Refere-se a um dos procedimentos para que a lacuna de desempenho seja minimizada, ou mesmo 
eliminada. Logo, tais mudanças relacionadas à cultura organizacional, é um dos fatores que permitirá a criação 
ou adequação de procedimentos às novas exigências. 
A gestão da mudança organizacional e a implementação dessas mudanças requer mudanças na cultura 
organizacional. Porém, como ponto de partida, diagnosticar a situação é fundamental para a proposta de 
quaisquer tipos de mudanças, sejam mudanças na cultura organizacional, na estrutura organizacional, na 
tecnologia e nos produtos/serviços. 
Portanto, as duas afirmativas são verdadeiras e não estabelecem relação entre si. A alternativa correta da 
questão é a letra D. Logo, deverá manter o gabarito. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003.  
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre o conteúdo relacionado às funções, aos papéis e à responsabilidade do administrador. 
O comando da questão solicita o significado de papéis informacionais no desempenho das funções do 
administrador.  
Para Chiavenato (2003) os papéis significam um conjunto de expectativas da organização em relação ao 
comportamento das pessoas. Mintzberg (1973) identificou dez papéis específicos, dividindo em três 
categorias, a saber: a) papéis interpessoais; b) papéis informacionais; c) papéis decisórios.  
Cada um desses papéis ainda se subdivide em mais itens com o intuito de tornar tais papéis mais claros 
perante as funções desempenhadas pelo administrador. 
Sustenta as razões recursais que o termo informacional refere-se à informal. Chiavenato (2003) salienta que 
por papéis informacionais entende-se um conjunto de atividades que visam manter e desenvolver uma rede 
de informações, ou seja, intercâmbios e processamento de informações através da monitoração e 
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disseminação de informações. Logo, os papéis informacionais não se relacionam aos aspectos inerentes à 
organização informal e sim ao intercâmbio e ao processamento da informação pelos administradores no 
desempenho de suas funções. 
Portanto, a resposta correta da questão é a letra E: atividades relacionadas à manutenção e ao 
desenvolvimento de intercâmbios e processamentos de informações através do monitoramento e 
disseminação. Deverá manter o gabarito. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 
 
Questão: 37 
 Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção C. 
A questão versa sobre desenhos de cargos e salários, mais especificamente ao desenho de cargos. 
O comando da questão solicita para que seja assinalada a alternativa que não corresponde a uma condição 
fundamental para desenhar um cargo. 
O desenho de cargos, segundo Chiavenato (2002), “é a especificação do conteúdo, dos métodos de trabalho e 
das relações com os demais cargos, no sentido de satisfazer os requisitos tecnológicos, organizacionais e 
sociais, bem como os requisitos pessoais de seu ocupante”. Logo, as condições fundamentais para se desenhar 
um cargo são: a) conteúdo do cargo; b) métodos e processos de trabalho; c) nível de responsabilidade; e) nível 
de autoridade. 
Portanto, a alternativa correta da questão é a letra C: estímulo do cargo. 
O gabarito aponta como correta a alternativa B. Porém, essa não é a alternativa correta. Logo, deverá alterar o 
gabarito. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. 7. ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre o processo decisório, mais especificamente sobre os tipos de decisão, a saber: decisões 
programadas e decisões não programadas.  
O comando da questão solicita que seja assinalada a alternativa que não corresponde a uma característica da 
decisão programada.  
Conforme estabelecido por Maximiano (2004), “as decisões programadas são decisões que compõem o acervo 
de decisões da organização”. São decisões rotineiras tomadas conforme procedimentos, políticas e normas já 
existentes na organização. Não exige diagnóstico ou criação de alternativas, já que tais decisões já estão 
padronizadas. Também limitam a participação criativa das pessoas na organização, pois a decisão já existe na 
organização. 
Em relação às decisões não programadas, Maximiano (2004) evidencia que as decisões não programadas são 
preparadas para resolver problemas que as soluções padronizadas não conseguem. Referem-se a decisões 
acerca de situações novas que a organização está enfrentando pela primeira vez. Portanto, exigem um 
processo de análises sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada de uma decisão. 
Como o comando da questão solicita assinalar à alternativa que não corresponde a uma característica da 
decisão programada, a alternativa correta é a letra D, pois apresenta uma característica inerente às das 
decisões não programadas.  
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Portanto, a alternativa correta da questão é a letra D: exigem o desenvolvimento de processos de análises 
sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada de decisão. Logo, deverá manter o gabarito. 
Fonte: MAXIMIANO. Introdução à administração. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre a motivação humana, mais especificamente sobre uma das teorias da motivação 
denominada “teoria dos dois fatores de Herzberg”. 
Para Herzberg (1923) na teoria formulada por ele, conforme evidenciado por Chiavenato (2003), dois fatores 
são necessários para explicar o comportamento humano na situação de trabalho, a saber: a) fatores 
higiênicos; b) fatores motivacionais. 
Sustenta o recurso que “a afirmativa correta é a E) II e III, pois os fatores higiênicos não correspondem às 
condições dentro das quais as pessoas desempenham o seu trabalho, estes são os fatores motivacionais”. 
Conforme Chiavenato (2003), os fatores higiênicos (ou extrínsecos) referem-se aos fatores que estão 
localizados no ambiente que rodeia as pessoas, contemplando as condições dentro das quais as pessoas 
desempenham seu trabalho. São condições administradas e decididas pela organização e se encontram fora 
do controle das pessoas.  
Ainda, em relação, aos fatores higiênicos, quando são ótimos, eles evitam a insatisfação nas pessoas. Quando 
são precários, eles provocam a insatisfação nas pessoas. 
Já os fatores motivacionais (ou intrínsecos), conforme Chiavenato (2003), “estão relacionados com o conteúdo 
do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa”. Os fatores motivacionais encontram-se sob o 
controle das pessoas.  
Logo, as condições dentro das quais as pessoas desempenham seu trabalho refere-se aos fatores higiênicos e 
que quando tais fatores são ótimos eles apenas evitam a insatisfação das pessoas. 
Portanto, a alternativa correta é a letra D: I e III. Logo, deverá manter o gabarito. 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2003. 
 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre fundamentos da administração, mais especificamente sobre as organizações como 
sistemas abertos. 
O comando da questão solicita que seja assinalada a alternativa que não corresponde a um elemento 
essencial dos sistemas. 
Chiavenato (2002 e 2003) afirma que um sistema é um conjunto de elementos que são interdependentes e 
que se relacionam de forma dinâmica, através da interação, e desenvolvem uma atividade com intuito de 
atingir um objetivo ou um propósito. Um sistema opera sobre matéria, energia ou informação obtidas dos 
ambientes que constituem insumos ou entradas de recursos necessários para a operacionalização do sistema. 
Tais recursos são processados e transformados em saídas ou resultados para serem disponibilizados 
novamente no ambiente. Portanto, são elementos essenciais de um sistema, a saber: a) entradas ou insumos; 
b) processamento ou operação; c) saídas ou resultados; d) retroação. Logo, o termo “canais” não corresponde 
a um elemento essencial dos sistemas. 
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Portanto, a alternativa correta da questão é a letra A: Canais. Logo, deverá manter o gabarito. 
Fontes:  

• CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

• Introdução à teoria geral da administração. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, a proibição de dispensa do servidor público sindicalizado tem início no 
momento da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e não do dia em que for eleito, como 
afirmado na alternativa D. Por sua vez, correta a alternativa E, já que reproduz a literalidade do §3º do art. 18 
da citada lei. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena. 
 
 

Cargo: Advogado 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em seu pleito de alteração da resposta correta, as razões recursais ponderam que “as formas de intervenção 
do estado na economia citadas no texto foram” supostamente “realizados (sic) de forma intensa pelo 
governo”. No entanto, as informações contidas no Texto I – Menos Estado, mais inclusão – dizem o contrário. 
Segundo o autor texto, Henrique Meireles, presidente do Banco Central na ocasião da implantação dos 
programas e projetos que levaram, em vista do texto, a uma diminuição da desigualdade no Brasil, portanto 
responsável direto pelas ações, 

“O Bolsa Família representa só cerca de 0,5% do PIB numa arrecadação total acima de 35%. Ele pode ser 
facilmente financiado com parcela pequena da arrecadação maior de impostos oriunda do crescimento 
econômico, sem elevar a participação estatal na economia. Já a grande geração de emprego se deveu 
principalmente à estabilização econômica, baseada no controle da inflação e dos gastos públicos.” 

A interpretação de que tais ações foram realizadas de maneira intensa pode ter base na publicidade dada aos 
citados programas governamentais. Este aspecto, porém, não possui relação com a discussão do economista, 
que considera apenas os investimentos diretos do governo nos programas em si. 
Além disso, não há nada na argumentação do autor que remeta a picuinhas políticas, são focalizadas apenas 
ações realizadas pelo próprio governo na ocasião em que o autor era presidente do Banco Central para 
sustentar a tese de que o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade social sem, contudo, precisar intervir 
bruscamente na economia. Algo que sustenta essa afirmação é a ausência do recurso de contra-argumentação 
(ou argumentos de retorção, cf. CEREJA & MAGALHÃES, 2009, p. 363) para retrucar qualquer suposta 
“picuinha” de um opositor. 
Por essas razões, o gabarito será mantido. 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Texto e interação. 3. ed. São Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A metáfora, tal como sustentam as razões recursais, está presente na expressão “encolhimento da classe 
média”, no entanto isso não configura erro no gabarito. O enunciado da questão é claro em sua afirmação: “o 
autor lança mão de uma figura de linguagem para construir sua proposição”. Isso quer dizer que fora 
solicitado aos candidatos identificar a figura que utilizado pelo autor para sustentar a proposição e não quais 
figuras se faziam presentes no trecho. 
Esclarece-se, assim, que, na construção da proposição, é utilizado o resultado de uma ação (geração de 
empregos) para remeter aos agentes dessa ação (aqueles que agiram para gerar empregos), configurando, por 
isso, a construção de uma metonímia (cf. LAKOFF & JOHNSON, 2002[1980], p. 91-98). O efeito discursivo da 
utilização de tal recurso é a subfocalização dos agentes da geração de empregos e da consequente redução da 
desigualdade, o que evita a bajulação a partidários e o autoelogio, já que o próprio autor do texto era um 
desses agentes, visto que, na ocasião, era parte do primeiro escalão do governo, ocupando a pasta de 
presidente do Banco Central do Brasil. 
Em vista disso, o gabarito será mantido. 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• LAKOFF, G.; JOHNSON, M. A Metonímia. In: ___. Metáforas da vida cotidiana. Trad. Mara Sophia 
Zanotto (coord.). Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: Educ, 2002[1980]. p.91-98. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No decorrer do texto, o autor não apresenta ao leitor nenhuma outra posição, ele focaliza exclusivamente 
ações realizadas pelo próprio governo na ocasião em que era presidente do Banco Central para sustentar a 
tese de que o Brasil conseguiu reduzir a desigualdade social sem, contudo, precisar intervir bruscamente na 
economia. A ausência a ausência contra-argumentação (ou argumentos de retorção, cf. CEREJA & 
MAGALHÃES, 2009, p. 363) para retrucar ou mesmo comparar qualquer ponto de vista contrário sugere a 
pertinência dessa posição. 
Além disso, a palavra “portanto” é uma conjunção conclusiva clássica, sendo vastamente utilizada na Língua 
Portuguesa com a função de finalizar, concluir um debate, ou uma ideia ou pensamento. Nenhuma gramática 
de referência do Português (são exemplos de CUNHA E CINTRA, 2007, p. 581) coloca a possibilidade de tal 
palavra atuar na apresentação de alternativa(s), logo como conjunção conclusiva. 
Em virtude dessas razões, o gabarito será mantido. 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C. Texto e interação. 3. ed. São Paulo: Atual, 2009. 

• CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. (p. 579-590) 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De um ponto de vista jurídico (que não vem ao caso na questão), “contrapor” pode remeter exclusivamente 
ao ato de “criar teses diferentes”, “criar contraposições”, como afirmam as razões recursais. Na Língua 
Portuguesa, no entanto, “contrapor” é um termo polissêmico que pode assumir diferentes sentidos em 
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virtudes do contexto em que está inserido. Prova disso são as diferentes acepções desse termo no dicionário 
Houaiss: “Contrapor”, verbo  transitivo direto e bitransitivo. 
 
1 pôr frente a frente, pôr defronte, pôr contra; confrontar, opor 

Ex.: <c. duas figuras de porcelana> <c. uma foto à outra> <a polícia contrapôs barreiras aos 
manifestantes> 
 transitivo direto  

2 pôr em paralelo; comparar 
Ex.: <c. provas decisivas> <c. as qualidades de um e os defeitos de outro> 
 transitivo direto e bitransitivo  

3 apresentar ou expor (algo) em oposição ou em contradição a algo 
Ex.: <c. uma solução alternativa> <c. um ponto de vista a outro> 
 transitivo direto e pronominal  

4 pôr(-se) em contraste; contrastar, opor(-se); divergir 
Ex.: <c. estilos na decoração de um ambiente> <sua atitude contrapõe-se aos princípios que defende> 

 
Conforme é possível aferir, a alternativa D da questão 7 evoca a segunda acepção do termo. Assim, a rigor, é 
isto que a palavra “já” realiza no trecho: coloca em paralelo informações de natureza distinta. 
Para entender o trecho é preciso entendê-lo em seu contexto (como toda informação oriunda de um texto, 
daí a indicação do parágrafo em que se encontra, no enunciado da questão): 

O Bolsa Família representa só cerca de 0,5% do PIB numa arrecadação total acima de 35%. Ele pode ser 
facilmente financiado com parcela pequena da arrecadação maior de impostos oriunda do crescimento 
econômico, sem elevar a participação estatal na economia. Já a grande geração de emprego se deveu 
principalmente à estabilização econômica, baseada no controle da inflação e dos gastos públicos. (5º§) 

Assim, embora ambos os fatores (o Bolsa Família e a geração de empregos) configurem-se como ações 
responsáveis pela diminuição da desigualdade social, o Bolsa Família, apresentado em primeiro plano no 
parágrafo, apresenta-se como uma ação governamental direta (o governo deposita entrega diretamente um 
valor na mão dos beneficiários), financiada com verbas de impostos; a geração de empregos, por outro lado, 
não envolve ações diretas do governo, tão pouco a aplicação direta de verbas públicas, mas configura-se como 
resultados indiretos de outras ações, tais como “controle da inflação e dos gastos públicos”. Dessa forma, as 
informações se contrapõem (por isso, são colocadas em paralelo através do uso da palavra “já”, uma vez que 
são fatores de categorias distintas) tendo em vista suas naturezas, isto é, a forma como são realizadas. 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-ROM. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um patente equívoco de interpretação e leitura sustentam as razões recursais, em seu pleito de anulação da 
questão. 
No período em questão, as causas da “hiperinflação e [d]as crises periódicas” apresentadas são o “descontrole 
financeiro do Estado” e os “gastos excessivos”.  O uso da expressão “eram resultado direto” relacionando o 
par “hiperinflação” e “crises periódicas” a “descontrole do estado” e “gastos excessivos” mostram que o autor 
do texto – uma das maiores autoridades no campo da economia no Brasil – configura aquelas como efeitos 



 

14 
 

desses, e não o contrário, como sugerem as razões recursais. Dessa forma, configurado como causa pelo autor 
do texto, o uso da palavra “fonte” não compromete a alternativa correta, visto que remete, segundo o 
Houaiss à “matriz”, “aquilo que dá origem” a algo. 
Lexicamente, não há como entender que a “expansão monetária” seja efeito dos gastos, uma vez que o 
sentido do verbo “financiar” (utilizado pelo autor para relacionar as expressões), de acordo com o dicionário 
Houaiss, é “sustentar”, “prover”. Assim, algo que sustenta, dá base não tem como ser efeito daquilo que 
ampara (talvez apenas em uma narrativa fantasiosa), logo é configurado como causa, portanto como a fonte 
dos gastos excessivos. 
Sintaticamente, o trecho “financiados em boa parte por expansão monetária” funciona como aposto, servindo 
para aclarar um termo, expressão ou mesmo oração (cf. SACCONI, 2008, p. 391). Textualmente, este aposto, 
em vista de sua posição, está ligado exclusivamente “a gastos excessivos” e não a todos os aspectos listados (a 
hiperinflação, as crises periódicas, o descontrole do estado e os gastos excessivos). Portanto, 
independentemente dos aspectos conceituais ligados à afirmação (e a qualquer teoria ou perspectiva 
selecionada), em vista do texto (e é isso que está em jogo em uma questão de Língua Portuguesa), os gastos 
excessivos têm como causa a “expansão monetária”. Para que o escopo desse aposto fosse todos os aspectos 
listados no período, o seu deslocamento para o princípio do período seria necessário bem como outras 
alterações, criando algo como: “Financiados em boa parte por expansão monetária, a hiperinflação, as crises 
periódicas e os gastos excessivos eram resultado direto do descontrole financeiro do Estado”. 
Por uma razão lexical também o trecho não pode constituir também “a razão do descontrole financeiro”, pois 
descontrole não se financia, logo não há como o termo “financiados” remeter a isso também. 
Por fim, observa-se que interpretar um texto (aquilo que é cobrado na prova de Língua Portuguesa) não é 
enxergar nele o que se quer ou o que se acredita, mas utilizar os aspectos morfológicos, sintáticos, textuais e 
discursivos para construir o sentido proposto pelo autor, e não o sentido que queremos entender (cf. CEREJA, 
MAGALHÃES & CLETO, 2012, p.08-12; SAVIOLI E FIORIN, 2007, p. 11-53). 
Assim, levando em consideração os aspectos apresentados no texto, à resposta indicada no gabarito como 
correta será mantida, por se mostrar a mais pertinente. 
Fontes:  

• O próprio texto. 

• CEREJA, W. R.; MAGALHÃES, T. C.; CLETO, C. Interpretação de textos: Construindo competências e 
habilidades em leitura. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

• HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. v.2. São Paulo: Objetiva. CD-ROM. 

• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático presente no edital demarca claramente que a “sintaxe da oração e do período”, 
eram potenciais conteúdos das questões da prova de Língua Portuguesa. 
Especificamente, o conteúdo sintaxe da oração abarca, dentre outros, os termos essenciais da oração (que são 
sujeito e predicado); este, por sua vez, compreende, obviamente, os “tipos de sujeito” – sujeito 
simples/composto, oculto/indeterminado ou mesmo a ausência de sujeito, caso da oração sem sujeito. 
Qualquer gramática da Língua Portuguesa, no capítulo (ou seção) que trate de sintaxe, discutirá e explicará tal 
conteúdo. Isso pode ser verificado nas gramáticas de Cipro Neto e Infante (1998), Cunha e Cintra (2007), 
Sacconi (2008), dentre muitas outras. 
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Fontes: 

• CIPRO NETO, P.; INFANTE, U. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 1998. (Sintaxe > 
Termos essenciais da oração > Tipos de sujeito: p. 352-354) 

• CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. (Frase, oração, período > o sujeito: p. 124-132) 

• SACCONI, L. A. Nossa gramática completa: teoria e prática. 29. ed. São Paulo: Nova Geração, 2008. 
(Termos essenciais da oração > Tipos de sujeito: p. 359-366) 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa E, falta uma vírgula antecedendo o sintagma “redução de dívida pública”, que causa um grave 
problema sintático e de composição ao período. Erro de sintaxe, porque a relação entre “uma política 
monetária austera em todo o período com inflação controlada” e “redução de dívida pública” fica obscurecida, 
uma vez que um trecho não encaixa no outro. Problema de composição, pois o uso de vírgula é obrigatório 
“para separar termos coordenados” (cf. BECHARA, 2005, p. 609), caso do período: “([...] aliado a) (1) “uma 
política monetária austera em todo o período com inflação controlada”, (2) “redução de dívida pública” e (3) 
“acumulação de reservas”. 
Dessa forma, a virgula indicada a seguir (entre colchetes) é fundamental ao trecho e a sua ausência, causadora 
de erro: “A forte contenção de gastos instituída já nos seus primeiros anos, aliada a uma política monetária 
austera em todo o período com inflação controlada[,] redução de dívida pública e acumulação de reservas 
foram fundamentais para a estabilização.” 
Assim, apenas D é correto. 
Fonte: BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2005. 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige que alguns procedimentos sejam feitos para ocultar as marcas de formatação, na utilização da 
ferramenta Microsoft Word 2007. Segundo a fabricante do aplicativo em questão, a forma correto para 
efetuar este procedimento é: Na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, clicar em Mostrar/Ocultar. Diante do 
exposto o recurso é improcedente. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacao-
HA010102250.aspx 
 
 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacao-HA010102250.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacao-HA010102250.aspx�
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Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. 
A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhões de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar.  
Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, não somente por acidentes de trabalho, mas 
vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 1912, a ferrovia entra em decadência em 
decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no comércio mundial para a produzida no 
Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser construída no início da década de 60, no 
governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 5º, LXXII da CRFB, “conceder-se-á ‘habeas-data’: a) para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo;”. A Lei n. 9.507/97, que regula o habeas data, acrescenta ainda a 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
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concessão deste remédio constitucional “para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação 
ou explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável”. 
Pedro Lenza, sobre o tema, ressalta que “Essa garantia não se confunde com o direito de obter certidões (art. 
5º, XXXIV, ‘b’), ou informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII). Havendo recusa no 
fornecimento de certidões (para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, 
próprio ou de terceiros), ou informações de terceiros o remédio próprio é o mandado de segurança, e não o 
habeas data. Se o pedido for para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
como visto, o remédio será o habeas data”. 
Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado - 16ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 1.057. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata dos denominados decretos autônomos. Leciona Pedro Lenza que “No tocante às leis, algumas 
são autoexecutáveis. Outras precisam de regulamento para que seja dado fiel cumprimento aos seus preceitos. 
Para tanto, são expedidos os decretos regulamentares. Neste ponto, devemos enfrentar questão tormentosa, a 
saber: poderiam existir decretos autônomos, independentes de lei preexistente? (...) Apesar de grande parte da 
doutrina manifestar-se pela inexistência de acolhida constitucional dos regulamentos autônomos, o STF não 
desconhece essa realidade e admite, inclusive, o controle por ADI genérica, na hipótese de decreto autônomo 
revestido de indiscutível conteúdo normativo. Entendemos que, a partir do advento da EC n. 32/2001, que 
modificou a redação dada ao art. 84, VI, CF/88, passamos a ter exemplos factíveis de decreto autônomo”. 
Depreende-se que os casos de decreto autônomos versam sobre “a) organização e funcionamento da 
administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;”. O enunciado é expresso ao pedir a assertiva 
correta “sobre os casos de decretos autônomos”. A única assertiva que reflete uma hipótese de decreto 
autônomo é a “b” (“extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”). 
Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado - 16ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 652 e 
653. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, o tema abordado na questão possui expressa previsão no 
anexo I do edital do certame, como se verifica na transcrição abaixo: 
“(...)DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Atos Administrativos. Licitação. Contratos 
Administrativos(...)”. 
Fonte: Edital 001/2013 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva “E” encontra-se equivocada, pois apenas empresas públicas prestadoras de serviço público 
respondem objetivamente (sem comprovação de culpa), como regra, pelos prejuízos causados. Empresas 
públicas criadas para a exploração de atividade econômica, como é o caso da questão, em regra, respondem 
subjetivamente (com comprovação de culpa) pelos danos causados. 
Segundo Fernanda Marinela, “No que tange à responsabilidade civil dessas pessoas jurídicas, também o que 
interessa é a sua finalidade. Para as prestadoras de serviços públicos, há a aplicação do art. 37, § 6º, da 
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Constituição, que lhes atribui responsabilidade objetiva, independentemente do elemento subjetivo (...) As 
exploradoras da atividade econômica, quanto às responsabilidades contratuais e extracontratuais, estão sob a 
mesma disciplina aplicável às empresas privadas”. 
Neste sentido, também dispõe Alexandre Mazza: “As demais características das empresas públicas e 
sociedades de economia mista variam conforme a atuação preponderante da entidade. Assim: 1) Prestadoras 
de serviço público: são imunes a impostos; os bens são públicos, respondem objetivamente (sem comprovação 
de culpa) pelos prejuízos causados (...) 2) Exploradoras de atividade econômica: não têm imunidade tributária; 
seus bens são privados; respondem subjetivamente (com comprovação de culpa) pelos prejuízos causados(...)”. 
A única assertiva correta é a letra “D”, pois as sociedades de economia mista serão sempre constituídas sob a 
forma de sociedade anônima, já as empresas públicas podem ter qualquer forma empresarial, seja sociedade 
comercial ou civil. Segue entendimento de Fernanda Marinela sobre o tema: “Enquanto as empresas públicas 
podem ter qualquer forma empresarial admitidas em direito, podendo ser uma sociedade comercial ou civil, 
formas já definidas no Direito Comercial ou uma que venha a ser criada na lei que a instituir, inclusive, a forma 
unipessoal, as sociedades de economia mista serão constituídas sempre sob a forma de sociedade anônima, 
sendo necessariamente uma sociedade comercial”. 
Fontes:  

• MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 4ª Ed., Niteroi, RJ: Editora Impetus, 2010, págs. 149, 150 
e 157. 

• MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 2ª Ed., São Paulo, SP: Editora Saraiva, 2012, pág. 
159. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do afirmado nas razões recursais, o tema abordado na questão possui expressa previsão no 
anexo I do edital do certame, como se verifica na transcrição abaixo: 
“(...)DIREITO ADMINISTRATIVO: Administração Pública. Atos Administrativos. Licitação. Contratos 
Administrativos. Serviços públicos e Administração Indireta/Entidades Paraestatais(...)”. 
Fonte: Edital 001/2013. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As hipóteses de cabimento de ação rescisória estão previstas em rol taxativo do art. 485, do CPC. In verbis: 

Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a 

fim de fraudar a lei; 
IV - ofender a coisa julgada; 
V - violar literal disposição de lei; 
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na 

própria ação rescisória; 
Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde 

fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável; 
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VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a 
sentença; 

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa; 
 

O caput do aludido artigo é claro que somente cabe ação rescisória em caso de sentença de mérito. De acordo 
com Daniel Amorin, “Segundo prevê o art. 485, caput, do CPC, a ‘sentença de mérito’ é passível de 
desconstituição por meio da ação rescisória. Cumpre observar de início que o termo ‘sentença’ deve ser 
interpretado ampliativamente, fazendo-se nele incluir todas as decisões jurisdicionais de mérito, o que 
naturalmente inclui o acórdão, a decisão monocrática final do relator (art. 557 do CPC) e, até mesmo, a 
decisão interlocutória”. 
Comungando do mesmo entendimento, Nelson Nery Jr ensina que “como a sentença proferida com base no 
CPC 267 é processual, isto é, não é de mérito, transitada em julgado não faz coisa julgada material, razão pela 
qual não é passível de rescisão”. 
Fonte:  

• NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 3ª Ed., São Paulo: Editora 
Método, 2011, págs. 774 e 775. 

• NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 
Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editara Revista dos Tribunais. 2010. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O princípio da Solidariedade é considerado o mais importante quando se fala em seguridade social. Irradiado 
no texto constitucional, no âmbito social traduz a ideia de que toda a sociedade deve contribuir para a 
seguridade social, independentemente de se usufruir dos benefícios. 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
(...) 
Corroborando a constitucionalidade do aludido princípio, colacionam-se as lições do Professor Sérgio Pinto 
Martins: 
 “A solidariedade pode se considerada um postulado fundamental do Direito da Seguridade Social, previsto 
implicitamente inclusive na Constituição. Sua origem é encontrada na assistência social, em que as pessoas 
faziam uma assistência mútua para alguma finalidade e também com base no mutualismo, de se fazer um 
empréstimo ao necessitado. É uma característica humana, que se verifica no decorrer dos séculos, em que 
havia uma ajuda genérica ao  próximo, ao necessitado”. 
Fonte: MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social, 18ª edição, São Paulo, Atlas, 2002. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A conduta praticada por Arlindo constitui ato de improbidade administrativa expressamente descrito no art. 
9º, IV, da Lei 8.429/1992, segundo o qual “Constitui ato de improbidade administrativa importando 
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: IV - 
utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de 
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propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho 
de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;”. 
Estipula o art. 12, I, da lei em comento, que “na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos 
ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez anos;”. Portanto, a assertiva correta é a “D”. 
Não merece prosperar o argumento de que a assertiva “C” também estaria correta, pois, conforme 
ensinamentos de Marcelo Alexandrino e Paulo Vicente, “Quanto às penalidades, a Lei 8.429/1992 estabelece 
sanções de natureza administrativa (perda da função, proibição de contratar com o Poder Público, proibição 
de receber do Poder Público benefícios fiscais ou creditícios), civil (ressarcimento ao erário, perda dos bens e 
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, multa civil) e política (suspensão dos direitos políticos)...A Lei 
8.429/1992 não estabelece sanções penais pela prática de atos de improbidade administrativa. Deve-se notar, 
entretanto, como expressamente consta do texto legal, que as penalidades nela cominadas são aplicáveis 
independentemente de outras sanções, previstas em outras leis (art. 12)”. Não é possível, ademais, na ação de 
improbidade, a aplicação cumulativa de sanção penal, vez que a ação penal é independente e tramita em 
instância diversa. 
Fonte: ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 19 ª Ed., São Paulo: 
Editora Método, 2011, pág. 897 e 898. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Agente Administrativo 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O narrador é desprezado em vários momentos em sua “marcha noturna” pela pequena cidade em que se 
encontra. O funcionário da estação de trem é o único que o acolhe e dá abrigo. 
“(…) vejo trabalhar esse pequeno funcionário calvo e triste – e bebo em silêncio à saúde de um homem que 
não teme nem despreza outro homem”. 
Por ter sido ignorado pelos outros moradores, o narrador reconhece o gesto amigo do funcionário e degusta o 
vinho em silêncio agradecido pela bondade do homem que não teve medo dele, pelo contrário, o acolheu no 
seu humilde local de trabalho. 
A partir de uma leitura atenta do texto é possível inferir tal atitude.  
Fonte: O próprio texto 
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Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Nessa questão, na alternativa C, a palavra “carinho” não está no diminutivo, porém a palavra “maleta” é o 
diminutivo de “mala”. Não existe, nessa questão, alternativa que tenha outras palavras que não estão no 
diminutivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “marcha” é um substantivo que é uma palavra que serve para nomear os seres. A palavra “noturna” 
é um adjetivo e serve para indicar circunstância, qualidade, defeito, estado ou condição. A alternativa ”d” é a 
que responde de forma correta essa questão. 
Fonte: SACCONI -Nossa Gramática –Teoria e Prática – Editora Atual. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “a” a palavra “céu” recebe acento porque é um ditongo tônico “éu”. As palavras “pés” e “já” 
por serem oxítonas terminadas em “e” e “a”. 
Na alternativa “b” as palavras “além” e “até” são oxítonas terminadas em “em” e “e” e,  a palavra “há” é 
monossílabo tônico em “a”. 
Na alternativa “c” as palavras “ruído”, “caí” e “distraído” são acentuadas porque o “i” é a 2ª vogal do hiato , é 
tônica e está isolada  na sílaba. 
Na alternativa “árvores” e “simpática” são proparoxítonas  e “varsóvias” é uma palavra paroxítona terminada 
em ditongo. 
Na alternativa “e” as palavras “cemitério” e “funcionário” são paroxítonas terminadas em ditongo e “tímidas” 
é proparoxítona. 
Portanto as três palavras acentuadas pela mesma razão são as que pertencem à alternativa “C”. 
Fonte: Nossa Gramática –Teoria e Prática – Editora Atual 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “grã- senhor” faz o plural da mesma forma que “ave-maria” ou seja  “grã- senhores” e “ave-marias”. 
Fonte: Nossa Gramática –Teoria e Prática – Editora Atual 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo dados do IBGE, Porto Velho foi criada por desbravadores por volta de 1907, durante a construção da 
Estrada de Ferro Madeira- Mamoré. Desde meados do sec. XIX, nos primeiros movimentos para construir uma 
ferrovia que possibilitasse superar o trecho encachoeirado do rio Madeira. O principal objetivo do projeto da 
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi facilitar a distribuição da borracha amazônica proveniente das matas 
bolivianas e brasileiras até Porto Velho. Desta forma o gabarito e a letra “D”. 
Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/portovelho.pdf 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A questão apresenta afirmativas referentes ao Sistema Operacional Microsoft Windows XP. O primeiro item 
aborda que a opção Menu Iniciar Clássico, define o menu do Sistema Operacional com uma aparência do 
antigo Menu Iniciar das versões anteriores do Windows (ME, 98 e 95). Para a resolução desta questão não é 
exigido nenhum conhecimento do candidato acerca destas versões anteriores, sendo necessário apenas 
conhecer que existe a possibilidade de configurar o menu do Windows XP com o layout antigo. O recurso é 
improcedente. 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
O recurso é procedente, pois com fundamento na Constituição Federal o orçamento público compreenderá o 
orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da seguridade social. Portanto, o 
gabarito preliminar está incorreto ao afirmar como resposta correta a alternativa C. Logo, a alternativa correta 
é a opção E. 
Fonte: Constituição Federal de 1988, art. 165, § 5º. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois segundo a Lei 4.320/64 o regime contábil para as despesas é de competência, 
reconhecendo-as no exercício em que forem legalmente empenhadas, portanto, a autorização da requisição 
de compra é um fato gerador para empenhar a despesa independentemente de ter que aguardar o 
recebimento da nota fiscal. Logo, a resposta correta da questão continuará sendo a opção A. 
Fonte: Lei Federal Complementar nº 4.320/64 art. 35. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois segundo a Lei 4.320/64 o regime contábil para as receitas é de caixa, sendo 
reconhecidas no exercício em que são arrecadadas, ou seja, o fato gerador ocorre no dia do pagamento da 
receita. Portanto, a resposta correta da questão continuará sendo a opção C. 
Fonte: Lei Federal Complementar nº 4.320/64 art. 35. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme disposto na Lei Orgânica, a alienação de bens municipais é subordinada a existência de interesse 
público e não ao “interesse particular do administrador público”, como afirmado. Conclui-se, pois, que a 
afirmativa é falsa. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena – RO 
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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A 
As figuras a apresentam os eixos de simetria a seguir: 
 

 
A única que apresenta todos os eixos perpendiculares é o retângulo. 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Em todas as alternativas ocorre-se o risco de contrair DST, EXCETO a alternativa A onde foi informada: 
Qualquer um - casado, solteiro, jovem, adulto e pobre, sendo que o rico também pode contrai DST. Porém, 
faltou no enunciado a palavra EXCETO, sendo assim, todas as alternativas estão corretas. 
Qualquer um pode pegar DST – casado, solteiro, jovem, adulto, rico ou pobre; 
Quem tem relações sexuais sem camisinha/preservativo; 
Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas; 
Companheiro de usuários de drogas injetáveis que compartilham seringas; 
Pessoas que receberam transfusão de sangue não testado. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia 
prático do agente comunitário de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 260 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos). 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do alegado nas razões recursais a alternativa B não está correta, já que, conforme art. 21 da lei 
orgânica, além da sentença judicial transitada em julgado, o servidor estável poderá perder o cargo mediante 
devido processo administrativo e avaliação periódica de desempenho. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
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Cargo: Analista de Sistemas 

 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte:  

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
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Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 

 
Cargo: Arquiteto 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte:  

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
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comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída  no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Benedito Abbud em seu livro intitulado Criando Paisagens - Guia de Trabalho em Arquitetura 
Paisagística - 3ª edição - Editora SENAC - São Paulo – 2006, diz na pág. 59-60 que: Geralmente os espaços 
livres que possibilitam o plantio de arborização resultam dos seguintes fatores:  
 Formato dos lotes, dimensões das glebas, taxa de ocupação máxima, recuos mínimos, índices máximos 

de aproveitamento, porcentagens de áreas permeáveis e áreas ajardinadas obrigatórias.  
 Largura dos passeios que permitam arborização e canteiros sem atrapalhar o fluxo dos pedestres, 

inexistência de fiação aérea, largura nas ruas, dos canteiros centrais e dimensões das praças rotatórias.  
 Distribuição e frequência das praças, áreas verdes, áreas de proteção permanente, áreas não 

edificantes e parques no tecido urbano.  
 “Localização dos clubes, áreas institucionais, áreas militares e áreas verdes nos condomínios e 

loteamentos residenciais”. 
Uma vez que a questão se refere aos fatores que possibilitam o plantio de arborização em espaços livres, as 
alternativas A, B, C e E apresentam respostas corretas, mas a  alternativa D está   incorreta, pois apresenta  a 
expressão: “áreas edificantes” ao invés de “áreas não edificantes” como cita o autor no referido livro. Assim, 
como o enunciado pede a “exceção”, ou seja a resposta “incorreta” o gabarito aponta a alternativa D. 
Fonte: Livro: Criando Paisagens – Benedito Abbud – Guia de Trabalho em Arquitetura Paisagística - 3ª edição - 
Editora SENAC - São Paulo – 2006 - pág. 59-60.  
 
 

Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
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Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra , mar furioso... 
Deste modo temos: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação 
Eliminado a opção A, temos 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o enunciado 
que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminamos apenas a opção “D”. Portanto, ainda 
temos como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
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Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com base no Estatuto do Idoso, a alternativa A está correta conforme estabelecido no art. 99 da lei 
10.741/2003 e o art. 34 da Lei 10.741/2003. 

Art. 99 da lei 10.741/2003 prevê as seguintes punições em casos de exposição a perigo de integridade e de 
saúde, física ou psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o 
de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo 
ou inadequado: 
Pena – detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2º Se resulta a morte: 
Pena – reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
O Art. 34 da Lei 10.741/2003 estabelece aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não 
possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício mensal de 
01 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas. 
Assegura aos idosos com sessenta (60) anos ou mais, que não possuam meios para prover sua 
subsistência, nem de tê-la provida por sua família, o benefício de um (01) salário mínimo mensal. 

Fontes: 

• Estatuto do Idoso Comentado por Paulo Frange – julho de 2004 – site: 
http://www.paulofrange.com.br/Livroidosofinal.pdf - pág. 08. 

• LEI No 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. 

• http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm 
 
Questão: 45 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Houve erro material no enunciado da questão que solicitou que fosse marcada a alternativa “correta”, quando 
deveria solicitar a alternativa “incorreta”. Desse modo, há mais de uma alternativa que atende ao enunciado, 
o que acarretou a anulação da questão. 
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Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto “Clima, conflitos e doenças levam fome e pobreza à África” apresenta informações sobre a região 
mais pobre do planeta. As afirmativas dadas para análise são coerentes, pois: só este ano foram registrados 
cerca de 1,7 milhão de novos casos de AIDS; a instabilidade política e conflitos (e a consequente fuga da 
população) levam às constantes crises humanitárias, ainda que todos os relatórios internacionais indiquem 
hoje um aceleramento da economia africana; é considerado o berço da civilização; e, a capacidade de 
armazenamento de água é cem vezes inferior ao conseguido na Europa e na América, o que fragiliza os países 
em termos de desenvolvimento social e econômico e diante de catástrofes meteorológicas, fazendo com que, 
diariamente,  morram crianças devido à falta de acesso a água potável e à ausência de saneamento básico, 
que causam diarreias e doenças infecciosas. Confirma-se a opção A como adequada ao questionamento 
abordado. 
Fontes:  

• COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Texto e 
Linguagem. 

• O próprio texto. 
 
Questão: 09 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As considerações apresentadas não se referem à questão 09 aplicada ao cargo de Auxiliar Administrativo. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa C apresenta incorreção quanto à palavra “diversidade”, visto apresentar-se grafada com “c”, de 
maneira inadequada. Quanto à afirmativa E, observa-se a regência do verbo “conduzir” como verbo transitivo 
direto: “Mandela, o primeiro presidente negro da África do Sul, conduziu a saída de seu país do Apartheid para 
uma democracia multirracial.” - encaminhou, direcionou  - (sujeito) + (verbo transitivo direto) + (objeto 
direto) + (...).Confirma-se a opção C como adequada ao questionamento abordado. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
300 segundos______40 voltas 
540 segundos______ x voltas 
300x=540.40 
300x=21600 
x= 72 voltas 
Resposta: D 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa b não apresenta eixo de simetria. 
Já as demais figuras apresentam eixo de simetria: 
Alternativa A: apresenta eixo de simetria horizontal. 
As alternativas C, D e E: apresentam eixo de simetria horizontal e vertical. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cada número par foi substituído por sua primeira letra. 
Assim o número 12 corresponde à letra D.  
Resposta: D 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se dois terços correspondem há 1 hora e 20 minutos, então um terço corresponde à metade de 1 hora e 20 
minutos, ou seja, metade de 80 minutos = 40 minutos. 
Resposta: D 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Lado de cada quadrado = 60÷4 = 15 cm 

 
Perímetro da folha = 8.15=120cm 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal questiona que a questão correta é a “C” e não a “E”, logo, o gabarito preliminar apresenta 
como correta a alternativa “D”.  
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Cargo: Biólogo 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
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Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar: “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”. 
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Scott F. Gilbert, em “BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO”, 5° EDIÇÃO, PÁG.3, Clivagem é uma 
série de divisões mitóticas extremamente rápidas, onde o enorme volume citoplasmático do zigoto é dividido 
em numerosas células menores. Essas células são chamadas blastômeros e, ao fim da clivagem, eles 
geralmente formam uma esfera conhecida como blástula. Como se pode observar, na afirmação do autor, a 
blástula é um aglomerado de células justapostas, formando uma ESFERA. A Mórula é uma fase anterior à 
Blástula, onde as células se agrupam num formato parecido com uma “Amora” que em latim diz-se MÓRULA. 
Por tanto o gabarito divulgado está correto, pois que se refere à fase final da clivagem (blástula) e não à fase 
inicial (mórula).  
Fonte: BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, 5° EDIÇÃO, Scott F. Gilbert, PÁG.3. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro de digitação alegado no recurso não influencia, de maneira alguma, a compreensão do enunciado, 
muito menos, ainda, na resolução da questão, pois que ela foi dividida em duas partes: Primeiramente se faz 
referência à forma do axônio e a segunda parte da questão faz referência à sua função. Mesmo que houvesse 
dúvida em relação à primeira parte da questão, devido ao erro de digitação apresentado no recurso, a 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�


 

33 
 

segunda parte da questão não deixa dúvida sobre a resposta, pois que “a estrutura especializada em 
transmitir impulsos nervosos para os neurônios e outros tipos celulares” é o axônio, e nenhuma outra 
alternativa poderia ser verdadeira.  
Fonte: Sônia Lopes, BIO vol. Único, Pág. 171. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item II está incorreto. Segundo o “Manual de Biossegurança”, UNESP- SJRP, Pág. 3, o álcool iodado deve ser 
passado na área afetada, mas com exceção dos olhos, que devem ser lavados exaustivamente com água 
destilada. O item II, da referida questão, omitiu a exceção à regra, tornando-se incorreto.  
Fonte: Sônia Lopes, BIO vol. Único, Pág. 171. 
 
Questão: 44 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E 
A alternativa correta é a letra “E”. O sol não é fonte de vitamina D, ele é apenas um precursor na síntese da 
vitamina D. A carnes são fonte de vitaminas lipossolúveis, inclusive a D, portanto o gabarito deve ser alterado 
de “A” para “E”.  
Fonte: http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc77/03nocoescarne.html#3.2.3; acessado em 22-
12-2013.   
 
Questão: 47 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
A questão deve ser anulada por apresentar mais de uma resposta certa, pois os Vetores também albergam o 
agente infeccioso.  
Fonte: Parasitologia humana, David P. Neves et al., Pág. 5. 
 
Questão: 48 
Recurso Procedente: Questão Anulada 
A questão deve ser anulada por apresentar erro no enunciado. O comando correto seria: MARQUE A 
RESPOSTA INCORRETA. O argumento do recurso é INCORRETO, pois a letra “A” também está correta. 
Fonte: Glossário de Botânica, Adaptado de: ANDREATA, H. P.; TRAVASSOS, O. P. Universitária Santa Úrsula. 
 
 

Cargo: Bioquímico 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
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ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E 
“Os triatomíneos se infectam ao ingerir as formas TRIPOMASTIGOTAS presente na corrente sanguíneo do 
hospedeiro vertebrado. No estomago do inseto eles se transformam em formas arredondadas e 
EPIMASTIGOTAS. Na porção terminal do tubo digestivo, as formas se diferenciam em TRIPOMASTIGOTAS, que 
são infectantes para os vertebrados.” 
A argumentação é procedente e o gabarito está INCORETO. A alternativa deverá ser: “E) tripomastigotas / 
epimastigotas / tripomastigotas”. 
Fonte: NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.. P. 93 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A 
A patogenia clássica dessa doença é a barriga d’água ou ascite. 
A argumentação é procedente e o gabarito está INCORETO. A alternativa deverá ser: “A) Ascite”. 
Fonte: NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012., p. 221. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a bibliografia citada, o aumento na excreção urinária de proteína (proteinúria) é resultado de (1) 
qualquer aumento no sangue filtrado, (2) aumento na concentração circulante de proteínas de baixo peso 
molecular ou (3) redução da capacidade de reabsorção. Esse padrão de excreção urinária de proteína é usado 
para identificar a causa e para classificar os 3 tipos principais de proteinúria: glomerular, em excesso e tubular. 
A resposta é correta, única e coerente com a pergunta. 
Fonte: BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de 
química clínica. 6. Ed. Rio de Janeiro: Saunders: Elsevier, 2008, Pg. 656. 
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Questão: 45 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a bibliografia apresentada, o teste conhecido como “Tempo de Sangramento” apresenta valores 
normais em quadros de Hemofilia A. À resposta é correta, única e coerente com a pergunta. 
Fonte: HOFFBRAND, A. V.; PETTIT, J. E; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 5. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008, Pg. 303. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há diferença matemática entre mUI/mL e UI/L. Para mulheres com idade entre 18 e 40 anos, 
concentrações séricas de β-HCG de ~5UI/L ou maiores são consistentes com gravidez.. 
Fonte: BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R.; BRUNS, David E.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de 
química clínica. 6. Ed. Rio de Janeiro: Saunders: Elsevier, 2008. Pg. 826 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A conjunção “contudo” está entre as classificadas como adversativas, ou seja, exprimem (de acordo com o 
contexto) oposição, contraste, ressalva, compensação. São elas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, 
senão, ao passo que, antes (= pelo contrário), no entanto, não obstante, apesar disso, em todo caso.  
Fonte: Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
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Questão: 35 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dos Direitos Fundamentais: Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas 
atribuições específicas: item V - Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, quando da 
constatação de fatos, que a critério profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o 
pleno desempenho profissional, item VII- Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua 
experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao seu paciente ou ao periciado, evitando que o 
acúmulo de encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham a prejudicar o exercício pleno da 
odontologia. Capítulo VII- Dos documentos odontológicos: artigo 18 – item I – Constitui infração ética: Negar, 
ao paciente ou periciado, acesso ao seu prontuário, deixar de lhe oferecer cópia quando solicitada, bem como 
deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão salvo, quando ocasionem riscos ao próprio 
paciente ou a terceiros. Capítulo VII – Dos documentos odontológicos artigo 18º - Item V: Constitui infração 
ética: Usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na 
clínica privada. Portanto os itens II e IV da questão em tela constituem direitos dos cirurgiões-dentistas, 
enquanto os itens I e III deveres dos cirurgiões-dentistas. Do exposto se retira que a infração ética se prende 
aos itens I e III. Portanto a opção correta é a alternativa D como divulgada no gabarito preliminar. 
Fonte: Código de ética Odontológico aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Odontologia 118/2012 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A dose máxima recomendada de lidocaína com adrenalina 100.000 é de 7 mg/kg. A alternativa revela que a 
dose máxima recomendada de anestésico local por kg da criança. Ao lado disso, a dosagem de 4,4 mg refere-
se a utilização da lidocaína pura, enquanto a dosagem associada ao vasoconstritor em tela é de 7,0 mg/kg. 
Fonte: Manual de Anestesiologia Local. Stanley F. Malamed. Editora Elsevier. 6ª Edição 2013. Página 280, 
capítulo 16. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tratamento da dor associada a procedimentos invasivos deve ter caráter antecipatório e preventivo em 
crianças. A dipirona pode ocasionar agranulocitose, a qual independe de dose e tempo de exposição. 
Nimesulida está aprovado para uso somente em crianças maiores que 3 anos. Seu uso rotineiro não é 
recomendado, devido ao risco de toxicidade hepática. A gengivoestomatite herpética em crianças deve ser 
tratada, na maioria das vezes, sintomaticamente, sem necessidade de terapia antiviral. O candidato deve, 
portanto, ater-se a toda a frase da segunda alternativa: “A dipirona pode ocasionar agranulocitose, a qual 
depende de dose e tempo de exposição”.  A agranulocitose patrocinada pela dipirona é independente da dose 
e do tempo de exposição, por isso a alternativa é falsa. 
Fonte:  Wannamacher, L., Ferreira, M. B. C. Farmacologia Clínica para Dentistas, 3ª edição. Editora Guanabara 
Koogan. 2007 capítulo 42, páginas 428, 429, 433. 
 
 
 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Radiografias tiradas imediatamente após um trauma podem não mostrar uma fratura horizontal ou diagonal. 
Após 1 ou 2 semanas, quando a inflamação, a hemorragia e a reabsorção tenham causado a separação dos 
fragmentos, a radiografia mostrará o dano mais nitidamente. O tratamento das fraturas radiculares nos terços 
médio e apical com mobilidade da aposição dos segmentos fraturados com contenção rígida por 12 semanas. 
O tratamento das fraturas no terço cervical da raiz, em geral, envolve a extração do fragmento coronário e 
extrusão ortodôntica da raiz. Na maioria dos casos as fraturas radiculares apresentam angulação diagonal. 
Fonte: Princípios da Cirurgia BucoMaxilofacila de Peterson. 2ª Edição, 2008. Autores: G. E. Ghali, Peter E. 
Larsen e Peter D. Waite. Capítulo 21. Páginas 389 e 390. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, as intervenções odontológicas devem ocorrer até 14 dias antes 
do procedimento cirúrgico no coração. Procedimentos dentários eletivos devem ser realizados pelo menos 
após 3 meses da cirurgia cardíaca. Pacientes suscetíveis à endocardite bacteriana devem ser submetidos 
tratamento supressivo para o Actinobacillus actinomycetemcomitans antes do tratamento cirúrgico 
periodontal que consiste de 100 mg de doxiciclina a cada 12 horas por 3 semanas ou amoxicilina associado ao 
metronidazol de 8 em 8 horas por 8 dias 
Fonte: Wannamacher, L., Ferreira, M. B. C. Farmacologia Clínica para Dentistas, 3ª edição. Editora Guanabara 
Koogan. 2007, capítulo34. Páginas 353 e 354. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As lesões em esmalte paralisadas poderão permanecer brancas, porém brilhantes e lisas, ou serem 
pigmentadas, e dessa forma se apresentar escurecidas. O uso de sonda exploradora para diagnosticar lesões 
de cárie oclusais deve ser evitado. As lesões oclusais em esmalte não podem ser diagnosticadas por 
radiografias. As lesões oclusais em esmalte, quer ativas ou paralisadas, não necessitam intervenção 
restauradora. Na literatura não há a utilização do termo de intervenção restauradora para o procedimento de 
remineralização do esmalte pelo flúor. 
Fonte: Odontologia Restauradora Fundamentos e Possibilidades. Luiz Narcísio Baratieri. Editora Santos 2001. 
Capítulo 8 Páginas 229 e 230. 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os nervos anestesiados durante o bloqueio do nervo alveolar inferior são alveolar inferior, incisivo, mentual e 
lingual (comumente). A técnica da alternativa refere-se à técnica de bloqueio tradicional do nervo alveolar 
inferior. As variações da técnica recebem nomes específicos: bloqueio do nervo mandibular de Gow-Gates, 
bloqueio do nerco mandibular com a boca fechada de Akinosi-Vazirani, injeção do ligamento periodontal (LPD, 
intraligamentar) e anestesia intra-óssea. Não houve menção na alternativa de tratar-se de uma variação da 
técnica tradicional, que repetimos recebe denominação específica.   
Fonte: Manual de Anestesiologia Local. Stanley F. Malamed. Editora Elsevier. 6ª Edição 2013. Capítulo 14 
Página 227. 
 

Cargo: Cirurgião Dentista - Buco Maxilo 
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Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
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O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista - Endodontista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista - Periodontista / Implantodontista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
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E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alegação apresentada apenas reforça a condição de existência de ecossistemas microbianos na boca. 
Entretanto não há nenhum argumento que invalide o gabarito apresentado. Além disso, Rose et al (2007) 
menciona que os ecossistemas são: dorso da língua, superfícies epiteliais (excluindo o dorso da língua), 
superfícies dentárias supragengivais, superfícies dentárias subgengivais e saliva. Dessa forma fica claro que o 
soalho da boca não é um desses ecossistemas. Conclui-se então pela não necessidade de alteração do 
gabarito. 
Fonte: Rose LR, Mealey BL, Genco RJ, Cohen DW. Periodontia: medicina, cirurgia e implantes. São Paulo: 
Livraria Editora Santos, 2007. Página 70. 

 
 
 
Questão: 44 
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Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas contêm alguns equívocos. A espécie bacteriana Prevotella intermedia é 
caracterizada por ser uma sacarolítica, ou seja, apresentam um nível intermediário de fermentação de 
carboidratos. Afirma ainda que a bactéria Porphyromonas gingivalis “encontra-se em grande números em 
periodontite agressiva”. É sabido pela literatura periodontal atual que a bactéria mais relacionada com os 
casos de periodontite agressiva é a Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa). Conclui-se então pela não 
necessidade de alteração do gabarito. 
Fonte: LINDHE, Jan; KARRING, Thorkild; LANG, Niklaus Peter. Tratado de periodontia clínica e implantologia 
oral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010, página 207. 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal menciona que a resposta correta para a questão seria a letra D e que supostamente haveria 
um erro no gabarito. Entretanto pela análise do gabarito pode-se verificar que consta como resposta correta 
para a questão a letra D.  
 
Questão: 48 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
Analisadas as razões recursais, pode-se afirmar que as pedras de afiar possuem granulações diferentes. Sendo 
assim o gabarito divulgado apresenta um erro. Dessa forma o gabarito deve ser alterado constando como 
resposta correta a letra B.  
Fonte: Brunetti MC, Fernandes MI, Moraes RGB. Fundamentos da Periodontia – teoria e prática. São Paulo: 
Artes Médicas, 2007 – página 119. 
 
 

Cargo: Contador 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
 
 
 
 
 
 
Questão: 17 
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Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão exige procedimentos necessários para ocultar as marcas de formatação, utilizando a ferramenta 
Microsoft Word 2007. Segundo a fabricante do aplicativo em questão, o procedimento correto é: Na guia 
Página Inicial, no grupo Parágrafo, clicar em Mostrar/Ocultar. O recurso é improcedente. 
Fonte:  http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/mostrar-ou-ocultar-marcas-de-formatacao-
HA010102250.aspx 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Afirmativa III da questão 20 afirma que a função “SE” possui apenas dois parâmetros que são as condições e o 
valor se falso. Segundo o fabricante da ferramenta em questão a função possui o parâmetro da condição, o 
valor se verdadeiro e o valor se falso. O recurso é improcedente. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/se-HP005209118.aspx 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. 
A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira.  O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as crônicas históricas, bandeirantes originários de São Vicente e procedentes de Cuiabá teriam 
feito algumas incursões pelo atual território de Rondônia ainda no século XVI. Grupos de missionários 
portugueses teriam igualmente adentrado a região por essa mesma época. Contudo a ocupação colonial de 
Rondônia se inicia somente nas primeiras décadas do século XVII, com incursão de militares portugueses 
oficialmente destacados para aquele território com a missão de explorar a região amazônica.  A causa diretora 
desse repentino interesse da Coroa pela região foi a descoberta de ouro em Mato Grosso. Conclui-se que a 
opção “A” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: Fonte: ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 190 e 191. 
 
 
Questão: 25 
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http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado de uma questão deve apresentar todas as informações para que o respondente possa se situar 
sobre o que está sendo abordado, devendo as mesmas serem suficientes para compreensão clara de qual é o 
problema proposto e como resolvê-lo. Em relação ao comando, ele deve ser claro, objetivo e específico, 
deixando claro o que se deve fazer (MORETTO, 2005). 
 A questão apresenta um enunciado direto “De acordo com as hipóteses de inexigibilidade e dispensa de 
licitação, analise. No mesmo enunciado são apresentadas algumas assertivas a serem analisadas 
considerando motivos como alvo de inexigibilidade ou dispensa de licitação. O comando da questão solicita o 
apontamento de quais afirmativas estão CORRETAS. Já as assertivas apontam para afirmativas sobre o fato 
dos motivos apresentados serem alvo de dispensa, inexigibilidade ou de nenhum do procedimentos, não 
direcionando ou apresentando qualquer indicativo de análise de condições ou formas pelas quais as hipóteses 
teriam como modalidade licitatória a dispensa ou inexigibilidade. 
De acordo com a Lei 8.666/93,  

Art. 24.  É dispensável a licitação: 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 
VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento; 
[...] 
XII – nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para 
realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do 
dia. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
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Art. 25 É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
Nesse sentido, verifica-se que, se solicitada à análise das condições em que os fatos seriam dispensados ou 
inexigíveis de licitação, a contratação de profissional de qualquer setor artístico também estaria condicionado 
ao “em especial”, apresentado no texto legal. 
Dessa forma, estando o enunciado da questão completo, uma vez que contém todas as informações 
necessárias para o desenvolvimento da redação e sendo o comando claro, objetivo e específico em relação ao 
solicitado, a questão não apresenta nenhum tipo de vício ou incompletude, exigindo necessariamente a 
interpretação e análise textual. 
Fontes: 

• BRASIL. Lei N0 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm>. Acesso em 22 de 
dezembro de 2013. 

• MORETTO, Vasco. Prova: um momento privilegiado de estudos, não um acerto de contas. 6. ed. Rio de 
Janeiro: DP&A, 2005. 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
De acordo com a Lei nº. 4.320/64,  

Art. 11. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de 
Capital. 
 § 1º - São Receitas Correntes as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, 
industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas 
Correntes. 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de 
constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras 
pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de 
Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.  
[...] 
§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema:  
RECEITAS CORRENTES 
RECEITA TRIBUTÁRIA 
IMPOSTOS 
TAXAS 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 
RECEITA PATRIMONIAL 
RECEITA AGROPECUÁRIA 
RECEITA INDUSTRIAL 
RECEITA DE SERVIÇOS 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm�
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TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 
RECEITAS DE CAPITAL 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
ALIENAÇÃO DE BENS 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 

 
De acordo com o solicitado no enunciado da questão, não há nenhuma alternativa que apresenta o somatório 
das Receitas de Capital, que correspondem a R$ 670.000,00. 
Fonte: BRASIL. Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964. Estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm. Acesso em 22 de dezembro de 2013. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão refere-se ao Decreto n0. 93.872/86, que dispõe sobre a unificação dos recursos de 
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. 
O edital prevê no conteúdo programático para o cargo de contador apresenta como item: “Dívida Pública”, 
que constitui-se no conhecimento abrangido pela questão n0.42. 
“O Decreto n0. 93.872/86 estabelece em seu artigo 115 que a Dívida Pública classifica-se em Dívida Flutuante 
ou Não Consolidada e Dívida Fundada ou Consolidada. É correto afirmar que a dívida flutuante”. 
Entretanto, o conteúdo abarcado pela questão é tratado também pela Lei n0. 4.320/64: 

Art. 92. A dívida flutuante compreende: I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida; II - os 
serviços da dívida a pagar; III - os depósitos; IV - os débitos de tesouraria. 
[...] 
Art. 98. A divida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, 
contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos. 

Dessa forma, o conteúdo encontra-se discriminado de forma clara no edital, uma vez que os conhecimentos 
solicitados abrangem as legislações e bibliografias pertinentes ao mesmo. 
Fontes: 

• BRASIL. Lei N0. 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 22 de 
dezembro de 2013 de 2013. 

• BRASIL. Decreto N0. 93.782, de 24 de dezembro de 1986. Dispõe sobre a unificação dos recursos de 
caixa do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm>. Acesso em 22 de 
dezembro de 2013. 

 
Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d93872.htm�
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O enunciado da questão esclarece que, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi instituída pela Constituição 
Federal de 1988, e teve responsabilidades incluídas pela Lei nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. O 
comando solicita claramente que seja apontada qual a responsabilidade da LDO foi incluída pela Lei 
Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
As respostas apresentam 4 (quatro) alternativas de conteúdos que devem ser abrangidos pela LDO, tendo sido 
estabelecidos pela Constituição Federal e 1 (uma) que aponta para responsabilidade incluída pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Conforme a Constituição Federal de 1988, 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. [...] 
§ 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública 
federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 
da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
 Conforme a Lei Complementar nº. 101/2000, 
 Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e: 
I - disporá também sobre: 
a) equilíbrio entre receitas e despesas; 
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do 
inciso II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; [...] 
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com 
recursos dos orçamentos; 
f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; [...] 
§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão 
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados 
nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois 
seguintes. 
§ 2o O Anexo conterá, ainda: 
I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; 
II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 
resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a 
consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional; 
III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a 
aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; 
IV - avaliação da situação financeira e atuarial: 
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador; 
b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165§2�
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§ 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos 
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem 
tomadas, caso se concretizem. 
§ 4o A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, em anexo específico, os objetivos das 
políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais 
agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente. 

Fontes: 

• BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 22 de dezembro de 
2013. 

• BRASIL. Lei Complementar N0. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em 22 de dezembro de 2013. 

 

 
Cargo: Coordenador Pedagógico - Orientador 20 h 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro e vazão 
média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e Beni, originários dos planaltos 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. Conclui-se que a 
opção “D” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fontes: http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180 
 
 

Cargo: Coordenador Pedagógico - Orientador 40 h 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra , mar furioso... 
Deste modo temos: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação 
Eliminado a opção A, temos 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o enunciado 
que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminamos apenas a opção “D”. Portanto, ainda 
temos como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
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E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com manual disponibilizado pelo fabricante do aplicativo Internet Explorer 8: 
São falsas as afirmativas: 
- O item II, pois, as teclas de atalho Ctrl + J são utilizadas para abrir os Feeds. 
- O item III, pois, as teclas de atalho Ctrl + K são utilizadas para duplicar uma guia. 
São verdadeiras as afirmativas: 
- O item I, pois, as teclas de atalho Ctrl + O são utilizadas para abrir um novo site ou página. 
- O item IV, pois, as teclas de atalho Ctrl + I são utilizadas para abrir os favoritos. 
Com base nos argumentos afirmo que são corretos somente os itens I e IV. O recurso é improcedente. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Edital do concurso, Anexo I – conteúdo programático da prova escrita objetiva de múltipla escolha traz a 
seguinte descrição, GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA (EXCETO PARA OS CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL) –Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 
literatura e suas vinculações históricas, a nível do Estado de Rondônia. Portanto se Vilhena é uma cidade do 
estado de Rondônia, logo, o conteúdo abordado na questão está contemplado no edital.  
Fonte: http://www.idecan.org.br/concursos/101/8.pdf 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia e correto afirmar: “Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica de 
Rondônia é de aproximadamente  6,5 hab/km². A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre) BR-364, 
pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, contribui para um grande fluxo migratório para o estado”. Conclui-se 
que a opção “D” (F, V. V) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-rondonia.htm 
 

Cargo: Coordenador Pedagógico - Supervisor 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 
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• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 

Cargo: Coordenador Pedagógico - Supervisor 40 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
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Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as crônicas históricas, bandeirantes originários de São Vicente e procedentes de Cuiabá teriam 
feito algumas incursões pelo atual território de Rondônia ainda no século XVI. Grupos de missionários 
portugueses teriam igualmente adentrado a região por essa mesma época. Contudo a ocupação colonial de 
Rondônia se inicia somente nas primeiras décadas do século XVII, com incursão de militares portugueses 
oficialmente destacados para aquele território com a missão de explorar a região amazônica.  A causa diretora 
desse repentino interesse da Coroa pela região foi a descoberta de ouro em Mato Grosso. Conclui-se que a 
opção “A” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 190 e 191. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
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devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 

Cargo: Costureira 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: b 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
 

Cargo: Coveiro 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: b 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
 

Cargo: Cuidador de Alunos 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Nessa questão, na alternativa C, a palavra “carinho” não está no diminutivo, porém a palavra “maleta” é o 
diminutivo de “mala”. Não existe, nessa questão, outra alternativa  que tenha outras palavras que não estão 
no diminutivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 
 
 

Cargo: Desenhista - Cadista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Nessa questão, na alternativa C, a palavra “carinho” não está no diminutivo, porém a palavra “maleta” é o 
diminutivo de “mala”. Não existe, nessa questão, outra alternativa  que tenha outras palavras que não estão 
no diminutivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 
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Cargo: Eletricista de Viaturas e Equipamentos 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A papelaria é o único item não relacionado à alimentação. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.  
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: b 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
    

Cargo: Eletricista Predial 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “cenário”, empregada no texto, é acentuada pelo mesmo motivo que a palavra “pedágio”. São 
classificadas como paroxítonas as palavras que têm a maior inflexão de voz na penúltima sílaba. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo informações do segundo parágrafo do texto, “as manifestações sociais, desde que na forma pacífica, 
possuem legitimidade e legalidade no Brasil configurando-se, assim, nítido exercício do direito constitucional 
da liberdade de expressão de seu povo”. Dessa forma, é inadequado afirmar que as atuais manifestações 
sociais objetivam o desenvolvimento constitucional. É coerente afirmar que as atuais manifestações sociais 
constituem liberdade de expressão. 
Fontes:  

• COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Texto e 
Linguagem.  

• O próprio texto. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os números 4,5 e 8 pertencem somente ao conjunto A. 
Os números 3,6 e 7 pertencem somente ao conjunto B. 
Soma = 4+5+8+3+6+7= 33 
Resposta: E 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A papelaria é o único item não relacionado a alimentação. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano.     
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: b 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema de um texto resulta do tratamento dado pelo autor a determinado assunto. A alternativa “B) questões 
ligadas à existência humana.” apresenta-se como alternativa correta, pois, “amor, a busca do conhecimento e 
a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade.” são buscas inerentes ao ser humano, ligadas à existência 
humana do autor ou do ser humano de uma forma geral.   A alternativa “E) a vivência do homem no contexto 
sociocultural em que está inserido.”  não pode ser considerada correta, pois, o autor constrói o texto a partir 
de comparações e imagens que remetem a uma busca interior por alvos que ele considera extremamente 
importante , pelos quais viveu.  
A alternativa “D) fatos que mostram a busca frustrada do autor pelo conhecimento.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração 
dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o 
número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.” o 
autor afirma ter conseguido atingir seu alvo.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
O próprio texto.  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
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Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência.” não pode ser considerada correta, 
pois, no trecho “Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o 
pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri 
terem emoções semelhantes às minhas.” não há descrição, mas apenas uma referência à sua experiência 
cotidiana. Descrição é a apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem (e até um sentimento), 
através da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços predominantes, dispostos de tal 
forma e em tal ordem, que do conjunto deles resulte uma impressão singularizante da coisa descrita. A 
alternativa “D) refletir sobre a existência humana de modo geral.” não pode ser considerada correta, pois, 
como o autor afirma “Conheço o limite de minha existência”, não se trata de uma análise geral, mas sim 
individual. As alternativas “B) contrapor tal afirmativa.” e “C) colocar em dúvida tal afirmativa.” não podem ser 
consideradas corretas, pois, o autor constrói o texto a partir de ideias que confirmam sua fascinação pela 
condição humana e não oposto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) mostra o caráter objetivo da ação verbal descrita no trecho.” não pode ser considerada 
correta. O trecho em análise se refere ao que está em destaque no enunciado “E cada dia, milhares de vezes, 
sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e dos mortos.” Deste 
modo, é incorreto dizer que a expressão” milhares de vezes” traduz a objetividade da ação verbal sentir, já 
que tal expressão indica o uso da figura de linguagem denominada “hipérbole”, uma afirmação exagerada, 
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uma deformação da verdade que visa um efeito expressivo. Tratando-se, portanto, de uma figura de 
linguagem, não há objetividade e sim subjetividade.  
Fonte: Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.” 
“C) comparou ao trabalho de um cientista o de um detetive.” 
A comparação ocorre entre dois elementos distintos: o trabalho de um cientista e o trabalho de um detetive. 
Portanto, vejamos:  
 
 
 
 
 
A comparação permanece a mesma,  
preservando-se a norma padrão.  
Fontes:  

• O próprio texto.  

• Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
 
 
 

Trabalho do 
cientista 

Trabalho do 
detetive  

Comparação 
entre os dois 
trabalhos 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com manual disponibilizado pelo fabricante do aplicativo Internet Explorer 8, São falsas as 
afirmativas: 
- O item II, pois, as teclas de atalho Ctrl + J são utilizadas para abrir os Feeds. 
- O item III, pois, as teclas de atalho Ctrl + K são utilizadas para duplicar uma guia. 
São verdadeiras as afirmativas: 
- O item I, pois, as teclas de atalho Ctrl + O são utilizadas para abrir um novo site ou página. 
- O item IV, pois, as teclas de atalho Ctrl + I são utilizadas para abrir os favoritos. 
Com base nos argumentos afirmo que são corretos somente os itens I e IV. O recurso é improcedente. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O próprio enunciado da questão remete a uma obra recente do governo federal, além disso a falta desta 
informação em nada prejudicou pra que respondesse com êxito o questionamento. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro e vazão 
média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e Beni, originários dos planaltos 
andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. Conclui-se que a 
opção “D” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180 
 
 
 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia e correto afirmar: “Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica de 
Rondônia é de aproximadamente  6,5 hab/km². 
A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre) BR-364, pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, 
contribui para um grande fluxo migratório para o estado”. Conclui-se que a opção “D” (F, V. V) atende 
adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-rondonia.htm 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Potter & Perry (2009), a falta de vitamina B12 causa anemia megaloblástica, mas, somente 
quando há má absorção devido a falta de fator intrínseco esta anemia é chamada de anemia perniciosa. 
Fonte: Potter, P.A.; Perry, A.G. Fundamentos de enfermagem. [tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento... et 
al.]. – Rio de Janeiro: Elservier, 2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a ANVISA, as Infecções do Sítio Cirúrgico são consideradas Infecções Hospitalares se ocorrem 
em até 01 ano após o procedimento cirúrgico que envolve o implante de prótese. 
Fonte: BRASIL. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços 
de Saúde. Critérios Diagnósticos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária. – Brasília: ANVISA, 2013. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Rouquayrol (2003), o intervalo de tempo que decorre entre a exposição a um agente 
infeccioso e o aparecimento de sinais e sintomas da doença é chamado de período de incubação. 
Fonte: Rouquayrol, MZ; Filho, NA. Epidemiologia & Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Smeltzer & Bare (2002), a doença de Alzheimer é um distúrbio degenerativo, progressivo e 
irreversível, que começa de maneira insidiosa e se caracteriza por perdas graduais da função cognitiva e por 
distúrbios no comportamento e afeto. Ela não é encontrada exclusivamente nas pessoas idosas. O 
comprometimento neuronal ocasionado pela doença de Alzheimer ocorre principalmente no córtex cerebral e 
resulta na diminuição do tamanho do cérebro. Uma história familiar da doença de Alzheimer e a presença da 
Síndrome de Down são dois fatores de risco estabelecidos para a doença de Alzheimer. Logo, a alternativa “E” 
está incorreta. 
Fonte: Smeltzer, S.C. Bare, B.G. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. Tradução de Brunner & Suddarth. – 
9ª edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2002. 
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Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar (2004), a flora 
temporária ou transitória é composta por microrganismos que residem nas camadas mais superficiais da pele 
e que são geralmente adquiridos pelo contato com o meio ambiente e colonizam temporariamente a pele. A 
flora residente habita nas camadas mais profundas da pele. 
Fonte: Basso, M.; Abreu, E.S. et al. Limpeza, desinfecção de artigos e áreas hospitalares e anti-sepsia. – 2ª ed. 
revisada. – São Paulo: APECIH – Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar, 2004. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Smeltzer & Bare (2002), na reanimação cardiopulmonar o Magnésio é utilizado para promover 
o funcionamento adequado da bomba celular sódio-potássio do organismo. 
Fonte: Smeltzer, S.C. Bare, B.G. Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgica. Tradução de Brunner & Suddarth. – 
9ª edição. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2002. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Agente etiológico é a denominação do agente causador de uma doença; geralmente ele precisa de um vetor 
para transmiti-lo ao hospedeiro definitivo. O agente etiológico da Malária, no Brasil, é o protozoário do gênero 
Plasmodium; o mosquito fêmea do gênero Anopheles é o seu vetor. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 
em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do §5º do art. 32 da Lei Orgânica, “a aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou 
desapropriação dependerá de prévia avaliação, autorização legislativa e licitação, inexigível esta se as 
necessidades de instalação e localização condicionarem a escolha”. Logo, verdadeira a segunda assertiva da 
questão. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Engenheiro Agrônomo 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
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ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia e correto afirmar: “Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica de 
Rondônia é de aproximadamente  6,5 hab/km². 
A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre) BR-364, pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, 
contribui para um grande fluxo migratório para o estado”. Conclui-se que a opção “D” (F, V. V) atende 
adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-rondonia.htm 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta divulgada no gabarito está correta conforme memória de calculo apresentada abaixo 
1) 14m(largura da barra)*100m(área do teste)=1400m2 

2) 1400m2 ---28l 
10.000m-----x 
 x=200l/há 
3)200l(vazão por ha)------------------3l(dose recomendada) 
600l(capacidade do pulverizador)---x  
X=9l(resposta D) 
 
Fonte: Azevedo, F.R. Et al Tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas - Fortaleza : Embrapa 
Agroindústria Tropical, 2006. 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D 
Por falha material a alternativa divulgada está incorreta sendo a alternativa correta a letra D. 
Existe uma resposta correta expressa pela letra D. Na resolução da questão deve ser adotado um critério de 
aproximação que razoavelmente mantém o valor muito próximo. Portanto a porcentagem de 0,01% de 
proteína é irrelevante na formulação de uma ração para bovinos. Uma ração com 19,99% de PB é 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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tecnicamente igual a uma ração com 20% de PB. Além disto, o método de calculo usualmente empregado 
utilizando o quadrado de Pearson chega a valores exatamente iguais à resposta correta. 
Aplica-se o quadrado de Pearson na resolução: 
 
F.Soja 44            (20-9)=11 
                   20 
Milho 9                 (44-20)=24 
                                          35 
 
Quantidade de F. Soja= 100/35*11=31,4kg 
Quantidade de Milho= 100-31,4=68,6 
Fonte: Gonçalves, L.C.; Borges, I.;Ferreira, P.D.S: Alimentação de gado de leite. Belo Horizonte: FEPMVZ, 
2009.412 p. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na desmama precoce é preconizado o fornecimento de 4 litros de leite animal dias totalizando uma quantidade de 224 
litros de leite por Bezerro. Este sistema proporciona a desmama aos 53 dias. Sustenta o recurso que o correto seria o 
fornecimento de 3 a 2 l por animal em diferentes épocas até os 70 dias, o que não é característica do desmame precoce 
aos 53 dias. 

Fonte: Campos, O.F. Et al Gado de Leite: O produtor pergunta a EMBRAPA responde. 3 ed. Embrapa: Brasília, 
2012, 311p. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vacinação não constitui medida de prevenção de verminoses sendo necessário o uso de medicamentos anti-
helmínticos. Esta prática é conhecida como vermifugação.  
Fontes:  

• Borges, I. Gonçalves, L.C. MANUAL PRÁTICO DE CAPRINO E OVINOCULTURA, UFMG, Departamento de 
Zootecnia, 2002. 

• Cavalcante, A.C.R.; Barros,N.N. Sistema de Produção de Caprinos e Ovinos de Corte para o Nordeste Brasileiro, 
Embrapa Caprinos, Sistemas de Produção, 1, ISSN 1809-1822 Versão Eletrônica, Dez/2005 disponível em: 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/CaprinoseOvinosdeCorte/CaprinosOvinosCorteNEB
rasil/index.htm 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A relação que pode ser alcançada com uso de monta controlada pode variar de 40 a 60 fêmeas por reprodutor 
pois o mesmo tem um menor desgaste pois não fica o tempo todo com as fêmeas. 
Tal afirmação baseia-se em informações científicas as quais podem ser obtidas nas fontes citadas abaixo: 
Fontes: 

• Filho, C. G.; Ataíde Jr. J.R. Manejo básico de ovinos e caprinos: guia do educador, Brasília : SEBRAE, 
2009. 

• Cavalcante, A.C.R.; Barros,N.N. Sistema de Produção de Caprinos e Ovinos de Corte para o Nordeste 
Brasileiro, Embrapa Caprinos, Sistemas de Produção, 1, ISSN 1809-1822 Versão Eletrônica, Dez/2005 
disponível em: 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/CaprinoseOvinosdeCorte/CaprinosOvinosCorteNEBrasil/index.htm�
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http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/CaprinoseOvinosdeCorte/CaprinosOvinos
CorteNEBrasil/index.htm  

 
Questão: 39 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão ora mencionada. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura denomina-se Plano ABC, uma alusão a Agricultura de Baixo 
Carbono. 
Este plano é uma importante política publica de financiamento de ações ambientais, portanto referente ao 
conteúdo programático de Uso e conservação do meio ambiente. 
Fonte: Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Plano setorial de mitigação e de adaptação 
às mudanças climáticas para a consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura : 
plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) / Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, coordenação da Casa Civil da Presidência da República. – Brasília: 
MAPA/ACS, 2012, 173p 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a cartilha é um instrumento de extensão, porém não demonstra como a cartilha pode 
ser considerada uma metodologia participativa. 
Alem disto a cartilha não é considerada uma metodologia participativa, pois na sua utilização não implica 
necessariamente a presença de um agente facilitador. 
Fonte: RUAS, Elma Dias et al. Metodologia Participativa da Extensão Rural para o Desenvolvimento 
Sustentável – MEXPAR . 1ª ed. Belo Horizonte:2006,132p. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O direito fundamental do associado, que não implica conhecer, é ter acesso à informação. Conhecer e cumprir 
o estatuto, os regulamentos e as normas da cooperativa são deveres do cooperado. 
Fonte: Albino, G., Ratzke,F,  Cooperativismo: primeiras lições 3a. Ed. Brasília: Sescoop, 2007.112p.: i 
 
Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o calculo do número de divisões de uma pastagem adota-se a formula Dias de descanso/Dias de pastejo 
+1. Assim no caso acima (30/2)+1=16piquetes 
A soma de mais 1 dia é necessária para se descontar o dia em que os animais estão pastejando o piquete. 
Fonte: Campos, O.F. Et al Gado de Leite: O produtor pergunta a EMBRAPA responde. 3 ed. Embrapa: Brasília, 
2012, 311p. 
 
 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/CaprinoseOvinosdeCorte/CaprinosOvinosCorteNEBrasil/index.htm�
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/CaprinoseOvinosdeCorte/CaprinosOvinosCorteNEBrasil/index.htm�
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Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Foi realizada uma aproximação do um valor face ao tipo de prova realizada que não permite o calculo com 
meios eletrônicos. Como calculo gerar uma dizima periódica a aproximação se faz necessária. A utilização, 
mesmo sem meios eletrônicos de um número máximo de casas chegaria a um valor exato, o que não 
desqualifica a apresentação da opção de resposta correta com somente duas casas decimais. 
Abaixo a memória de calculo com emprego de maior número de casas decimais. 
1) Produção Total: 7000kg * 20 ha=140000 kg 
2) 140000kg/(750kg /m3) =186,6666667 m3 
3) 186,6666667/25(5mx5m)=7,466666668m 
7,466666668m x 25= 186,6666667 x 750= 140000kg. 
Fonte: Silva, J.S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas, 2008, ed.Aprenda Fácil., 420p. 
 
 

Cargo: Engenheiro Ambiental 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro e vazão 
média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e Beni, originários dos planaltos 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. Conclui-se que a 
opção “D” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, dispõe sobre os procedimentos de controle e de 
vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Para a questão em 
discussão fica caracterizado o preparo das soluções, de detergentes e sanificantes que respeitem as 
características de água potável e foi citada uma portaria para dar embasamento teórico à questão que trata 
sobre processo de desinfecção para reduzir a níveis considerados seguros os microrganismos presentes em 
equipamentos, ambientes e nos próprios alimentos. No caso da revogação da Portaria 518 do Ministério da 
Saúde para a PORTARIA Nº 2.914 não prejudicaria em hipótese alguma a alternativa final da questão para 
gerar anulação. Dessa forma, torno seu recurso improcedente.  
Fonte:  

• O processo de Ultravioleta é um tipo de desinfecção física muito usada na indústria de alimento na 
desinfeção de plástico, na embalagem de leite, em área de processamento e nos laboratórios.  

• Águas e Águas. Jorge Antônio Barros de Macedo. 3ª Edição REVISADA e ATUALIZADA. Belo Horizonte, 
MG CRQ –MG .1043 páginas, 2007. 

 

 

Cargo: Engenheiro Civil 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome demonstrativo “aquilo” possui caráter coesivo, ou seja, atua como elemento de coesão textual, 
tendo em vista que faz referência , ou retoma, elementos textuais. A alternativa “E) aos sacrifícios vividos pelo 
autor diante das paixões da sua vida.” não pode ser considerada correta, pois, na introdução do texto ele 
declara de modo explícito o objeto (ou objetos) a que se refere no título do texto: “Três paixões, simples, mas 
irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do conhecimento e a dolorosa 
piedade pelo sofrimento da humanidade.”  
Fonte: Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  

http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180�
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Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a definição dos limites de Atterberg, o Índice de plasticidade é definido como a diferença entre LL 
(limite de liquidez) e o LP (limite de plasticidade) e não o contrário como argumento o proponente deste 
recurso.  Conforme pode ser observado no gráfico da figura a seguir, esse valor é um índice, ou seja, é 
percentual, e portanto é um valor positivo.  

 

 
Em sendo assim, a resposta da alternativa B apresenta redação incorreta, tendo apenas a alternativa E como 
verdadeira, sendo, portanto mantido o gabarito conforme apresentado. 
Fonte: PINTO, Carlos de Sousa. Curso Básico de Mecânica dos solos em 16 aulas – São Paulo: Oficina de Textos, 
2002-02-15, páginas 10 e 13. 
 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora possam (ou devam) ser feitas vistorias para verificar o escoramento após a concretagem, essa se dá 
apenas para confirmação de fatos, uma vez que as verificações e acompanhamento mais importantes são 
aqueles que devem ser feitos durante a concretagem, pois é exatamente nessa etapa que recomenda-se as 
correções de eventuais erros. 
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Em sendo assim a alternativa B não está plenamente correta, sendo a alternativa E a mantida como resposta 
correta. 
Fonte: SALGADO, Júlio César Pereira. Técnicas e Práticas Construtivas para Edificação – 2ª edição revisada – 
São Paulo: Érica, 2009, página 147. 
 
 

Cargo: Engenheiro Eletricista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
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E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entende-se por energia renovável, como citado pelos autores abaixo, àquela que não gera impacto sobre o 
meio ambiente de forma expressiva ou que se tenha um nível de esgotamento em um prazo muito extenso. 
Para ser renovável, a própria natureza tem que renová-la! Como a energia fotovoltaica é baseada em 
dispositivos semicondutores, e estes, dependem de impactos importantes no meio ambiente, a mesma não é 
renovável. A energia geotérmica não baseia-se apenas em fluxo de calor do centro da terra. Se baseada em 
calor do centro da terra, onde se tem 5000 ºC, pode-se produzir energia por gradiente térmico ou 
radiotérmico. O prazo para o seu esgotamento não pode ser previsto. Considerando que o planeta não é um 
sistema que perde calor apreciável, tem-se uma questão de equívoco de conceito. O documento apresentado 
está desatualizado e não representa o que se tem mais de moderno em pesquisas sobre o tema, como em 
periódicos internacionais como os do IEEE. Concluindo, a energia fotovoltaica não é renovável, pois a natureza 
não pode restabelecer a curto prazo os semicondutores na natureza, como o silício. 
Fonte:  

• REIS, L. B. Geração de energia elétrica. 2ª Edição. Editora Manole. 
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• Expósito et al. Sistemas de energia elétrica, editora LTC.  
 
Questão: 37 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
De fato há uma arandela na parede do banheiro. Por esse motivo, existem duas alternativas como correta, 
diante do exposto a questão será anulada. 
Fonte: COTRIM, A. Instalações elétricas. Pearson, 4ª Edição. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A rede ethernet é utilizada em equipamentos de um nível mais alto, ou seja, para o acompanhamento da 
produção entre CLP’s e computadores, ou entre computadores. A questão trata-se de instrumentos 
especificamente, ou seja, atuadores, sensores e transmissores, os quais utilizam redes de baixo nível como 
Foundation Fieldbus, Hart, profibus, etc. 
Fonte: Redes Industriais para Automação Industrial: AS-I, PROFIBUS e PROFINET, editora Érica. 
 
 

Cargo: Engenheiro Sanitarista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
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Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) público alvo do texto em questão.” não pode ser considerada correta, pois, ao incluir-se 
(usando o pronome em 1ª pessoa : nosso) Einstein não fala do público-alvo, ele sendo o autor do texto não 
pode ser considerado o público-alvo do mesmo.   “O cientista, lendo o livro da natureza, se nos permitem 
repetir esse lugar-comum, deve obter a solução por si, porque ele não pode, como fazem os leitores 
impacientes de outras estórias, ir logo ao final do livro.  Em nosso caso, o leitor é também o investigador, 
procurando explicar, pelo menos em parte, as relações entre os acontecimentos em sua forma mais completa.  
Para obter uma solução, mesmo parcial, o cientista tem que coletar os fatos desordenados disponíveis e, por 
meio do seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” 
Einstein, Albert & I. Infeld:The Evolution of Phsysics. Nova York: Simon and Schuster, 1952. (com adaptações) 
Fonte: O próprio texto.  
Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
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Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 

 
 
Cargo: Farmacêutico 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
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Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
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Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fato de existirem duas alternativas idênticas, não interfere na correta resolução da questão, já que nenhuma 
das duas é a alternativa indicada como correta pelo gabarito. Apesar do erro material, a questão, continua 
com uma alternativa correta e quatro incorretas. 
 

Cargo: Fiscal de ITBI 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Nessa questão, na alternativa C, a palavra “carinho” não está no diminutivo, porém a palavra “maleta” é o 
diminutivo de “mala”. Não existe,nessa questão, outra alternativa  que tenha outras palavras que não estão 
no diminutivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão esclarece que o crédito tributário nasce da obrigação. O lançamento é o ato de 
constituição deste, e, conforme disposto no Código Tributário Nacional: 

Art. 142 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.  
Parágrafo Único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional. 

De acordo com Machado (2007, p. 199), 
A constituição do crédito tributário é de competência privativa da autoridade administrativa. Só esta 
pode fazer o lançamento. Ainda que ela apenas homologue o que o sujeito passivo fez, como acontece 
nos casos do artigo 150 do CTN, que cuida do lançamento dito por homologação. Sem esta 
homologação não existirá, juridicamente, o lançamento, e não estará por isto mesmo constituído o 
crédito tributário. Ainda quando de fato seja o lançamento feito pelo sujeito passivo, o Código Tributário 
Nacional, por ficção legal, considera que a sua feitura é privativa da autoridade administrativa, e por 
isto, no plano jurídico, sua existência fica sempre dependente, quando feito pelo sujeito passivo, de 
homologação da autoridade competente. 

Nesse sentido, verifica-se que, conforme disposto na legislação, “Art. 142 Compete privativamente à 
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento”[...], e na doutrina, o lançamento é 
ATIVIDADE PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, e, nesse sentido, pode-se considerar o lançamento 
por homologação como um caso de “exceção”. 
Ademais, cabe ressaltar que, a questão em momento algum referiu-se ou solicitou a análise de condições ou 
exceções, e sim o apontamento da alternativa correta, a qual, conforme disposto no Código Tributário 
Nacional, corresponde à alternativa apontada. 
Fontes: 
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• BRASIL. Lei n0. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui 
normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em 22 de dezembro de 2013. 

• MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
Questão: 40 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A questão solicita o apontamento da classificação da despesa orçamentária correta de acordo com a 
descrição: “Reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em dois níveis 
hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária”.  
Conforme o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, parte I (p. 47),  

A classificação institucional reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está 
estruturada em dois níveis hierárquicos: órgão orçamentário e unidade orçamentária. Constitui  unidade 
orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a  que serão 
consignadas dotações próprias (art. 14 da Lei nº 4.320/1964). Os órgãos  orçamentários, por sua vez, 
correspondem a agrupamentos de unidades orçamentárias. As  dotações são consignadas às unidades 
orçamentárias, responsáveis pela realização das ações.  

Dessa forma, a classificação correta corresponde à institucional, e não à programática, conforme apresentado 
no gabarito preliminar, devendo o gabarito ser alterado para a letra B – Institucional. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de contabilidade aplicada ao 
setor público. parte I – procedimentos contábeis orçamentários. 5 ed. Brasília: STN/Coordenação-Geral de 
Contabilidade, 2012. Disponível em: https://www.tesouro.fazenda.gov.br/images/arquivos/artigos/Parte_V_-
_DCASP.pdf. Acesso em 22 de dezembro de 2013.  
 
 

Cargo: Fiscal de Meio Ambiente 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Nessa questão, na alternativa C, a palavra “carinho” não está no diminutivo,  porém a palavra “maleta”  é o 
diminutivo de “mala”.Não existe,nessa questão, outra alternativa  que tenha outras palavras que não estão no 
diminutivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Objetiva. 
 
Questão: 48 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de pedido. 
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Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 42 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D 
Acidente de trabalho é aquele que pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provoca lesão corporal, 
perturbação funcional ou doença que cause a morte, ou a perda ou redução permanente ou temporária da 
capacidade para o trabalho. Logo, a resposta correta é a alternativa D (acidente de trabalho).  
Fonte: Com fundamento no trabalho científico da página  
http://www.unifei.edu.br/files/arquivos/APOSTILA_Nocoes_de_Higiene_Ocupacional_e_Seguranca_do_Traba
lho.pdf.  
 
 

Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso apresenta como conteúdo de informática além das especificações das ferramentas da 
suíte Microsoft Office 2007 um item denominado “Microsoft Office – Word e Excel” que permite a utilização 
de questões referentes a outras versões do aplicativo. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
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Cargo: Fiscal Tributário 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso apresenta como conteúdo de informática além das especificações das ferramentas da 
suíte Microsoft Office 2007 um item denominado “Microsoft Office – Word e Excel” que permite a utilização 
de questões referentes a outras versões do aplicativo. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A fixação de tabela progressiva do imposto de renda, ou seja, quanto maior o rendimento maior o imposto, se 
aplica aos rendimentos laborativos. Já no caso de aplicações de longo prazo e em fundos de renda fixa, 
aplicam-se as alíquotas regressivas, ou seja, quanto maior o prazo da aplicação menor a incidência do 
imposto. Isto está previsto na legislação tributária. Portanto, ratifica-se a alternativa indicada no gabarito 
oficial. 
Fonte: Direito Tributário para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, Editora Atlas, Láudio Camargo 
Fabretti e Dilene Ramos Fabretti. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso apresentado trata-se de contribuinte pessoa jurídica que omitiu receita. Neste caso, a autoridade 
administrativa pode arbitrar o lucro e lançar imposto. Isto caracteriza o lançamento por arbitramento. A 
previsão legal está contida nos arts. 148 e 149 do CTN. Não é uma regra geral para lançamento do imposto, 
mas uma forma de permitir ao Fisco arrecadar o imposto corretamente 
Fonte: Direito Tributário para os cursos de Administração e Ciências Contábeis, Editora Atlas, Láudio Camargo 
Fabretti e Dilene Ramos Fabretti; Código Tributário Nacional. 
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Cargo: Fisioterapeuta 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
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Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro e vazão 
média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e Beni, originários dos planaltos 
andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. Conclui-se que a 
opção “D” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia e correto afirmar: “Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica de 
Rondônia é de aproximadamente  6,5 hab/km². A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre) BR-364, 
pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, contribui para um grande fluxo migratório para o estado”. Conclui-se 
que a opção “D” (F, V. V) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-rondonia.htm 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Felice, et,. al (2006) a utilização do laser de baixa potência como recurso terapêutico pode acelerar a 
cicatrização de feridas, e minimizar os prejuízos secundários a sua presença. As feridas causam significante 
impacto social e econômico devido à natureza recorrente e ao longo tempo decorrido entre sua abertura e 
cicatrização. Para Bagnato (2005) “o princípio básico de funcionamento do laser está baseado nas leis 
fundamentais da interação da radiação luminosa com a matéria”. Assim, o fator que determina em que tipo 
de matéria e com qual objetivo o laser é utilizado, é a sua potência. A dose escolhida geralmente é de 4 joules 
/ cm², pois de acordo com esquema  orientativo descrito por Colls (1984) apud Tavares e Mazzer (2002), a 
dose de 3 a 6 J/cm² possui efeito cicatrizante. 
Diversos autores, inclusive Vale (2008) em sua dissertação de mestrado pela UnB também faz referência ao 
esquema proposto por Colls para a dosimetria: 
“Na laserterapia, a unidade posológica é a densidade energética, ou seja, a quantidade de energia por área”. 
No esquema orientativo descrito por Colls (1984) para critérios de dose em relação ao efeito desejado - 
Esquema orientativo dose/efeito (VEÇOSO, 1993).  
 Efeito                    Dose  
Analgésico              2 a 4 J/cm²  
Antiinflamatório     1 a 3 J/cm² 
Cicatrizante            3 a 6 J/cm² 
Circulatório            1 a 3 J/cm²  
 
Esse esquema orientativo proposto por Colls (1984) é aceito pela comunidade científica até os dias de hoje. 
Sendo assim, a questão proposta solicita que a opção terapêutica para seja para auxiliar na cicatrização e 
reparo tecidual e entre as alternativas propostas, a única que apresenta a dose correta para o efeito 
cicatrizante (3 a 6 J/cm2) é a letra B. 
Diante do exposto, este recurso é considerado improcedente. 
Fontes:  

• http://www.unigran.br/interbio/vol3_num2/arquivos/artigo6.pdf 

• http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/3668/1/2008_AndreLuizMaiaVale.pdf 

• https://www.google.com.br/search?q=efeitos+do+laser+de+baixa+potencia+904&rlz=1C1CHII_pt-
brBR562BR562&oq=efeitos+do+laser+de+baixa+potencia+904&aqs=chrome..69i57.18596j0j8&sourcei
d=chrome&espv=210&es_sm=122&ie=UTF-
8#es_sm=122&espv=210&q=esquema+orientativo+de+Colls+1984+laserterapia 

 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os músculos citados são importantes em um treinamento muscular de força para os idosos, mas apenas 
o fortalecimento do tríceps braquial esta relacionado à melhora da performance ao levantar-se de uma 
cadeira que possui braço, ou utilizando um apoio para levantar-se. Os demais músculos têm funções 
específicas relacionadas à marcha (quadríceps e tibial anterior) e a estabilidade e força dos membros 
superiores (deltoide e bíceps braquial), e certamente devem ser valorizados em qualquer treinamento 
funcional para idosos, sobretudo os da marcha conforme indicado na argumentação apresentada pelo 
candidato. 
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Porém, diante das alternativas apresentadas na questão, o músculo tríceps braquial é a mais indicada para a 
ação determinada. 
Fonte: Guccione, Fisioterapia Geriátrica, 2 ed.  
 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Esta questão pretende avaliar o conhecimento a cerca de conceitos e por meio da citação correta de cada um 
deles a diferença se torna evidente, o que não justifica a argumentação utilizada neste recurso. Pede-se ainda 
que tais conceitos sejam relacionados corretamente a biomecânica do movimento e sendo assim, ao corrigir 
cada alternativa incorreta lê-se: 
b) CINEMÁTICA E NÃO... Cinética relaciona-se com a descrição do movimento. 
c) CINÉTICA... E NÃO Cinemática é o estudo das forças que produzem ou afetam o movimento. 
d) SÓ A CINÉTICA... Tanto a cinemática quanto a cinética estudam as forças que se relacionam com o 
movimento.  
e) As leis de movimento desenvolvidas por Newton formam a base para o estudo da CINÉTICA E NÃO... 
cinemática.  
Diante do exposto, este recurso é considerado improcedente. 
Fonte: James. A. Gould III. A Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte., 2 ed. São Paulo: Manole. 
Pag. 78. 2006. 
 
Questão: 37 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção C. 
Houve erro na divulgação do gabarito, qual a alternativa correta é a letra C. 
A questão pretende avaliar os conhecimentos sobre o padrão de resposta motora reflexa, e um dos padrões 
reflexos é a decorticação, onde o paciente de forma patológica assume uma postura que determina 
comprometimento na função neurológica.  
O Padrão de resposta motora reflexa: 
- Os movimentos corporais podem ser classificados em propositais, involuntários ou reflexos. 
Pacientes comatosos não têm movimentos propositais. Convulsões, mioclonias ou tremores são exemplos de 
movimentos involuntários que podem ocorrer no coma e sugerem etiologia tóxico-metabólica, embora 
convulsões também possam ocorrer em lesões estruturais. 
- As respostas motoras reflexas são avaliadas através de estímulos dolorosos aplicados na face, tronco e 
membros do paciente. Três respostas motoras são particularmente importantes: 
_ decorticação: caracteriza-se por adução com flexão dos membros superiores e adução 
com extensão dos membros inferiores. Ocorre em lesões acima do núcleo rubro do \mesencéfalo, geralmente 
tálamo e hemisférios cerebrais. 
_ descerebração: caracteriza-se por extensão, adução e pronação dos membros superiores e extensão dos 
membros inferiores. Ocorre em lesões do tronco cerebral, abaixo do núcleo rubro do mesencéfalo e acima dos 
núcleos vestibulares do bulbo. 
_ flacidez sem reação: o paciente não esboça nenhum movimento ao estímulo e encontra-se hipotônico. 
Ocorre em lesões abaixo dos núcleos vestibulares do bulbo.  
Diante do exposto, considera-se apenas a afirmativa C como correta, pois identifica as respostas motoras, em 
forma de postura de um paciente em decorticação. 
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Fonte: http://www.camem.uem.br/laec/ComaDrDiogo.pdf 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A escala pediátrica Rancho é uma versão adaptada da escala Rancho Los Amigos que pode ser usada para 
avaliar crianças entre idades da lactância até 7 anos com Traumatismo Crânio encefálico (TCE). Assim como a 
escala Rancho, a escala pediátrica Rancho serve para aumentar a comunicação de retorno entre a equipe e 
para ajudar a desenvolver uma estrutura para o controle do tratamento com base no nível cognitivo. É 
composta de cinco itens vai de I a V, onde o I é o melhor índice e o V é o pior.  
Diante do exposto, considera-se este recurso improcedente. 
Fonte: Tecklin, Jan Stephen. Fisioterapia Pediátrica.3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A maleabilidade e o periósteo mais grosso permitem que ocorram fraturas por encurvamento, as quais não 
são possíveis em adultos. A cicatrização em crianças é mais rápida em função do periósteo engrossado e do 
abundante suprimento sanguíneo, quanto mais jovem for, mais rápida será a cicatrização. 
Ao ler de forma crítica o enunciado, fica claro que a pergunta relaciona-se com a fratura em crianças, pois 
trata-se do sujeito da frase; e também ao analisar as alternativas da questão percebe-se que são relacionadas 
a crianças. 
Diante do exposto tal argumento faz com que este recurso seja considerado improcedente.  
Fonte: Tecklin, Jan Stephen. Fisioterapia Pediátrica.  3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. Pag. 334. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A escala de Tinetti é uma escala de equilíbrio e mobilidade desenvolvida por Tinetti em 1986. Segundo Tinetti 
(1996), a mobilidade é a habilidade de se locomover num ambiente, sendo uma função complicada e, 
composta de múltiplas manobras. Estas manobras, por sua vez, dependem de uma integração de múltiplas 
características: físicas, cognitivas e psicológicas. A avaliação desta escala pode ser utilizada clinicamente para 
identificar: 

1.     Componentes da mobilidade da pessoa que provavelmente afetam as atividades da vida diária; 
2.    Possíveis justificativas para dificuldades em manobras particulares (a observação direta da função 

orienta a procura para a compreensão das anormalidades); 
3.      Outros problemas, que a pessoa é susceptível (por exemplo: quedas); 
4.    Intervenções que auxiliam na reabilitação e na prevenção e que podem melhorar a mobilidade. 

 
Para definir o equilíbrio e a marcha, o Índice de Tinetti é bem aplicado, uma vez que detecta alterações na 
locomoção, diagnostica e quantifica a gravidade do comprometimento e prediz o risco de quedas (FREITAS et 
al., 2002; CHONG, 1995). 
A questão pretende que se reconheça a melhor opção para avalia a marcha. De fato, a escala ou Indice de 
Katz, possui um módulo que avalia a marcha, mas, assim como a escala de Tinetti, pode ser usada em 
qualquer indivíduo, independente da idade, e não foi desenvolvida para idosos, embora seja usada em larga 
escala para a avaliação da capacidade funcional desta população. 
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Sendo assim, entre as opções apresentadas na questão, a que de fato, avalia a marcha de um idoso é a escala 
de Tinetti. 
Fontes:  

• http://fisiobrasaogouveia.blogspot.com.br/2012/02/escala-de-mobilidade-e-equilibrio.html 

• http://www.scielo.br/pdf/csp/v24n1/09.pdf 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na posição anatômica, o movimento de desvio radial no punho ocorre no plano frontal. 
Amplitude articular: 0°-20° (Marques, 2003); 0°-15° (Magee, 2002) e 0° - 25° (Palmer & Epler, 2000). 
A referência utilizada na elaboração da questão está de acordo com os autores citados pelo recorrente na 
argumentação deste recurso, o que mantém como correta a alternativa B. Porém as demais alternativas em 
nada se assemelham aos números corretos desta avaliação goniométrica, o que as fazem incorretas. 
Sendo assim, a argumentação imposta neste recurso vem a reforçar a resposta correta apresentada neste 
gabarito, e deste modo, tal recurso é considerado improcedente. 
Fonte:  

• http://www.fm.usp.br/fofito/fisio/pessoal/isabel/biomecanicaonline/articulacoes/punho/PDF/avalma
o.pdf 

• http://www.concursoefisioterapia.com/2010/05/goniometria-da-mao.html 
 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
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Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com manual disponibilizado pelo fabricante do aplicativo Internet Explorer 8: 
São falsas as afirmativas: 
- O item II, pois, as teclas de atalho Ctrl + J são utilizadas para abrir os Feeds. 
- O item III, pois, as teclas de atalho Ctrl + K são utilizadas para duplicar uma guia. 
São verdadeiras as afirmativas: 
- O item I, pois, as teclas de atalho Ctrl + O são utilizadas para abrir um novo site ou página. 
- O item IV, pois, as teclas de atalho Ctrl + I são utilizadas para abrir os favoritos. 
Com base nos argumentos afirmo que são corretos somente os itens I e IV. O recurso é improcedente. 
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Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fonte:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma vez que, moer/triturar possuem o mesmo significado conforme o argumentado, não é coerente afirmar 
que palavras sinônimas atrapalham, dificultam ou confundem a interpretação da questão, pelo contrário 
reforça ainda mais a  veracidade da mesma.  
Fonte: MARCHESAN, I.Q, Motricidade oral. São Paulo. Pancast, 1993 IN Fonoaudiologia na escola. Marisa 
Sacaloski, DNA Alçavarsi e Gleidis R. Guerra . Ed Lovise, 2000 – p. 40. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Disfonias Organofuncionais são disfonias de base funcional com lesões secundárias; representam, na verdade, 
uma etapa posterior na evolução de uma disfonia funcional.  
O objetivo primário do tratamento fonoaudiológico é promover a reabsorção da lesão, corrigindo o desvio 
funcional, no momento que se reconhece como causa primária a alteração no comportamento vocal.  
São consideradas lesões organofuncionais as seguintes: nódulos, pólipos, edemas de Reinke, alguns quadros 
de ulcera de contato, granulomas, leucoplasias das pregas vocais; sendo as três ultimas podendo ser 
exclusivamente orgânicas. Portanto, as “várias patologias” como citado pelos requerentes, se resumem a 
seis patologias apenas, sendo que três dessas seis patologias podem ser exclusivamente orgânicas.  
A base terapêutica para as disfonias organofuncionais, parte do mesmo principio das disfonias funcionais, ou 
seja, é necessária uma mudança no comportamento vocal para que se obtenha sucesso em terapia.  
Conseguir uma emissão vocal normotensa, livre de esforço, com maior mobilização de mucosa, redução de 
ataques vocais, redução de tensão da região cervical especilamente (zona de maior tensão na maioria dos 
pacientes disfônicos), um ajuste motor mais equilibrado das estruturas do aparelho fonador e 
consequentemente, a reabsorção da lesão são objetivos da fonoterapia na reabilitação vocal das disf. 
organofuncionais. 
Para tal, o foco na realização de exercícios específicos são de suma importância, pois demandam menor 
tempo de terapia e maior eficácia nos resultados.  
Sabe-se que a tendência da clínica vocal moderna, baseada na literatura atual, dedica-se muito menos atenção 
ao aspecto respiratório, posto que a pesquisa científica não apoia a noção empírica de que a disfonia seria 
consequência de um padrão respiratório inadequado ou incorreto. A tendência atual é sim, avaliar e tratar a 
coordenação da respiração com a sonorização, como está especificado na alternativa E (opção correta do 
gabarito) e não é usual a realização de exercícios respiratórios como cita a alternativa B (opção sugerida 
pelo requerente). 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts�
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Partindo dessa premissa, a questão B, como citado pelo requerente, não é a que MAIS TRARÀ RESULTADO na 
reabilitação desse tipo de disfonia, além dos exercicios articulatórios não atuarem diretamente na reabsorção 
da lesão, objetivo principal nos casos de disfonias organofuncionais. 
Já a Técnica de Vibração faz parte do Método dos Sons Facilitadores, recurso reconhecidamente utilizado para 
se obter uma produção vocal mais equilibrada. A Técnica dos Sons Vibrantes ou Téc. De Vibração é um 
excelente recurso para facilitação de uma emissão normotensa e equilibrada em ressonância, observando 
como impacto imediato maior facilidade à emissão, produção mais estável. Com essa técnica, o esforço 
fonatório extra é reduzido e a laringe fica mais livre no pescoço. Tem como principais aplicações casos de 
nódulos vocais, edemas de Reinke e laringites agudas, gripes e resfriados. É CONSIDERADA UMA TÉCNICA 
UNIVERSAL. 
Já a Técnica de Firmeza Glótica (Método de Competencia Fonatória) também citada na opção E, que é a opção 
correta do gabarito, é de grande eficiência para melhorar a coaptação glótica, como nos casos de pós – 
operatório de lesões benignas e casos onde há uma área menor de vibração de mucosa, como nos nódulos, 
pólipos e edema de Reinke.  
Portanto, a questão de número 40 é procedente, visto que está claro no enunciado, a solicitação de marcar a 
alternativa que mais trará resultados na reabilitação vocal nas disfonias organofuncionais 
Fonte:  

• Mara Behlau, Livro Voz do Especialista I, pág. 72. 

• Voz: O Livro do Especialista Vol. I , Mara Behlau, páginas 111, 112. 

• Voz: O Livro do Especialista Vol II, pág.461,462, 463. 

• Livro Voz do Especialista Vol II, Mara Behlau, pág.474, 475. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada a partir do capítulo 2 do livro Fundamentos em Fonoaudiologia: Aspectos Clínicos da 
Motricidade Orofacial, tendo como organizadora a Dra Irene Marchesan, reconhecida fonoaudióloga, atuante 
área da motricidade orofacial. Na página 9 do livro citado está escrito exatamente assim: 
“a sucção deve ser facilmente iniciada (...) por ser um reflexo oral presente desde o nascimento, passando a 
ser voluntárioa a partir dos 4 meses de vida”.  
Como salientado claramente no enunciado: “Acerca da amamentação...” fica claro que a pergunta era sobre a 
amamentação.  A questão então é procedente, diante do fato da pergunta ser sobre amamentação e baseada 
no livro citado.  
Fonte: Fundamentos em Fonoaudiologia: Aspectos Clínicos da Motricidade Orofacial 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alteração da prosódia apresenta-se como uma das principais características nos casos de deficientes 
auditivos.  
As alterações prosódicas não são citadas por Zorzi em seu livro “A intervenção fonoaudiológica nas alterações 
da linguagem infantil”, como sendo característica da disfasia. Sabe-se que as disfasias também são 
denominadas “afasias congênitas” ou de desenvolvimento, sendo que essa nomenclatura gera controvérsias 
entre alguns autores. 
Zorzi ainda afirma que na história evolutiva do paciente, algumas vezes podem estar presentes os sinais 
neurológicos menores.  
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Diante das controvérsias causadas pelos próprios requerentes e do que afirma o autor, no qual a questão foi 
baseada, é correto afirmar que a questão de número 47 é PROCEDENTE, a alternativa correta é a opção A, 
principalmente pelo fato da alteração da prosódia se apresentar como uma das principais características 
linguísticas da deficiência auditiva.  
Fonte: A intervenção fonoaudiológica nas alterações da linguagem infantil. Autor Jaime Zorzi.  
 

Cargo: Instrutor de Libras I 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Questão alterada apara letra B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
 

Cargo: Instrutor de Libras II 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes:  

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
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• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha 
produzida na região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria 
a borracha até um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante 
a construção, não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser 
inaugurada, em 1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a 
perder espaço no comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) 
começou a ser construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, 
governo que priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 

Cargo: Intérprete de Libras 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pleito das razões recursais de que a alternativa correta à questão seria “explicar o que é necessário para que 
um país seja capaz de crescer socialmente.” decorre de um equívoco de interpretação causado por uma 
leitura linear do texto, que, por sua vez, decorre do entendimento de texto como um emaranhado de palavras 
e a construção como uma ação objetiva e totalmente explícita. Savioli e Fiorin (2007, p. 193-199) observam 
com pertinência que a construção do sentido de um texto se dá de forma não linerar, mostrando que muitas 
vezes uma coisa é dita para significar outra, para sustentar outra, dentre outras coisas. 
Por isso, embora o texto, em alguns pontos, relate as ações realizadas pelo governo do presidente Lula que 
fizeram o país crescer socialmente, essas informações são mobilizadas para amparar o principal objetivo do 
texto: defender a tese de que o citado governo (acusado muitas vezes de paternalismo) interviu pouco, ou 
quase nada, na economia do país para reduzir a desigualdade social. 
No plano textual, a estruturação do texto reflete isso, mostrando que se trata de uma 
argumentação/discussão e não uma explicação, pois está organizado através do esquema proposição (a 
diminuição da desigualdade não “dependeu necessariamente do aumento do Estado”, parágrafos 1 a 4), 
sustentação (parágrafos 5-9) e conclusão (10º parágrafo). Um texto explicativo, diferentemente, organiza-se 
através da estrutura tópico/subtópico(s).  
Dessa forma, aquilo que as razões recursais sustentam como explicações são, na verdade, os argumentos do 
autor para sustentar a sua tese, algo que as sequências presentes no texto (KOCH & ELIAS, 2012) bem como a 
articulação das informações comprovam. 
Fontes: 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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• SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. (pp. 
71-77) 

• KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: Estratégias de produção textual. 2. Ed. São Paulo: Contexto, 
2012. (p. 62-74) 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não sustentam o porque de a presença de metonímia levaria o autor a utilizasse 
obrigatoriamente “classe média/ricos, classe E/pobres”. Assim, a ausência de argumentos impede um contra-
argumentação. 
De toda forma, esclarece-se que “metonímia é [...] a alteração do sentido de uma palavra ou expressão 
quando entre o sentido que o termo tem e o que adquire existe uma relação de inclusão ou de implicação” 
(SAVIOLI & FIORIN, 2007, p. 123). No trecho, é utilizado o resultado de uma ação (geração de empregos) para 
remeter aos agentes dessa ação (aqueles que agiram para gerar empregos), configurando, por isso, a 
construção de uma metonímia. Valendo-se desse recurso, o autor subfocaliza os agentes, evitando bajulação a 
partidários e o autoelogio, já que ele próprio era um desses agentes, visto que na ocasião era presidente do 
Banco Central do Brasil. 
Fonte: 
SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e redação. 17 ed. São Paulo: Ática, 2007. (pp. 120-
127) 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes:  

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
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• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as crônicas históricas, bandeirantes originários de São Vicente e procedentes de Cuiabá teriam 
feito algumas incursões pelo atual território de Rondônia ainda no século XVI. Grupos de missionários 
portugueses teriam igualmente adentrado a região por essa mesma época. Contudo a ocupação colonial de 
Rondônia se inicia somente nas primeiras décadas do século XVII, com incursão de militares portugueses 
oficialmente destacados para aquele território com a missão de explorar a região amazônica.  A causa diretora 
desse repentino interesse da Coroa pela região foi a descoberta de ouro em Mato Grosso.  Conclui-se que 
a opção “A” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: Fonte: ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 190 e 191. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão diz “Assinale a alternativa que não caracteriza LIBRAS” e única opção correta é a B pelas 
razões abaixo expostas: 

1) “Relevância” significa supremacia, maior importância, destaque. Em LIBRAS, bem como em outras 
línguas de sinais, são atribuídos valores gramaticais às expressões faciais com o intuito de substituir a 
prosódia/ortoépia das línguas orais.  

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN�
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN�
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2) “Prosódia/ortoépia” referem-se à acentuação e emissão correta das palavras tendo como base a 
norma culta e como parâmetros a articulação de consoantes e vogais, a ligação de vocábulos dentro e 
fora de contextos, o timbre, a omissão/substituição, nasalizações, etc. 

3) O texto recursal refere-se a estudo em que há detecção de “algumas marcações prosódica em Libras”, 
portanto o próprio texto recursal já explica que, de acordo com tal estudo, “algumas marcações 
prosódica” significa que elas existem, mas não são elementos de supremacia, maior importância, etc 
em LIBRAS. Observe-se que, em momento algum, a diretiva da questão insinua/afirma que não há 
elementos relativos/substitutivos à prosódia/ortoépia em LIBRAS. 

Fonte: O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa/ Secretaria de Educação 
Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos-Brasília: MEC; SEESP, 2004. p. 84 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Antonio Houaiss, ed. Objetiva, 2009. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão diz “A competência que envolve a habilidade de compreender a articulação do 
significado do discurso da língua fonte é” e a única opção correta é a B pelas razões abaixo expostas: 

1) Competência linguística é a habilidade de manipular com as línguas envolvidas no processo de 
interpretação habilidades em entender o objetivo da linguagem usada em todas as suas nuanças e 
habilidade em expressar corretamente, fluentemente e claramente a mesma informação na língua 
alvo... habilidade para distinguir as ideias principais das secundárias e determinar os elos que 
determinam a coesão do discurso. 

2) Competência para transferência é a capacidade para transferir a linguagem de uma língua para outra 
envolvendo a habilidade de articulação do significado no discurso da língua fonte (sem distorções, 
omissões ou adições), habilidade para transferir uma mensagem na língua fonte para língua alvo sem 
influência da língua fonte. 

3) Assim, o intérprete compreende, manipula e processa as informações pela competência linguística e 
articula (adapta/ reorganiza/reconstrói) tais informações para poder transferir com fidelidade e 
exatidão o significado de uma língua para outra. 

4) Concluindo, a competência para transferência é que torna possível ao intérprete, uma vez que ele 
conheça o significado de uma palavra, buscar o sinal tendo a sensibilidade de escolha e julgamento 
para transferir a ideia exata, dentro do vastíssimo universo dos sinais que ele domina e tão bem 
conhece. 

Fonte: O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa/ Secretaria de Educação 
Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos-Brasília: MEC; SEESP, 2004. p. 73, 74 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão diz “NÂO é definido como um dos tipos de idenficação com a cultura surda, a seguinte 
identidade:” e a única resposta correta é a B pelas razões abaixo expostas: 

1) Identidade Inconformada é aquela na qual o surdo não consegue captar a representação da identidade 
ouvinte, hegemônica, e se sente numa identidade subalterna. 

2) Não existe a categoria de identidade interativa, o que existe é uma abordagem de tratamento de 
diálogo e texto conhecida como Interativa, ou ainda o tratamento interacionista das situações de 
interpretação. 
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3) Segundo Perin (1998) não é possível entender a cultura surda se não nos remetermos às questões 
identitárias, ou seja, “... um surdo estará mais ou menos próximos da cultura a depender da identidade 
que assume dentro da sociedade”. 

Fonte: Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática pedagógica/Heloísa Maria Moreira 
Lima Salles... [et al.]. Brasília: MEC, SEESP, 2004. V2 Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. p. 
40,41, 42. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão diz “A educação de bilíngue é desejável, viável e pode ser afetada pelo(a)” e o que o 
texto recursal questiona é a qualidade e correção da diretiva que não contém erro pelas razões expostas: 

1)  O fragmento educação de bilíngue dentro da língua portuguesa padrão só significa uma coisa: educação 
de pessoa/ser em duas línguas. 

2) De é uma preposição da língua portuguesa que estabelece a relação de posse, pertencimento, origem, 
qualificação, etc. 

3) O texto da questão da diretiva da questão foi literalmente copiado da fonte abaixo citada, da qual um 
segmento será reproduzido abaixo para comprovar tal fidelidade e correção. (Obs.: o texto completo 
encontra-se na fonte citada na referência) 

 

 

 

 

 
4) A banca recusa a classificação de “mal formulada” para a questão, uma vez que a mesma segue com 

exatidão todas as regras de uso da língua portuguesa padrão. 
5) Modelo Bilingue ou Bicultural é uma das propostas de processamento no ato tradução e interpretação, 

assim como temos outros modelos: Cognitivo, Interativo, Interpretativo, Comunicativo Sociolinguístico, 
etc. 

Fonte: Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática pedagógica/Heloísa Maria Moreira 
Lima Salles... [et al.]. Brasília: MEC, SEESP, 2004. V2 Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. p. 78. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única resposta correta para a questão 43 é a alternativa A pelas razões expostas: 

1) As imagens confirmam a correção da opção A, sendo a imagem à esquerda aque4lautilizada na prova e a 
da direita, um exemplo de movimento semicircular do mesmo capítulo da fonte citada na referência. 

2) As imagens desfazem possíveis equívocos relativos à posição e significado dos marcadores espaciais 
(neste caso representados pelas setas). 

3) Estão explícitas nas imagens as diferenças entre movimento semicircular e único movimento longo. 
4) As imagens são autoevidentes e comprovam a inconsistência dos argumentos do texto recursal. 
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Fonte: Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática pedagógica/Heloísa Maria Moreira 
Lima Salles...[et al.]. Brasília: MEC, SEESP, 2004. V2 Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. p. 
80,81,85. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão diz “NÂO é um dos universais linguísticos encontrados na língua de sinais” e a única 
resposta é a letra C pelas razões abaixo expostas: 

1) Não houve observação da dupla negativa que ocorre em relação à diretiva da questão que se inicia com 
a palavra NÂO e a opção D que também se inicia com NÂO.  

2) Para que se esclareça a que erro de interpretação conduziu o desconhecimento das implicações de uma 
dupla negativa, a banca exemplifica com o popular “não tem ninguém aqui” que significa “tem alguém”. 

3) Por analogia temos, então, “não é um dos universais linguísticos a não existência de segmentos discretos 
em LIBRAS” o que significa “que eles (os segmentos discretos) existem”. 

4) Na linguagem oral (língua portuguesa falada) a dupla negativa é aceita como forma de expressão 
popular mas, segundo o português padrão, a dupla negativa equivale a afirmação. 

5) A banca relembra que faz parte do conhecimento necessário ao desempenho da função de Intérprete de 
LIBRAS um consistente conhecimento de língua portuguesa, bem como de suas regras básicas, para que 
seja efetivada uma interpretação/tradução competente e fidedigna. 
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6) Concluindo, a resposta C é a única opção que não é um dos universais linguísticos inequívocos, já que 
onde houver humanos há linguagem. 

Fonte: Ensino de Língua Portuguesa para Surdos: caminhos para a prática pedagógica/Heloísa Maria Moreira 
Lima Salles... [et al.]. Brasília: MEC, SEESP, 2004. V1  Programa Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. p. 
85_94.. 

Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, a proibição de dispensa do servidor público sindicalizado tem início no 
momento da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e não do dia em que for eleito, como 
afirmado na alternativa D. Por sua vez, correta a alternativa E, já que reproduz o conteúdo do §3º do art. 18 da 
citada lei. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Mecânico Geral 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: b 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 
 
Cargo: Médico - Medicina Do Trabalho 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
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D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 
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Cargo: Médico Anestesiologista 

 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
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Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 

Cargo: Médico Cardiologista 

 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  



 

107 
 

E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 

Cargo: Médico Cirurgião Geral 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
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C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 

Cargo: Médico Clínico Geral - PSF 

 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 32, como visto, solicita marcar a alternativa INCORRETA. Quanto à epidemiologia do DM, cerca de 
dois terços dos indivíduos portadores vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior 
intensidade e não desenvolvidos como consta na questão. 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes | 2012 – 2013. Pág. 1-3. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 35 está correta. Como visto nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2012-2013), 
paciente com sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal acrescidos de glicemia causal maior que 
200mg/dl, sendo a glicemia casual aquela realizada qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a 
última refeição. A questão refere-se à glicemia casual como sendo aquela realizada após as principais 
refeições, sendo discordante com a definição de glicemia casual. A glicemia que é realizada após as principais 
refeições é denominada glicemia pós-prandial. O objetivo é avaliar se o candidato sabe a definição de glicemia 
casual, como consta nas Diretrizes da SBD. 
Em janeiro de 2010, a ADA modificou o critério diagnóstico incluindo a hemoglobina glicada (HbA1c): Diabetes 
– HbA1c maior que 6,5% a ser confirmada em outra coleta. Dispensável em caso de sintomas ou glicemia 
maior que 200mg/dl. 
Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes | 2012 – 2013. Pág. 10-11. 
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Cargo: Médico Clínico Geral 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
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Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
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v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 

Cargo: Médico Ginecologista Obstetra  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
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E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. A resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de DPOC, e sua 
ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas desde sinal. 
Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital de início 
recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 
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• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 

 
Cargo: Médico Intensivista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
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C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
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Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 
Cargo: Médico Neurologista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
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A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
 
Fonte:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
Cargo: Médico Ortopedista E Traumatologista  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
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Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 

 
 
 
 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 
Cargo: Médico Otorrinolaringologista  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
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D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 
Cargo: Médico Pediatra Neonatal 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
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B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 
Cargo: Médico Pediatra 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
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Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
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Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 

 
 
Cargo: Médico Radiologista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
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uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 

 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção D. 
O gabarito está errado. Porém a resposta correta é a letra D. O baqueteamento digital não é um sinal de 
DPOC, e sua ocorrência deve alertar o médico para a necessidade de iniciar uma investigação para as causas 
desde sinal. Nessa população, o câncer pulmonar é a explicação mais provável para o baqueteamento digital 
de início recente. Ou seja, o baqueteamento não está relacionado diretamente à gravidade do DPOC.  
A desnutrição, muitas vezes avaliada pelo IMC, está associada a mau prognóstico da doença devido a uma 
maior predisposição a infecções e à diminuição da força dos músculos expiratórios, tolerância ao exercício e 
qualidade de vida. Apesar de ser extremamente comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva 
crônica, é importante reconhecê-la como um fator de risco independente, uma vez que pode ser modificada 
através de um acompanhamento dietoterápico adequado e eficaz. 
Fontes:  

• Harrison medicina interna / Editores Anthony S. Fauci ... [et al]. – 17ed. – Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 
2008. Pág. 1635-1642. 

• Pneumologia: princípios e prática / organizador, Luiz Carlos Corrêa da Silva; coeditores, Joge Lima 
Hetzel... [et al.]. – Porto Alegre: Artmed, 2012. Pág.441-446. 

• FERNANDES, Amanda Carla; BEZERRA, Olívia Maria de Paula Alves. Terapia nutricional na 
doença pulmonar obstrutiva crônica e suas complicações nutricionais. J. bras. pneumol.,  São Paulo ,  
v. 32, n. 5, Oct.  2006.   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132006000500014&lng=en&nrm=iso>. access on  03  Jan.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S1806-
37132006000500014. 
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Cargo: Médico Veterinário  
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “derivados lácteos” de fato é generalizado e engloba os derivados sólidos. Contudo, deve ser 
considerado que, o leite como matéria prima base para a elaboração desses derivados, quando não 
manipulado de forma adequada, pode transferir os sabores indesejados para esses produtos (derivados 
sólidos). Segundo Nelson W. Philpot (1998), o aparecimento de sabores indesejáveis no leite e nos seus 
derivados pode ser resultado de resfriamento inadequado, congelamento do leite no tanque de expansão, 
agitação excessiva, presença de colostro, adulteração com solução de limpeza e alimentação inadequada dos 
animais. 
Fonte: Philpot, W.N. Programas de qualidade de leite no mundo. I Simpósio internacional de qualidade do 
leite, Anais 1-6, Curitiba – PR, 1998. 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes:  

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
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Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 

 
Cargo: Merendeira 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto de interrogação é utilizado na frase “Em que cenário surgiram os questionamentos por parte da 
população?” para realizar questionamento. Expressar dúvida é o mesmo que “ter incerteza, vacilação sobre a 
realidade de um fato ou hesitação em tomar uma decisão ou partido entre diversas opiniões”. Portanto, 
apenas a afirmativa C atende adequadamente ao enunciado da questão.  
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ventilador (todas as letras são distintas). 
Resposta: d 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 

Questão: 18 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
9+7=16 
9-7=2 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas a bandeira da alternativa c apresenta eixo de simetria horizontal e vertical.  
 
 
 
 
 
As alternativas A e B apresentam apenas eixo de simetria horizontal. 
A alternativa D apresenta apenas eixo de simetria vertical. 
A alternativa E não apresenta eixo de simetria. 
Resposta: C 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os números 4,5 e 8 pertencem somente ao conjunto A. 
Os números 3,6 e 7 pertencem somente ao conjunto B. 
Soma = 4+5+8+3+6+7= 33 
Resposta: E 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A papelaria é o único item não relacionado a alimentação. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O quinto e o oitavo meses, ou seja, maio e agosto, têm ambos 31 dias. Assim é incorreto afirmar que o quinto 
mês tem um dia a mais que o oitavo mês.   
Resposta: D 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Cargo: Motorista de Viaturas Leves 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os números 4,5 e 8 pertencem somente ao conjunto A. 
Os números 3,6 e 7 pertencem somente ao conjunto B. 
Soma = 4+5+8+3+6+7= 33 
Resposta: E 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1 nota de R$50,00 e 6 notas de R$20,00 = R$170,00 
R$ 260,00 – R$ 170,00 = R$ 90,00 
6 notas de 5 e 3 notas de 20 = R$ 90,00 
Resposta: C 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1-B-3-D-5-F-7-H-9-J-11-L-13-N-15-P-17-R-19-T-21-V-23-X-25-Z 
A letra U não pertence à sequência. 
Resposta: E 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
 

Cargo: Motorista de Viaturas Pesadas 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As figuras são: guarda-roupa, quebra-cabeça, guarda-chuva, cachorro-quente e abacaxi. 
Apenas o abacaxi não é um nome composto por duas palavras. 
Resposta: E 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 19 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
O único dado que não foi feito com essa planificação é o da alternativa B, já que uma das faces brancas 
deveria estar na parte oposta da face preta. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
Todos os triângulos são isósceles, menos o da alternativa A. 
 O triângulo equilátero tem 3 lados iguais e o isósceles tem 2 lados iguais, assim sendo, todo triângulo 
equilátero é também isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero.  
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
A cada figura o número de hexágonos cinzas aumenta em uma unidade, ou seja, se  o 3° termo dessa 
sequencia tem 3 hexágonos cinzas, então o próximo termo  pode ser qualquer figura com 4 hexágonos cinzas. 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
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E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O balanço nitrogenado em um paciente com insuficiência renal crônica deve ser sempre positivo. Recomenda-
se a suplementação de aminoácidos essenciais para manutenção desse balanço nitrogenado positivo. O 
enunciado da questão deixa claro que independente do grau, os produtos finais tóxicos do metabolismo das 
proteínas são responsáveis por diversos sintomas à insuficiência renal crônica. Portanto, a banca conclui que 
houve uma falha de interpretação de texto na leitura. 
Fonte: DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. Editora Blücher. São Paulo, SP. 2007. 
1186p. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado pede o assinalamento da alternativa incorreta, ou seja, a alternativa A. Não se devem secar as 
mãos com toalha que se encontra no banheiro ou próximo a pia, pois elas são fontes de contaminação. 
Devem-se utilizar toalhas de papel branco não reciclado ou ar quente. A alternativa C, afirma que para 
obtermos a proteção devemos deixar o sabonete agir por 15 minutos antes do enxágüe e isso está correto, 
apesar dessa prática não ser seguida.  
Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p; 
MENDONÇA, R. T. Nutrição: um guia completo de alimentação, práticas de higiene, cardápios, doenças, dietas 
e gestão. Editora Rideel. São Paulo – SP. 2010, 448p.  
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as razões recursais, é afirmada que as carnes devem ser recebidas numa temperatura de 4 a 7 
ºC e a alternativa incorreta está dentro dos valores de referência e que os mesmos variam de acordo com 
algumas literaturas, mas sempre nessa faixa. Portanto, a banca julga tal recurso improcedente, uma vez que 
os valores das demais alternativas estão totalmente fora dos valores de referência. 
Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal afirma que o gabarito aponta a letra E como alternativa a ser marcada, porém, o gabarito 
mostra que a alternativa a ser marcada é a letra D, onde a atenção deve estar voltada para a não 
contaminação entre vários gêneros de alimentos, durante o armazenamento e a manipulação e não para a 
contaminação entre vários gêneros de alimentos, durante o armazenamento e a manipulação. Diante do 
exposto, não existe erro na questão. 
Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p. 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C afirma que os interruptores e tomadas devem ser lavados quinzenalmente e não 
mensalmente; e a alternativa B que deveria ser marcada como incorreta afirma que as prateleiras da cozinha 
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devem ser limpas semanalmente, não sendo necessária a limpeza pesada diariamente, basta um pano 
molhado com produto especifico para manutenção da limpeza.  
Fonte: MANZALLI, P.V. Manual para Serviços de Alimentação. Editora Metha. São Paulo, SP. 2010. 213p. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme edital do certame o tema “Noções de Administração Pública de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal” está previsto no conteúdo programático para o cargo de Nutricionista. 
Fonte: Edital 001/2013 
 
Questão: 50 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme edital do certame o tema “Noções de Administração Pública de acordo com a Lei Orgânica 
Municipal” está previsto no conteúdo programático para o cargo de Nutricionista. 
Fonte: Edital 001/2013 
 
 

Cargo: Operador de Máquinas Leves 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
O único dado que não foi feito com essa planificação é o da alternativa B, já que uma das faces brancas 
deveria estar na parte oposta da face preta. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
Todos os triângulos são isósceles, menos o da alternativa A. 
 O triângulo equilátero tem 3 lados iguais e o isósceles tem 2 lados iguais, assim sendo, todo triângulo 
equilátero é também isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero.  
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
A cada figura o número de hexágonos cinzas aumenta em uma unidade, ou seja, se  o 3° termo dessa 
sequencia tem 3 hexágonos cinzas, então o próximo termo  pode ser qualquer figura com 4 hexágonos cinzas. 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Cargo: Operador de Motoniveladora 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
O único dado que não foi feito com essa planificação é o da alternativa B, já que uma das faces brancas 
deveria estar na parte oposta da face preta. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
Todos os triângulos são isósceles, menos o da alternativa A. 
 O triângulo equilátero tem 3 lados iguais e o isósceles tem 2 lados iguais, assim sendo, todo triângulo 
equilátero é também isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero.  
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção A. 
A cada figura o número de hexágonos cinzas aumenta em uma unidade, ou seja, se  o 3° termo dessa 
sequencia tem 3 hexágonos cinzas, então o próximo termo  pode ser qualquer figura com 4 hexágonos cinzas. 
Resposta: A 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 

 
Cargo: Operador de Retroescavadeira 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A primavera começa em setembro, o verão começa em dezembro, o outono começa em março e o inverno 
em junho. 
1-Primavera.   (4) Junho. 
2-Verão.           (1) Setembro. 
3-Outono.        (2) Dezembro. 
4-Inverno.        (3) Março. 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Cargo: Pedreiro 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
2 triângulos e 3 quadrados = 2.3 + 3.4 = 6 + 12 =18 
Resposta: B 
Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
 

Cargo: Professor III - Artes 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
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http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
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não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 

• Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

 
 

Cargo: Professor III - Ciências 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
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Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 

Cargo: Professor III - Educação Física 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
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Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída  no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 

Cargo: Professor III - Geografia 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
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Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 

Cargo: Professor III - História 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
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conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída  no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do §3º, do art. 18 da Lei Orgânica “as funções de confiança exercida exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
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Cargo: Professor III - História 40 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
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Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 

Cargo: Professor III - Língua Estrangeira Inglês 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
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construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 

Cargo: Professor III - Língua Portuguesa 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
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1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Professor III - Língua Portuguesa 40 h 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diferentemente do que afirmam as razões recursais, as informações apresentadas no quinto parágrafo do 
texto de Henrique Meireles são de natureza distinta: embora ambos se configurem como ações responsáveis 
pela diminuição da desigualdade social, o Bolsa Família, apresentado em primeiro plano no parágrafo, 
apresenta-se como uma ação governamental direta (o governo deposita entrega diretamente um valor na 
mão dos beneficiários), financiada com verbas de impostos; a geração de empregos, por outro lado, não 
envolve ações diretas do governo, tão pouco a aplicação direta de verbas públicas, mas configura-se como 
resultados indiretos de outras ações, tais como “controle da inflação e dos gastos públicos”. Dessa forma, as 
informações se contrapõem tendo em vista suas naturezas, isto é, a forma como são realizadas. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso em questão, a ausência de vírgula após a expressão “Na década seguinte” acarreta problema na 
composição do trecho, afinal vírgula separando adjunto adverbial deslocado (caso da expressão em questão) é 
obrigatória, tendo em vista a norma culta escrita da Língua Portuguesa (cf. CUNHA & CINTRA, 2007, p.645). 
Fonte: CUNHA, C.; CINTRA, L. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. (p. 645). 
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Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
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• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Naquele dia, experimentara outra vez a emoção de se deparar com uma nova turma, e o que o motivava a 
ensinar, com tanta generosidade, era justamente o desafio de enfrentar esse mistério.” 
Alternativa correta: C) Substituindo “uma nova turma” por “novos alunos”, é possível a construção 
“enfrentá-los.”. 
Considerando o enunciado: “Para que tais características sejam mantidas, além da adequação à norma 
padrão, está correta a afirmativa:” O objetivo da questão não é manter o significado da palavra “mistério”. O 
que foi proposto é adequação à norma padrão tendo em vista o caráter coesivo do texto. Assim, o pronome 
oblíquo “os” é adequado para retomar “novos alunos”. 
Fonte: Cegalla, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Companhia Nacional. 
 
 

Cargo: Professor III - Matemática 20 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
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Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 

Cargo: Professor III - Matemática 40 h 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
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Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída  no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
 

Cargo: Professor III - Pedagogia 30 h 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema de um texto resulta do tratamento dado pelo autor a determinado assunto. A alternativa “B) questões 
ligadas à existência humana.” apresenta-se como alternativa correta, pois, “amor, a busca do conhecimento e 
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a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade.” são buscas inerentes ao ser humano, ligadas à existência 
humana do autor ou do ser humano de uma forma geral.   A alternativa “E) a vivência do homem no contexto 
sociocultural em que está inserido.”  não pode ser considerada correta, pois, o autor constrói o texto a partir 
de comparações e imagens que remetem a uma busca interior por alvos que ele considera extremamente 
importante , pelos quais viveu.  
A alternativa “D) fatos que mostram a busca frustrada do autor pelo conhecimento.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração 
dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o 
número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.” o 
autor afirma ter conseguido atingir seu alvo.  
Fontes: 

• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

• O próprio texto.  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
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Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência.” não pode ser considerada correta, 
pois, no trecho “Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o 
pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri 
terem emoções semelhantes às minhas.” não há descrição, mas apenas uma referência à sua experiência 
cotidiana. Descrição é a apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem (e até um sentimento), 
através da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços predominantes, dispostos de tal 
forma e em tal ordem, que do conjunto deles resulte uma impressão singularizante da coisa descrita. A 
alternativa “D) refletir sobre a existência humana de modo geral.” não pode ser considerada correta, pois, 
como o autor afirma “Conheço o limite de minha existência”, não se trata de uma análise geral, mas sim 
individual. As alternativas “B) contrapor tal afirmativa.” e “C) colocar em dúvida tal afirmativa.” não podem ser 
consideradas corretas, pois, o autor constrói o texto a partir de ideias que confirmam sua fascinação pela 
condição humana e não oposto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
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Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com manual disponibilizado pelo fabricante do aplicativo Internet Explorer 8: 
São falsas as afirmativas: 
- O item II, pois, as teclas de atalho Ctrl + J são utilizadas para abrir os Feeds. 
- O item III, pois, as teclas de atalho Ctrl + K são utilizadas para duplicar uma guia. 
São verdadeiras as afirmativas: 
- O item I, pois, as teclas de atalho Ctrl + O são utilizadas para abrir um novo site ou página. 
- O item IV, pois, as teclas de atalho Ctrl + I são utilizadas para abrir os favoritos. 
Com base nos argumentos afirmo que são corretos somente os itens I e IV. O recurso é improcedente. 
Fonte:http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/internet-explorer-8-keyboard-shortcuts 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Utilizando a ferramenta Microsoft Excel 2007, o procedimento para excluir os valores que estão duplicados é: 
Selecionar a aba Dados e no grupo Ferramentas de Dados selecionar a opção Remover Duplicatas. O recurso é 
improcedente. 
Fonte: http://dicasdeexcel.com.br/2009/06/25/removendo-nomes-duplicados-numa-lista-ou-tabela/ 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fonte:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
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Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O rio Madeira, principal afluente do rio Amazonas, tem 1.700 km de extensão em território brasileiro e vazão 
média de 23.000 m3 por segundo. É formado pelos rios Guaporé, Mamoré e Beni, originários dos planaltos 
andinos, e apresenta dois trechos distintos em seu curso, denominados Alto e Baixo Madeira. Conclui-se que a 
opção “D” atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/conteudo.asp?id=180 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia e correto afirmar: “Conforme contagem populacional 
realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a densidade demográfica de 
Rondônia é de aproximadamente  6,5 hab/km². 
A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre) BR-364, pelo Presidente Juscelino Kubitscheck, 
contribui para um grande fluxo migratório para o estado”. Conclui-se que a opção “D” (F, V. V) atende 
adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/brasil/aspectos-populacao-rondonia.htm 
 
Questão: 32  
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É facultado aos sistemas de ensino o desdobramento em ciclos. Apenas a opção “C” está incorreta. O Ensino 
Fundamental deve ser presencial e só pode ser à distância como complementação da aprendizagem ou em 
situações de emergência. Complementando, de acordo com a LDB, a Educação Básica (E o Ensino Fundamental 
está inserido nesse contexto) poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 
regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim 
recomendar. 
Fonte: Coletânea da Legislação Federal do Ensino-Regulamentação da atual LDB-José Márcio Aguiar 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica-Ministério da Educação 2013. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A LDB é precisa nesse sentido, no seu art. 14, quando afirma que: 
Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de 
acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios: 
 I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;  
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
O significado da palavra “obrigatório”, de acordo com o dicionário Aurélio é: 
Adj. Imposto por lei social, moral ou religiosa. Exigido pelas convenções sociais. 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
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Sendo assim, o conteúdo da LDB deixa explícito que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e ao sentido da 
palavra “obrigatoriamente” que transformaria a afirmativa numa “Obrigação”. 
Fontes: 

• LEI DE DIRETRIZES E BASES 2013 8ª EDIÇÃO 

• DICIONÁRIO AURÉLIO ONLINE 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seção III - do Ensino Fundamental, Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; III – o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 
que se assenta a vida social. 
Nesse sentido, o artigo 32 especifica o domínio do cálculo. O estudo da Matemática é mais abrangente, visto 
que os conteúdos são apreendidos ao longo da Educação Básica que se encerra no 3º Ano do Ensino Médio. 
Fonte: LEI DE DIRETRIZES E BASES 2013 8ª EDIÇÃO 
 
Questão: 42 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A correta resolução da questão exige o conhecimento sobre PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, conhecimento 
este que permite concluir que todas as opções estão corretas. Quanto ao conteúdo, há fundamentação 
teórica, embora os conceitos se apresentem de forma objetiva. 
Fonte: gestaoescolar.abril.com.br 
 
Questão: 45 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Fato de um conceito ser retirado de um artigo não significa que o mesmo não apresente fundamento. 
Segundo o artigo apresentado por Cláudia Caldeira Soares - Mestra em Educação pela FAE/UFM, Foucault 
desenvolve um estudo histórico sobre os métodos punitivos e coercitivos utilizados pelo poder público para a 
repressão da delinquência. Faz uma análise dos processos que transformaram o corpo humano em objeto 
fundamental para o exercício do domínio sobre os indivíduos, através de uma ordem disciplinar que o exercita 
para a docilidade e submissão. 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho.  
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. Os capítulos 1 e 2 trazem uma discussão em torno do tema da inter e 
transdisciplinaridade. 
A partir de reflexões importantes sobre as mudanças que vêm ocorrendo em todos os âmbitos da vida e, 
sobretudo, no campo do conhecimento, Morin apresenta uma série de idéias para reformar o pensamento e 
reformar o ensino. Faz críticas ao pensamento disciplinar e propõe um novo paradigma de organização do 
conhecimento que dê conta da complexidade do mundo em que vivemos. 
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O autor, ZABALA, Antoni Vidiella, faz uma discussão consistente em torno de diferenças formas de organizar o 
currículo escolar, apresenta argumentos teóricos e sugestões práticas para construção de currículos 
integrados. 
Fontes:  

• ZABALA, Antoni Vidiella. Enfoque globalizador e pensamento complexo: uma proposta para o currículo 
escolar. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

• SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 

• MORIN, Edgar. A Cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2001. 

• FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: Nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete, 19 ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 

Questão: 47 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal hora instaurada, não se refere à questão 47, do cargo de Professor III - Pedagogia 30 h. 
 

 
Cargo: Psicólogo Clínico 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema de um texto resulta do tratamento dado pelo autor a determinado assunto. A alternativa “B) questões 
ligadas à existência humana.” apresenta-se como alternativa correta, pois, “amor, a busca do conhecimento e 
a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade.” são buscas inerentes ao ser humano, ligadas à existência 
humana do autor ou do ser humano de uma forma geral.   A alternativa “E) a vivência do homem no contexto 
sociocultural em que está inserido.”  não pode ser considerada correta, pois, o autor constrói o texto a partir 
de comparações e imagens que remetem a uma busca interior por alvos que ele considera extremamente 
importante , pelos quais viveu.  
A alternativa “D) fatos que mostram a busca frustrada do autor pelo conhecimento.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração 
dos homens. Gostaria de saber por que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o 
número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.” o 
autor afirma ter conseguido atingir seu alvo.  
Fontes:  

• GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

• O próprio texto.  
 
Questão: 04 
Recurso Procedente: Questão anulada 
Metáfora: Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que consiste em dizer que uma 
coisa (A) é outra (B), em virtude de qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço característico 
de A e o atributo predominante, atributo por excelência de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
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convenientes à caracterização do termo próprio A. Os objetos, seres, coisas presentes na natureza impõem-se 
nos aos sentidos por certos traços distintos. Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) 
ou não estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de 
ou um equivalente desses.  
Personificação: Há uma infinidade de metáforas constituídas por palavras que denotam ações, atitudes ou 
sentimentos próprios do homem, mas aplicadas a seres ou coisas inanimadas: o Sol nasce, o dia morre, o mar 
sussurra, mar furioso... 
Deste modo: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) = ausência de metáfora. 
B) “conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) (amor e conhecimento conduzem para o alto...) = presença de 
personificação. 
C) “a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) = presença de personificação.  
D) “o amor nos liberta da solidão - essa solidão terrível” (2º§) = presença de personificação 
E) “como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,” (1º§) = presença de comparação seguida de 
personificação. 
Eliminada a opção A, ainda resta 4 opções em que há personificação (um tipo de metáfora). Seguindo o 
enunciado que requer metáforas que “que expressam sua busca.” eliminada apenas a opção “D”. Portanto, 
ainda restam como alternativas que atendem ao enunciado as opções B, C e E.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência.” não pode ser considerada correta, 
pois, no trecho “Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas às vezes o 
pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque o 
sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri 
terem emoções semelhantes às minhas.” não há descrição, mas apenas uma referência à sua experiência 
cotidiana. Descrição é a apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem (e até um sentimento), 
através da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços predominantes, dispostos de tal 
forma e em tal ordem, que do conjunto deles resulte uma impressão singularizante da coisa descrita. A 
alternativa “D) refletir sobre a existência humana de modo geral.” não pode ser considerada correta, pois, 
como o autor afirma “Conheço o limite de minha existência”, não se trata de uma análise geral, mas sim 
individual. As alternativas “B) contrapor tal afirmativa.” e “C) colocar em dúvida tal afirmativa.” não podem ser 
consideradas corretas, pois, o autor constrói o texto a partir de ideias que confirmam sua fascinação pela 
condição humana e não oposto.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
A) “seu violino ou descansa na sua poltrona” ele toca o seu violino objeto direto 
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B) “quando, de repente, lhe ocorre a solução.” Sujeito, o verbo concorda com o sujeito. A solução lhe ocorre. 
As soluções ocorrem.  
C) “se nos permitem repetir esse lugar-comum,” objeto indireto - O objeto indireto é sempre regido de 
preposição, expressa ou implícita. A preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, 
se, te, lhe, nos, vos, lhes. Se nos permitem = se permitem a nós.  
D) “deve obter a solução por si, porque ele não pode,” objeto direto  
E) “seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” Objeto direto Portanto, não há apenas uma 
alternativa diferente das demais, mas duas. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
O enunciado da questão apresenta equivocadamente a versão “Microsoft Excel 2003” enquanto a correta 
para a questão é “Microsoft Excel 2007”. Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a 
questão. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-
HP010073947.aspx 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do Estado de Rondônia e correto afirmar:  “Em sua 
gênese o território já foi conhecido como Guaporé”.  
Desta forma somente a afirmativa I está correta, não havendo opção de resposta, a questão deverá ser 
anulada.  
Fontes:  

• http://www.sedes.ro.gov.br/?page_id=592  

• http://regiao-norte.info/mos/view/Economia_da_Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil/ 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada sobre a teoria social, seguiu rigorosamente a ideia do autor Aroldo Rodrigues, apud, 
(Homans,1961; Thibaut & Kelley,1959), portanto todos os dados e palavras como por exemplo “amor” 
mencionados são de acordo com a ideia deste autor, e das citações mencionadas por ele. Vale lembrar que o 
recurso foi elaborado sendo mencionados outros autores, (Torres e Neiva).  
Fonte: RODRIGUES, Aroldo, Eveline M. L. A. & Bernardo J. Psicologia Social. 18ª Ed. Petrópolis, Vozes, 1999 
p.253 
 

http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
http://office.microsoft.com/pt-br/excel-help/classificar-dados-em-um-intervalo-ou-tabela-HP010073947.aspx�
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Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dados mencionados nas opções das alternativas foram retirados da obra da autora Ana Mercês Bahia Bock, 
no livro “Psicologias” página 95. Todos os aspectos apresentados como princípios gerais da gestalt terapia, 
condizem com a ideia da autora mencionada, estando todos corretos com a linha terapêutica da gestalt. 
Ressaltando que, ao afirmar em uma alternativa determinado conceito, não significa que automaticamente 
está contradizendo ao outro.  
Fonte: BOCK, Ana Mercês Bahia & Col. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de Psicologia. 14ª Ed. São 
Paulo: Saraiva 2008. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada tem embasamento teórico na obra da autora Teresinha Costa em sua obra “Psicanálise 
com crianças”. A alternativa C faz referencia teórica á outro autor que é o Sigmund Freud (Associação Livre), 
portanto o conteúdo não está errado, porém não é de Melanie Klein, assim como é pedido na questão.   
Fonte: Costa, Teresinha. Psicanálise com crianças. 2 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 p. 30 
 
 

Cargo: Psicólogo Educacional 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. 
A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira.  O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
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• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fontes: 

• http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

• http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=110033&search=rondonia%7Cnova-
mamore%7Cinfograficos:-historico&lang=_EN 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada trouxe a ideia da autora Maria Helena Souza Patto em um texto sobre um determinado 
assunto. A alternativa apontada como a opção correta (letra C) em relação aos “analfabetos diplomados” diz 
que: “deve se considerar as políticas educacionais”, portanto a alternativa transmite uma ideia de 
consideração e não determinação é importante ressaltar ainda que, todas as informações mencionadas  em 
questão estão teoricamente de acordo com a ideia da autora citada.    
Fonte: (PATTO, Maria Helena Souza. Mordaças Sonoras: a Psicologia e o silenciamento da expressão. IN: 
Exercícios de Indignação: escritos de educação e Psicologia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p. 99-100). 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada realmente apresenta duas alternativas idênticas, sendo as letras C e D, porém, estas duas 
opções não seria a alternativa indicada como correta, sendo a correta a letra E, sendo assim fica explicito que 
não há nenhum prejuízo na análise desta questão.  
Fonte: Fonte: Art. 2º, do Código de Ética Profissional do Psicólogo, Resolução CFP Nº 010/05. 
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Questão: 29 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Ocorreu um erro na distribuição das alternativas, o que acarretou dúvida quanto ao correto assinalamento da 
opção na folha de respostas, razão pela qual a questão foi anulada. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada evidenciou o pensamento da autora Maria Helena Souza Patto em relação a “negação da 
cidadania”, Todos os dados mencionados estão coerentes a visão desta autora.  A alternativa letra E (e deve 
atuar como parte do círculo de relações de poder) indicada como a correta, transmite a ideia de que: a 
psicologia deverá atuar, e não necessariamente uma ideia de reducionismo em relação ao tema exposto.  
Fonte: (Maria Helena Souza Patto). O Estatuto da Criança e do Adolescente e o compromisso do psicólogo. IN: 
Exercícios de Indignação: escritos de educação e Psicologia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, (p. 89-91). 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Psicopedagogo 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
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A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira.  O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os primeiros psicopedagogos eram profissionais da educação, que queriam ajudar na reintegração daqueles 
que estavam à margem. Assim, na própria prática eram encontradas as técnicas que melhor atendessem à 
necessidade do aprendiz para reeducá-lo de forma mais eficaz e específica. Buscavam entender melhores as 
questões referentes às dificuldades, estudando psicologia, neurologia e psicomotricidade. Mas atualmente, a 
psicopedagogia ampliou seu campo de atuação, deixou de focalizar o problema para focalizar o aprendiz.  A 
questão do fracasso do aluno pôs em xeque a crença no diagnóstico segundo Gatti e Collares e discutindo 
frente às questões de ordem orgânica versus social. Patto focalizou o fracasso escolar e o discurso que 
evidencia os padrões estabelecidos, significando assim, que o aluno não aprende somente por suas próprias 
inaptidões. É importante se atentar para os aspectos sociais, em vez de restringir-se aos fatores 
intrapsíquicos, orgânicos e familiares.  
A psicopedagogia preventiva não nega a existência de distúrbios ou transtornos neurológicos 
desencadeadores de problemas de aprendizagem. O aprendiz com esses problemas merece atenção e requer 

http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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específicos conhecimentos para seu atendimento psicopedagógico. O que importa frisar é que estes casos 
constituem pequena porcentagem dos fracassos na escola.  

Fonte: Revista Psicopedagogia versão impressa ISSN 0103-8486 Revpsicopedag. vol.23 - Nº 72 - São 
Paulo 2006. 
 

Questão: 31 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O psicopedagogo é extremamente importante na instituição escolar, pois este profissional estimula o 
desenvolvimento de relações interpessoais, o estabelecimento de vínculos, a utilização de métodos de ensino 
compatíveis com as mais recentes concepções a respeito desse processo.  
 No entanto, o psicopedagogo nunca deve confundir "intervir" com "interferir". No intervir a intenção é de 
ajudar a pensar para se alcançar a resposta. Já o interferir está centrado na manipulação da ação do outro. 
A escola tem que aprender a trabalhar com as dificuldades, porque senão corre o risco de cair no vício da 
rotulação.  
Fonte:  

• Revista Psicopedagogia versão impressa ISSN 01038486 Rev.psicopedag. vol.27 no.84 São Paulo  2010 

• A CONTRIBUIÇÃO DO PSICOPEDAGOGO NO CONTEXTO ESCOLAR Matheus Soares e Clério Cezar Batista 
Sena disponível em  http://www.abpp.com.br/artigos/126.pdf 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão o ultimo item é falso, portanto o argumento do candidato afirma o 
mesmo que solicita a questão. 
Para Piaget e sua equipe distinguiram quatro grandes estágios, e que segundo ele, os critérios para tal 
distinção não foram inventados a priori, mas descoberto por eles empiricamente. O primeiro destes estágios 
transcorre no âmbito da motricidade; o segundo, na atividade representativa e o terceiro e o quarto no 
pensamento operatório. Embora, nos dois últimos estágios o desenvolvimento cognitivo transcorra no âmbito 
do pensamento operatório, a diferença entre eles é constatada pelo fato de que no terceiro, o pensamento 
operatório ainda esteja ligado ao concreto, enquanto que no quarto, este mesmo pensamento tem ligação ao 
abstrato e formal. Os quatro estágios foram denominados de sensório-motor, pré-operatório, operatório 
concreto e operatório formal.  
Fonte: Revista FACEVV | 1º Semestre de 2009 | Número 2 | p. 22-3528. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No comando da questão, solicita que se considere o texto de autoria de Sara Pain (1992), que afirma “As 
provas projetivas, tratam de desvendar quais partes dos sujeitos depositadas nos objetos que aparecem como 
suportes da identificação e que mecanismos atuam diante de uma instrução que obriga o sujeito a 
representar-se situações estereotipadas e carregadas emotivamente. “ 
As prova projetivas permitirão, em geral, avaliar a capacidade do pensamento para construir, no relato ou no 
desenho, uma organização suficientemente coerente e harmoniosa como para veicular a elaborar a emoção; 
também permitirão do avaliar a deterioração que se produz no próprio pensamento quanto o quantum 
emotivo resulta excessivo. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8486&lng=pt&nrm=iso�
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-8486&lng=pt&nrm=iso�
http://www.abpp.com.br/artigos/126.pdf�
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 Para Pain, a prova de Lateralidade, é uma das Provas Específicas, que têm por objetivo determinar o 
predomínio de um hemisfério cerebral sobre o outro na coordenação das ações. Portanto, o recurso é 
improcedente, pois em nenhum momento a questão tratou de outros autores, ou pesquisadores quanto ao 
diagnóstico psicopedagógico. Portanto não procede o argumento do candidato, que cita outros autores. 

Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento indica o § 3º da LDB, entretanto existem incisos neste artigo, conforme especificado abaixo: 

§ 3ºA educação física, integrada a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório 
da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Parágrafo com redação dada pela Lei no 10.793, de 
1-12-2003. 
 
I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; 
II – maior de trinta anos de idade; 
III – que estiver prestando serviço militar ou... 
IV – amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; 
V – (vetado); 
VI – que tenha prole 
Fonte: LEI DE DIRETRIZES E BASES LEI Nº 9394 DE 20/12/1996  
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É durante a fase das Operações Concretas que a criança passará do real para considerar as possibilidades, isto 
é, o que poderá efetuar. Através do jogo real para o possível a criança pode verificar os estados estáticos e as 
transformações que ocorrem e chegam a ter uma representação das transformações hipotéticas que servirão 
para imaginar novas experiências. (Já na fase de transição para o próximo período operatório formal). 
Estão corretas, conforme solicita o enunciado da questão: 
I- Trata-se de uma fase transitória entre a ação e as estruturas lógicas mais gerais, que implicam uma 

combinatória e uma estrutura de grupo, assentadas nas operações básicas de classes e relações. 
II- A criança, neste período, domina os problemas de classificação e seriação, percebe as transformações e 

as correspondências entre elas. 
Portanto, haverá durante a fase que transcorre durante 11/12 anos, a criança obterá aquisições importantes 
com relação à conservação (primeiramente com massa, depois comprimento, peso), à inclusão de classes 
(além da adição, depois a diferença, para constituir grupos), às ordenações assimétricas (com a noção da 
dupla relação, sito é, um elemento estar relacionado, ao mesmo tempo, com o que antecede e com o que lhe 
segue). 
Não está correto o que se afirma em:  
III- A criança obterá aquisições importantes com relação à conservações, à inclusão de classes, às 

ordenações assimétricas. 
Fonte: BOSSA, Nádia e OliVEIRA, Vera Barros (orgs) - Avaliação Psicopedagógica da Criança de Sete a Onze 
Anos Editora Vozes Petrópolis, 1996, P93. 

Questão: 46 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Antes de ser sancionado, promulgado e publicado o Projeto de Lei não tem valor. 
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A questão está baseada na lei 8069/90 e suas alterações.  
O item falso da questão consta de seis anos, portanto ela está incorreta. 
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
Fonte: LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 
http http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A omissão citada no recurso não tem o condão de alterar ou impedir a correta compreensão da alternativa E, 
vez que a redação da alternativa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no §3º do art. 18 da Lei 
Orgânica. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Químico 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fonte: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm�
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Da leitura do item I verifica-se que está escrito que “Toda a água destinada ao consumo humano deve 
obedecer ao padrão de potabilidade contida na Portaria MS no 518/04 GM e esta sujeita à vigilância da 
qualidade da água”. Esta afirmação é verdadeira, pois a função da Portaria MS nº 518/04 GM é “Estabelecer 
os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano e seu padrão de potabilidade”. Assim toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer a 
Portaria MS nº 518/04 GM. Se o item I contivesse apenas a afirmação contida no art 2º das disposições 
transitória “Art. 2º Toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao padrão de potabilidade e 
está sujeita à vigilância da qualidade da água” o item estaria errado. Mas é importante observar que o item I 
faz menção direta à Portaria MS nº 518/04 GM que fornece os padrões de potabilidade para toda água usada 
no consumo humano. 
Fonte: Portaria MS nº 518/04 GM  
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de ter havido erro na digitação das alternativas da questão 40, isto não invalida a possibilidade de se 
obter a resposta correta, pois a afirmação II está definitivamente errada e não poderia ser a resposta da 
questão 40 de nenhuma forma. Quando se analisa todas as afirmações, verifica-se que estão corretas as 
alternativas I, IV, V, VI, ou seja, resposta alternativa D. 
Fonte: Análise das alternativas da questão. 
 
 
 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-453988.shtml�
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Cargo: Secretário Escolar I 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O substantivo “originalidade” não é formado pela junção do substantivo “idade” (tempo de vida decorrido 
desde o nascimento até uma determinada data tomada como referência) ao adjetivo “original” (relativo à 
origem, início).  Conforme atesta o Dicionário Houaiss, o sufixo “-dade” 1 tem a finalidade de formar 
substantivos abstratos. Em outras palavras, isso quer dizer que, da mesma maneira que se junta ao adjetivo 
“original” (e forma o substantivo abstrato originalidade, qualidade do que é inusitado, do que ainda não foi 
imaginado, dito, feito etc.), o sufixo “-dade” também pode ser acrescido a outros adjetivos, nos quais 
desempenhará a mesma função, isto é, formar substantivos abstratos, como, por exemplo, “sensível” 
(sensibilidade); “visível” (visibilidade); “legível” (legibilidade); “mal” (maldade); “fugaz” (fugacidade); “feliz” 
(felicidade); “casual” (causalidade); “racional” (racionalidade); “social” (sociabilidade); “civil” (civilidade). Esse 
processo de formação de palavras, portanto, é, gramaticalmente, denominado de derivação e se opõe, 
diretamente, ao processo de composição, o qual “consiste na associação de duas ou mais palavras (ou 
radicais) para formar uma outra de significação nova, a qual se denomina palavra composta” (MESQUITA, 
1999, p. 135). Sendo assim, para solucionar o item no qual essa diferença entre os dois processos de formação 
de palavras deveria ter sido observada, basta analisar morfologicamente a palavra “contracultura” (contra2-
cultura) e concluir que se forma a partir de duas palavras (contra e cultura, isto é, uma cultura contrária, 
oposta à cultura vigente; através da qual se contesta valores sociais difundidos culturalmente numa 
sociedade). Então, adiante dos dados dessa observação, deve-se novamente segmentar as demais palavras e 
analisá-las. A palavra “rapaziada” (rapaz-iada) forma-se pelo acréscimo de sufixo, assim como as palavras 
“tropicalistas” (tropical-ista), “originalidade” (original-idade) e “emblemático” (emblema-tico), as quais, 
diferentemente da palavra “antropofagia” (antropo-fagia), que significa, literalmente, canibalismo, isto é, o 
elemento “antropo-” significa “homem” e o elemento “-fagia” significa comer, exemplificam o processo de 
derivação (oposto ao processo de composição, definido anteriormente). Esse processo de formação de 
palavras é definido por Mauro Ferreira (2011, p. 198) como “o processo que, a partir de uma única palavra já 
existente na língua, dá origem a uma outra palavra”. Logo, como resultado dessas observações, pode-se 
deduzir que há similaridade, do ponto de vista morfológico, entre a formação das palavras “contracultura” e 
“antropofagia” (porque ambas se formam a partir de dois elementos, isto é, dois temas ou dois radicais ou 
ainda duas palavras diferentes; processo de composição) e disparidade entre o processo de formação dessas 
duas palavras e as demais (“rapaziada”, “tropicalista”, “originalidade” e “emblemático”), as quais são 
formadas pelo processo de derivação, isto é, a partir do acréscimo de sufixos ao elemento principal (nesse 
caso, há um único tema ou único radical ou ainda única palavra a que se acrescenta sufixo para formação de 
outra palavra). 1 Etimologicamente, o sufixo “-dade” é formador de substantivos abstratos derivados de 
adjetivos, segundo o modelo latino fidélis > fidelìtas, fidelitátis, latim vulgar fidelitate- > português fieldade; o 
padrão português se fixou, por evolução fonética e/ou por difusão analógica, num tipo em –idade (Elementos 
mórficos da Língua Portuguesa, Dicionário Houaiss). 2 Morfologicamente, a palavra “contra” classifica-se como 
advérbio e preposição. Essa palavra pode, sobretudo, significar “em frente de”; “em oposição a”; 
“contrariamente a”; “para com, a respeito de”; “em frente, defronte”; “contra”; “de outro lado”; “ao 
contrário, pelo contrário” (Elementos mórficos da Língua Portuguesa, Dicionário Houaiss). 
Fontes:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  
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• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva 1999.  
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “onda” não foi usada pelo autor do texto com a finalidade de expressar uma construção denotativa 
(literal), como na frase “As ondas do mar quebram-se na praia”, por exemplo. Ela expressa, pelo contrário, 
uma construção metafórica (conotativa, figurada). Nesse tipo de construção, há transferências de traços 
similares do significado literal ao significado figurado. Em outras palavras, isso quer dizer que se atribui à 
construção figurativa traços do significado literal, ou seja, uma palavra (no caso, a palavra “onda”) que designa 
outro objeto ou qualidade que mantém com o primeiro uma relação de semelhança. Sendo assim, por um 
lado, o substantivo “onda” é usado, literalmente, para nomear cada uma das elevações formadas nos mares, 
rios, lagos etc. pelos movimentos de vento, marés etc., ou seja, é uma agitação das águas de mares, rios, lagos 
etc., provocada pelo vento ou pela maré. Por outro lado, no contexto em que a palavra “onda” aparece 
empregada no texto “Contracultura dos trópicos” (“O grupo baiano ganhou destaque graças à originalidade e 
ao vigor se sua música associada a uma postura existencial que seguiu os propósitos libertários do mudo de 
vida hippie [...]. Reflexos da onda de inconformismos com os padrões morais, políticos e filosóficos da época, 
que se espalhavam por um planeta em transformações tecnológicas” – 5°§), percebe-se uma construção 
semântica metafórica (conotativa, isto é, o emprego de uma palavra com sentido diferente do seu sentido 
usual, com base numa comparação implícita (FERREIRA, 2011, p. 66)) com a qual o autor sugere um 
movimento de agitação, uma força impetuosa, um movimento intenso em função de alguma coisa (no caso, 
uma agitação em função de não se acatar passivamente o modo de agir e de pensar – padrões morais, 
políticos e filosóficos – da maioria do grupo em que se vive – inconformismo). Então, assim como em uma 
onda em que o vento ou a maré agita uma grande quantidade de água, o grupo baiano agitou (refletiu) 
movimentos intensos, subversivos, baseados na postura existencial que seguia os propósitos libertários da 
ideologia hippie.  As alternativas “c” (“água que se agita e se eleva”) e “d” (“uma elevação formada nos 
mares”), as quais sugerem uma significação bem próxima do significado literal, atribuído ao substantivo 
“onda”, são, portanto, facilmente eliminadas, porque a palavra foi compreendida no sentido denotativo. As 
demais alternativas, porém, precisam ser analisadas ainda, mas tendo como base o significado literal da 
palavra em questão (princípio básico para compreensão de construções figuradas (FERREIRA, 2011, pp. 67-
68)). Na alternativa “a”, a palavra “afluência” significa concorrência em grande quantidade, assim como na 
alternativa “b”, que sugere apenas a ideia de grande quantidade. Esses dois significados, porém, não 
explicitam a ideia metafórica de “reflexos da onda de inconformismos”, isto é, “onda subversiva”, ou seja, 
agitação popular, que prega ou executa atos visando à transformação ou derrubada da ordem estabelecida. 
Sendo assim, pode-se desfazer a metáfora compreendendo que “graças à originalidade e ao vigor se sua 
música [do grupo baiano] associada a uma postura existencial que seguiu os propósitos libertários do mudo de 
vida hippie,” esse grupo influenciou movimentos “agitadores”, isto é, movimentos intensos de contestação 
ideológica no decorrer da sua trajetória no cenário cultural brasileiro.      
Fontes:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 
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Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em conformidade com o dicionário Houaiss e os gramáticos Roberto de Melo Mesquita (1999, pp. 408-409) e 
Mauro Ferreira (2011, pp. 451-452), o verbo “ser” classifica-se como verbo de ligação, o qual, do ponto de 
vista semântico, indica um estado permanente do sujeito a que se refere numa oração (assim como os verbos 
“estar”, “permanecer”, “continuar” etc., dependendo do contexto em que são usados também podem ser 
classificados como verbos de ligação, apesar de estabelecerem relações semânticas diferentes do verbo “ser”). 
Esse tipo de verbo (verbo de ligação) deve ser classificado no contexto no qual foi empregado, pois, para ser 
classificado desse modo, deve compor, sobretudo, um predicado “nominal”, cujo núcleo é constituído por um 
nome, geralmente, um adjetivo ou locução adjetiva ou sintagma adjetivado. Em oposição ao verbo de ligação, 
há o verbo transitivo, o qual, segundo Ferreira (2011, p. 453), “é aquele que numa determinada oração, não 
tendo sentido completo, requer um objeto (palavra ou expressão que complete o seu sentido)”. O verbo 
transitivo compõe predicados verbais, cujo núcleo é constituído pelo próprio verbo. Assim, nas orações “o 
grupo baiano ganhou destaque”, “o grupo demonstrou um consistente talento”, “resgatou a antropofagia 
cultural do modernista” e “uma postura existencial seguiu os propósitos libertários do modo de vida hippie”, 
os verbos “ganhou”, “demonstrou”, “resgatou” e “seguiu” são classificados, do ponto de vista sintático, como 
transitivos, pois requerem “um elemento (alguém ou alguma coisa) sobre o qual recaia o fato verbal” 
(FERREIRA, 2011, p. 453) e compõem, portanto, predicados verbais, cujos núcleos são constituídos pelos 
próprios verbos. Essa classificação se difere da oração “os adjetivos são perfeitos”, na qual se verifica a 
presença de um verbo de ligação (“são”) seguido de uma característica do sujeito “adjetivos”. Nesse caso, o 
núcleo do predicado não é o verbo, como nas demais alternativas, mas sim o nome “perfeitos”. Em outras 
palavras, exceto na alternativa “a”, em que o termo grifado é um predicativo do sujeito, os termos destacados 
desempenham a função sintática de objeto dos verbos que compõem cada oração. Logo, a alternativa em que 
o termo destacado exerce função morfossintática diferente dos demais é a “a”. Essa análise também pode ser 
observada no quadro abaixo.  

ORAÇÕES 

(períodos simples) 

ANÁLISE MORFOLÓGICA ANÁLISE SINTÁTICA 

 

 

1. Os adjetivos são 
perfeitos. (predicativo do 
sujeito) 

- “os”: artigo, masculino, plural;  adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- adjetivos: substantivo, masculino, 
plural; 

núcleo do sujeito simples. 

- “são” verbo de ligação, 3° pessoa do 
singular, presente do indicativo; 

verbo de ligação.  

- “perfeitos”: adjetivo, masculino, plural.  predicativo sujeito, núcleo do predicado 
nominal.  

 

 

2. O grupo baiano 
ganhou destaque. 
(objeto direto) 

 

 

 

- “o”: artigo, masculino, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “grupo”: substantivo, masculino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “ganhou”: verbo transitivo, 3° pessoa 
do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “destaque”: substantivo, masculino, 
singular 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

 - “o”: artigo, masculino, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 
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3. O grupo demonstrou 
um consistente talento. 
(objeto direto) 

 

- “grupo”: substantivo, masculino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “demonstrou”: verbo transitivo, 3° 
pessoa do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “consistente”: adjetivo, masculino, 
singular; 

adjunto adnominal do objeto direto. 

- “talento”: substantivo, masculino, 
singular. 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

 

 

 

4. Resgatou a 
antropofagia cultural do 
modernista. (objeto 
direto) 

- “resgatou”: verbo transitivo, 3° pessoa 
do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

“a”: artigo, feminino, singular; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “antropofagia”: substantivo, feminino, 
singular; 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

- “cultural”: adjetivo, singular; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “do modernista”: locução adjetiva, 
masculino, singular. 

adjunto adnominal do objeto direto. 

 

 

 

5. Uma postura 
existencial seguiu os 
propósitos libertários do 
modo de vida hippie. 
(objeto direto) 

- “uma”: artigo, feminino, singular adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “postura”: substantivo, feminino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “existencial”: adjetivo, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “seguiu”: verbo transitivo, 3° pessoa do 
singular, pretérito perfeito do indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “os”: artigo, masculino, plural; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “propósitos”: substantivo, masculino, 
plural; 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

- “libertários”: adjetivo, masculino, 
plural; 

adjunto adnominal do objeto direto. 

- “do modo de vida hippie”: locução 
adjetiva. 

adjunto adnominal do objeto direto. 

  
Fontes:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999.  
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há ambiguidade no verso destacado, como também não há nos demais versos da primeira estrofe 
iniciados com o verbo “pinta”. O verbo “pintar” foi usado nos três primeiros versos com o mesmo sentido do 
verbo “aparecer” (isto é, surgir mais ou menos por acaso), caracterizando uma anáfora, que, do ponto de vista 
da retórica/estilística, é a repetição de uma palavra no início de frases sucessivas para enfatizar o termo 
repetido. Conforme atesta o dicionário Houaiss, esse uso do verbo pintar com o sentido do verbo aparecer é 
previsto no português brasileiro e equivale a um regionalismo de uso informal (“amanhã talvez eu pinte na sua 
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casa”, “pintou uma oportunidade de emprego”). Portanto, não há nem sujeito oculto (elíptico ou desinencial), 
porque “uma estrela” não pode desempenhar a função de objeto direto de um verbo intransitivo, tendo em 
vista que esse tipo de predicação é considerado completo do ponto de vista sintático. Segundo Mauro Ferreira 
(2011, p. 453), o verbo intransitivo “é aquele que, numa determinada oração, exprime, por si só, uma ideia 
completa e, por isso, não requer outro termo que lhe complete o sentido”.  Portanto, a ordem direta dos três 
primeiros versos é “Uma estrela pinta na lona azul do céu / Uma estrela pinta lá / Um malandro pinta”. Sendo 
assim, o sujeito dos três versos é classificado sintaticamente como simples e, especificamente, na ordem 
direta do primeiro verso, o sujeito vem seguido de um verbo intransitivo a que se pospõe um adjunto 
adverbial de lugar (quem pinta na lona azul do céu? uma estrela).  
Fonte:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de se tratar da análise de um mesmo verbo, não se deve considerá-lo isoladamente (fora do contexto 
em que foi destacado na questão), pois ao ser colocado num contexto específico, a ideia expressa pelos 
verbos pode ser modificada, por exemplo, por advérbios. Os advérbios constituem a classe gramatical que 
exprime circunstâncias, isto é, afirmação, negação, dúvida, modo etc. Essa classe relaciona-se, do ponto de 
vista sintático, com a classe dos verbos, dos adjetivos e também com a classe dos advérbios (MESQUITA, pp. 
348-350). No trecho destacado do texto, no qual o mesmo verbo aparece duas vezes, observa-se que, na 
primeira ocorrência, o verbo “vai” prevalece com sentido afirmativo, ao contrário da segunda ocorrência, na 
qual o mesmo verbo “vai” tem o sentido alterado pelo advérbio de negação (“não”; “não vai”). Além disso, 
essa construção sintática classifica-se como um período composto (porque há mais de um verbo) por 
coordenação. Isso quer dizer, mais especificamente, que as duas orações são paralelas, as quais são definidas 
respectivamente como Oração Coordenada Assindética e Oração Coordenada Sindética Adversativa. Então, 
independentemente do enunciado evidenciar “ideias expressas pelo verbo” ou pelas orações, a afirmativa 
correta permanece sendo “ideias contrárias” (alternativa A).  
Fonte: MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999.  
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital do concurso apresenta como conteúdo de informática além das especificações das ferramentas da 
suíte Microsoft Office 2007 um item denominado “Microsoft Office – Word e Excel” que permite a utilização 
de questões referentes a outras versões do aplicativo. O recurso é improcedente. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
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Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 

 
 
Cargo: Técnico em Agropecuária 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento debatido não condiz, pois a questão deixa claro que a alternativa a ser marcada é aquela que 
exibe a sequência correta. E as alternativas devem ser avaliadas concomitantemente pelas vantagens e 
desvantagens, conforme a seguir:  
Composto orgânico: Boa consistência dentro dos recipientes Pela alta atividade microbiana necessitam de 
adubações balanceadas de N e S, principalmente em cobertura.  
Turfa: Elevada capacidade de retenção de água e nutrientes, quando bem decompostas. Apresentam 
características físicas e químicas muito variáveis.  
Casca de arroz carbonizada: Baixa densidade global e alta porosidade Possuem pH muito elevado, podendo 
provocar deficiências de micronutrientes.  
Vermiculita: Praticamente isenta de inoculo de doenças, plantas indesejáveis e insetos. Apresenta deficiências 
e relações inadequadas entre alguns nutrientes, e possui custo elevado.  
Fonte: Substratos, adubação e irrigação na produção de mudas. Ivar Wendling; Alcides Gatto. Coordenadores: 
Haroldo Nogueira de Paiva; Wantuelfer Gonçalves. Coleção Jardinagem e Paisagismo. Editora Aprenda Fácil, 
Viçosa, 2002.  
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões pelas quais dispõem o recurso são improcedentes, pois as práticas agrícolas usadas para manejo 
integrado de plantas daninhas estão de acordo com a racionalização do uso dos herbicidas, do ambiente e dos 
custos de produção. Assim como as estratégias usadas para prevenir ou retardar o aparecimento, dentre elas 
o método cultural. O uso de medidas e procedimentos para prevenir a infestação e disseminação de plantas 
daninha também compõe como método, assim com o fortalecimento da capacidade competitiva da cultura, 
concebidas pelo seu rápido estabelecimento e desenvolvimento são argumentos validos.  
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Fonte: Pedro Jacob Christoffoleti, Ramiro Fernando López Ovejero, José Claudionir Carvalho. ASPECTOS DE 
RESISTENCIA DE PLANTAS DANINHAS A HERBICIDAS. Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas aos 
Herbicidas (HRAC- BR). 20 edição. 2004.100p. 
 
Questão: 44 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões pelas quais dispõem o recurso são improcedentes, pois a cobertura referente na questão é a 
cobertura plástica. A questão refere-se aos benefícios provocados pelo uso da cobertura plástica como 
sistema de proteção no solo. Dessa forma, a alternativa valida é sobre salinidade do solo que na verdade é 
minimizada pela diminuição da evaporação, bem como pela melhoria nos teores hídricos do solo.  
Fonte: FILGUEIRA, F.A.R. Novo manual de olericultura. Viçosa: Editora UFV, 2000. 402p. 
 
Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões pelas quais dispõe o recurso são improcedentes, é discutido a seguir, pois existem similaridades, 
entretanto há diferenças na forma de cultivo das olerícolas em questão. A beterraba exige solos bem drenado, 
fértil e leve, clima ameno entre 7o e 21o C. A cebola solo deve ser bem drenado, fértil e rico em matéria 
orgânica. A cebola não é exigente quanto à disponibilidade de nitrogênio. O pH do solo deve ser corrigido se 
necessário para algo entre 5,5 e 6,8. Temperatura ideal para o cultivo de cebola esteja no intervalo de 13°C a 
25°C. A batata cultiva-se melhor em clima ameno, a temperatura ideal para o cultivo entre 15°C e 20°C. Em 
temperaturas acima de 27-30°C não há formação dos tubérculos. Exige solo bem drenado, sem pedras e 
outros detritos, fértil, rico em matéria orgânica e rico em nitrogênio. O pH ideal do solo situa-se entre 5 e 6, 
entretanto é bastante tolerante quanto ao pH do solo. A mandioquinha-salsa necessita de clima ameno, com 
temperaturas entre 15°C e 18°C para se desenvolver bem. Deve ser cultivada em solos férteis, ricos em 
fósforo, leves, profundos, bem drenados, sem pedras e outros detritos. Solos argilosos pesados e solos 
compactados não são muito adequados, pois prejudicam o crescimento de suas raízes. O pH ideal do solo 
situa-se entre 5 e 6, mas pode chegar até 6,8.  
Fonte: Paulo C. R. Fontes (Ed). Olericultura teoria e prática. Viçosa, 486 p. 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Questão: 01 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Prejudicado por ausência de pedido. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
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Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para administração de medicamentos por via subcutânea, como por exemplo a heparina e insulina, podemos, 
entre outras, utilizar a região da parede abdominal (hipocôndrio direito e esquerdo). 
Fonte: VIANA, DIRCE LAPLACA. Manual de cálculo e administração de medicamentos. – 3ª edição – São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, a frequência respiratória considerada normal em um recém-nascido 
varia entre 40 e 60 irpm. Logo, uma frequência de 20 irpm é considerada baixa, ou seja, bradipnéia. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2011. 

Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os equipos para administração de medicação parenteral, quanto ao volume do gotejamento, são classificados 
em macrogotas (ou simplesmente, gotas) e microgotas. Logo, ao solicitar a velocidade em gotas por minuto, o 
tipo de equipo só poderá ser de macrogotas. Assim, aplicando a fórmula básica para o cálculo o tempo de 
infusão temos que o nº de gotas por minuto é igual ao volume (em ml) dividido por 3 vezes o tempo (em 
horas). Logo, nº de gotas por min = V (ml) / 3 t (h). Fazendo as substituições, temos: N = 1008/ 3 x 8; logo N = 
1008/ 24 e terminando a equação, N =  42 gotas por minuto.  
Fonte: VIANA, D.L. Manual de cálculo e administração de medicamentos.  – 3ª ed. – São Caetano do Sul, SP: 
Yendis Editora, 2008. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A insulina regular é de ação rápida, permanece no organismo cerca de 6 a 8 horas, por isso, mais indicada para 
situações de urgência. A insulina lenta - NPH (Neutral Protamine Hagedorn) possui ação prolongada, 
começando a agir 1h30min após a aplicação, atingindo seu efeito máximo entre 4 e 12 horas e com uma 
duração de aproximadamente 24 horas. Os frascos de insulina podem ser conservados sob refrigeração (entre 
+2 e +8°C) ou à temperatura ambiente, desde que não ultrapasse os 30°C. 
Fonte: Potter, P.A.; Perry, A.G. Fundamentos de enfermagem. [tradução de Maria Inês Corrêa Nascimento... et 
al.]. – Rio de Janeiro: Elservier, 2009. 
 
Questão: 43 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o parágrafo único do Art. 28, nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de 
acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo. Já o Art. 116 traz que a 
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gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências. No Art. 
25 temos que faz parte dos deveres e responsabilidades do profissional registrar as informações inerentes ao 
processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. De acordo com o Art. 29 temos que é proibido ao 
profissional de enfermagem promover eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do 
cliente. Assim, apenas os itens II e III estão corretos (alternativa “C”). 
Fonte: Resolução COFEN nº 311/2007. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
 
Questão: 49 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos termos do art. 19 da Lei Orgânica, a proibição de dispensa do servidor público sindicalizado tem início no 
momento da candidatura ao cargo de direção ou representação sindical e não do dia em que for eleito, como 
afirmado na alternativa D. Por sua vez, correta a alternativa E, já que reproduz o conteúdo do §3º do art. 18 da 
citada lei. Observe-se que a alternativa, reproduzindo o que dispõe a lei, sustenta que “os cargos em comissão 
devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 
Lei”. 
Fonte: Lei Orgânica de Vilhena - RO. 
 
 

Cargo: Técnico em Informática 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A principal função do estabilizador de energia é proteger o computador contra a oscilação de energia. Se a 
tensão ficar acima do nível aceitável o estabilizador desvia a eletricidade extra para o fio terra deixando a 
tensão de saída sempre estável próximo de 220 ou 115 Volts. Esta é a principal função do estabilizador, objeto 
da pergunta. 
Fonte: SILVA, C. C. da; DATA, M. L.; PAULA, E. A. de. – Manutenção completa em Computadores -  1ª ed. - 
Santa Cruz do Rio Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - Pág. 270 
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Questão: 47 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado, o cupsys, ou em algumas distribuições, somente cups, é o arquivo que controla e gerencia o 
serviço de impressão no Linux. Para compartilhar uma impressora na rede, deve editar o arquivo cupsd.conf. O caminho 
correto para o arquivo cupsd.conf é /etc/cupsd/cupsd.conf. 

Fonte: MENDONÇA, T. A.; MARTINI, L. A. – GNU/Linux: Aprendendo na prática – 2ª ed. – Santa Cruz do Rio 
Pardo, SP: Editora Viena, 2009 - pág. 154 – Compartilhando uma impressora. 
 
Questão: 48 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando: # mkdir --m 777 teste cria o diretório “teste”, com permissão de leitura, gravação e execução 
para todos os usuarios e grupos. 
Para criar um diretório no Linux, utiliza-se o comando mkdir, que possui a seguinte sintaxe: 
mkdir <opções> <nome do diretório> 
Fonte: Referência: SOARES, W.; FERNANDES, G. – Linux: Fundamentos – 1ª ed. – São Paulo: Érica, 2010, - pág. 
55 e 56 

 

Cargo: Técnico em Informática Educativa em Laboratório Escolar 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão anulada 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fontes: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. 
Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha produzida na 
região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria a borracha até 
um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante a construção, 
não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser inaugurada, em 
1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a perder espaço no 
comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) começou a ser 
construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, governo que 
priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 
 
 

Cargo: Técnico em Laboratório de Análise Clínica 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em determinações de colesterol-HDL a centrífuga é utilizada para precipitar as outras lipoproteínas, incluindo 
os quilomícrons que por ventura conter, mantendo apenas essa fração no sobrenadante que é utilizado para a 
sua determinação.  
A determinação de presença de ovos de parasitas não é feita na centrífuga e sim no microscópio. 
Fonte: ASHWOOD, Edward R.; BURTIS, Carl A.; TIETZ, Norbert W. Tietz fundamentos de química clínica. 4. ed. - 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. P. 28 
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Cargo: Técnico em Meio Ambiente 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “onda” não foi usada pelo autor do texto com a finalidade de expressar uma construção denotativa 
(literal), como se pode observar na frase “As ondas do mar quebram-se na praia”, por exemplo. Ela expressa, 
pelo contrário, uma construção metafórica (conotativa, figurada). Nesse tipo de construção, há transferências 
de traços similares do significado literal ao significado figurado. Em outras palavras, isso quer dizer que se 
atribui à construção figurativa traços do significado literal, ou seja, uma palavra (no caso, a palavra “onda”) 
que designa outro objeto ou qualidade que mantém com o primeiro uma relação de semelhança. Sendo 
assim, por um lado, o substantivo “onda” é usado, literalmente, para nomear cada uma das elevações 
formadas nos mares, rios, lagos etc. pelos movimentos de vento, marés etc., ou seja, é uma agitação das águas 
de mares, rios, lagos etc., provocada pelo vento ou pela maré. Por outro lado, no contexto em que a palavra 
“onda” aparece empregada no texto “Contracultura dos trópicos” (“O grupo baiano ganhou destaque graças à 
originalidade e ao vigor se sua música associada a uma postura existencial que seguiu os propósitos libertários 
do mudo de vida hippie [...]. Reflexos da onda de inconformismos com os padrões morais, políticos e 
filosóficos da época, que se espalhavam por um planeta em transformações tecnológicas” – 5°§), percebe-se 
uma construção semântica metafórica (conotativa, isto é, o emprego de uma palavra com sentido diferente do 
seu sentido usual, com base numa comparação implícita (FERREIRA, 2011, p. 66)) com a qual o autor sugere 
um movimento de agitação, uma força impetuosa, um movimento intenso em função de alguma coisa (no 
caso, uma agitação em função de não se acatar passivamente o modo de agir e de pensar – padrões morais, 
políticos e filosóficos – da maioria do grupo em que se vive – inconformismo). Então, assim como em uma 
onda em que o vento ou a maré agita uma grande quantidade de água, o grupo baiano agitou (refletiu) 
movimentos intensos, subversivos, baseados na postura existencial que seguia os propósitos libertários da 
ideologia hippie.  As alternativas “c” (“água que se agita e se eleva”) e “d” (“uma elevação formada nos 
mares”), as quais sugerem uma significação bem próxima do significado literal, atribuído ao substantivo 
“onda”, são, portanto, facilmente eliminadas, porque a palavra foi compreendida no sentido denotativo. As 
demais alternativas, porém, precisam ser analisadas ainda, mas tendo como base o significado literal da 
palavra em questão (princípio básico para compreensão de construções figuradas (FERREIRA, 2011, pp. 67-
68)). Na alternativa “a”, a palavra “afluência” significa concorrência em grande quantidade, assim como na 
alternativa “b”, que sugere apenas a ideia de grande quantidade. Esses dois significados, porém, não 
explicitam a ideia metafórica de “reflexos da onda de inconformismos”, isto é, “onda subversiva”, ou seja, 
agitação popular, que prega ou executa atos visando à transformação ou derrubada da ordem estabelecida. 
Sendo assim, pode-se desfazer a metáfora compreendendo que “graças à originalidade e ao vigor se sua 
música [do grupo baiano] associada a uma postura existencial que seguiu os propósitos libertários do mudo de 
vida hippie,” esse grupo influenciou movimentos “agitadores”, isto é, movimentos intensos de contestação 
ideológica no decorrer da sua trajetória no cenário cultural brasileiro.      
Fontes:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita qual o procedimento para aumentar o zoom da página para 100%. Embora exista um atalho 
na parte inferior do Word 2007 que tenha esta função, a ÚNICA opção dentre as apresentadas como 
alternativa de resposta que realiza este procedimento é: Na guia Exibir no grupo Zoom clicar em Zoom 100%. 
O recurso é improcedente. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/ampliar-ou-reduzir-um-documento-HA010102272.aspx 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre as opções apresentadas como alternativa de resposta, a ÚNICA que cria uma pasta “Esportes” dentro 
dos favoritos é: Clicar no botão Favoritos / Clicar na seta ao lado do botão Adicionar a Favoritos / Clicar em 
Organizar Favoritos / Na tela que se abre clicar no botão Nova Pasta e digitar o nome Esportes. O recurso é 
improcedente. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o corpo de bombeiros, as condições do ambiente que explica o fato das queimadas se intensificarem 
no município de Vilhena (Ro) no mês de julho até outubro estão ligadas a baixa umidade relativa do ar. A 
ocorrência de queimadas e dada pelo período (tempo/condição climática momentânea) de baixo índice de 
chuva, o que não caracteriza afirmar que a região possui um clima seco. Conclui-se que a opção “A” atende 
adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da questão. 
 Fonte: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2013/09/registro-de-queimadas-em-vilhena-ro-dobra-em-
um-mes-diz-bombeiros.html 
 
 

Cargo: Técnico em Radiologia 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O substantivo “originalidade” não é formado pela junção do substantivo “idade” (tempo de vida decorrido 
desde o nascimento até uma determinada data tomada como referência) ao adjetivo “original” (relativo a 
origem, início).  Conforme atesta o Dicionário Houaiss, o sufixo “-dade”1 tem a finalidade de formar 

http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/ampliar-ou-reduzir-um-documento-HA010102272.aspx�
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substantivos abstratos. Em outras palavras, isso quer dizer que, da mesma maneira que se junta ao adjetivo 
“original” (e forma o substantivo abstrato originalidade, qualidade do que é inusitado, do que ainda não foi 
imaginado, dito, feito etc.), o sufixo “-dade” também pode ser acrescido a outros adjetivos, nos quais 
desempenhará a mesma função, isto é, formar substantivos abstratos, como, por exemplo, “sensível” 
(sensibilidade); “visível” (visibilidade); “legível” (legibilidade); “mal” (maldade); “fugaz” (fugacidade); “feliz” 
(felicidade); “casual” (causalidade); “racional” (racionalidade); “social” (sociabilidade); “civil” (civilidade). Esse 
processo de formação de palavras, portanto, é, gramaticalmente, denominado de derivação e se opõe, 
diretamente, ao processo de composição, o qual “consiste na associação de duas ou mais palavras (ou 
radicais) para formar uma outra de significação nova, a qual se denomina palavra composta” (MESQUITA, 
1999, p. 135). Sendo assim, para solucionar o item no qual essa diferença entre os dois processos de formação 
de palavras deveria ter sido observada, basta analisar morfologicamente a palavra “contracultura” (contra2-
cultura) e concluir que se forma a partir de duas palavras (contra e cultura, isto é, uma cultura contrária, 
oposta à cultura vigente; através da qual se contesta valores sociais difundidos culturalmente numa 
sociedade). Então, adiante dos dados dessa observação, deve-se novamente segmentar as demais palavras e 
analisá-las. A palavra “rapaziada” (rapaz-iada) forma-se pelo acréscimo de sufixo, assim como as palavras 
“tropicalistas” (tropical-ista), “originalidade” (original-idade) e “emblemático” (emblema-tico), as quais, 
diferentemente da palavra “antropofagia” (antropo-fagia), que significa, literalmente, canibalismo, isto é, o 
elemento “antropo-” significa “homem” e o elemento “-fagia” significa comer, exemplificam o processo de 
derivação (oposto ao processo de composição, definido anteriormente). Esse processo de formação de 
palavras é definido por Mauro Ferreira (2011, p. 198) como “o processo que, a partir de uma única palavra já 
existente na língua, dá origem a uma outra palavra”. Logo, como resultado dessas observações, pode-se 
deduzir que há similaridade, do ponto de vista morfológico, entre a formação das palavras “contracultura” e 
“antropofagia” (porque ambas se formam a partir de dois elementos, isto é, dois temas ou dois radicais ou 
ainda duas palavras diferentes; processo de composição) e disparidade entre o processo de formação dessas 
duas palavras e as demais (“rapaziada”, “tropicalista”, “originalidade” e “emblemático”), as quais são 
formadas pelo processo de derivação, isto é, a partir do acréscimo de sufixos ao elemento principal (nesse 
caso, há um único tema ou único radical ou ainda única palavra a que se acrescenta sufixo para formação de 
outra palavra).   
1 Etimologicamente, o sufixo “-dade” é formador de substantivos abstratos derivados de adjetivos, segundo o 
modelo latino fidélis > fidelìtas, fidelitátis, latim vulgar fidelitate- > português fieldade; o padrão português se 
fixou, por evolução fonética e/ou por difusão analógica, num tipo em –idade (Elementos mórficos da Língua 
Portuguesa, Dicionário Houaiss). 
2 Morfologicamente, a palavra “contra” classifica-se como advérbio e preposição. Essa palavra pode, 
sobretudo, significar “em frente de”; “em oposição a”; “contrariamente a”; “para com, a respeito de”; “em 
frente, defronte”; “contra”; “de outro lado”; “ao contrário, pelo contrário” (Elementos mórficos da Língua 
Portuguesa, Dicionário Houaiss). 
Fontes: 

• Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999.  
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Questão: 06 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para resolver a “questão 6”, de acordo com o enunciado, deve-se voltar ao texto e buscar o substantivo a que 
o pronome “eles” se refere, porque é esse pronome que desempenha, no trecho destacado, a função de 
sujeito do verbo “acrescentaram”. Observa-se, portanto, que o pronome “eles” tem a finalidade de retomar o 
termo “Novos Baianos”, expresso no segundo parágrafo, com o qual concorda em gênero (masculino) e 
número (plural). Nota-se também que os dois sintagmas nominais (“anárquico trio com sotaque paulistano” e 
“malemolentes hippies nordestinos”) que aparecem no terceiro parágrafo desempenham a mesma função de 
retomar termos dois termos expressos anteriormente (respectivamente, “Os Mutantes” e o pronome “eles”, 
cuja significação só pode ser definida no segundo parágrafo). Portanto, destaca-se que, entre outras funções, 
a classe morfológica dos pronomes tem a finalidade de retomar termos expressos anteriormente para se 
evitar a repetição de uma mesma palavra (FERREIRA, p. 285).  
Fonte: FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em conformidade com o dicionário Houaiss e os gramáticos Roberto de Melo Mesquita (1999, pp. 408-409) e 
Mauro Ferreira (2011, pp. 451-452), o verbo “ser” classifica-se como verbo de ligação, o qual, do ponto de 
vista semântico, indica um estado permanente do sujeito a que se refere numa oração (assim como os verbos 
“estar”, “permanecer”, “continuar” etc., dependendo do contexto em que são usados também podem ser 
classificados como verbos de ligação, apesar de estabelecerem relações semânticas diferentes do verbo “ser”). 
Esse tipo de verbo (verbo de ligação) deve ser classificado no contexto no qual foi empregado, pois, para ser 
classificado desse modo, deve compor, sobretudo, um predicado “nominal”, cujo núcleo é constituído por um 
nome, geralmente, um adjetivo ou locução adjetiva ou sintagma adjetivado. Em oposição ao verbo de ligação, 
há o verbo transitivo, o qual, segundo Ferreira (2011, p. 453), “é aquele que numa determinada oração, não 
tendo sentido completo, requer um objeto (palavra ou expressão que complete o seu sentido)”. O verbo 
transitivo compõe predicados verbais, cujo núcleo é constituído pelo próprio verbo. Assim, nas orações “o 
grupo baiano ganhou destaque”, “o grupo demonstrou um consistente talento”, “resgatou a antropofagia 
cultural do modernista” e “uma postura existencial seguiu os propósitos libertários do modo de vida hippie”, 
os verbos “ganhou”, “demonstrou”, “resgatou” e “seguiu” são classificados, do ponto de vista sintático, como 
transitivos, pois requerem “um elemento (alguém ou alguma coisa) sobre o qual recaia o fato verbal” 
(FERREIRA, 2011, p. 453) e compõem, portanto, predicados verbais, cujos núcleos são constituídos pelos 
próprios verbos. Essa classificação se difere da oração “os adjetivos são perfeitos”, na qual se verifica a 
presença de um verbo de ligação (“são”) seguido de uma característica do sujeito “adjetivos”. Nesse caso, o 
núcleo do predicado não é o verbo, como nas demais alternativas, mas sim o nome “perfeitos”. Em outras 
palavras, exceto na alternativa “a”, em que o termo grifado é um predicativo do sujeito, os termos destacados 
desempenham a função sintática de objeto dos verbos que compõem cada oração. Logo, a alternativa em que 
o termo destacado exerce função morfossintática diferente dos demais é a “a”. Essa análise também pode ser 
observada no quadro abaixo.  
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ORAÇÕES 

(períodos simples) 

ANÁLISE MORFOLÓGICA ANÁLISE SINTÁTICA 

 

 

1. Os adjetivos são 
perfeitos. (predicativo do 
sujeito) 

- “os”: artigo, masculino, plural;  adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- adjetivos: substantivo, masculino, 
plural; 

núcleo do sujeito simples. 

- “são” verbo de ligação, 3° pessoa do 
singular, presente do indicativo; 

verbo de ligação.  

- “perfeitos”: adjetivo, masculino, plural.  predicativo sujeito, núcleo do predicado 
nominal.  

 

 

2. O grupo baiano 
ganhou destaque. 
(objeto direto) 

 

 

 

- “o”: artigo, masculino, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “grupo”: substantivo, masculino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “ganhou”: verbo transitivo, 3° pessoa 
do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “destaque”: substantivo, masculino, 
singular 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

 

 

 

3. O grupo demonstrou 
um consistente talento. 
(objeto direto) 

 

- “o”: artigo, masculino, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “grupo”: substantivo, masculino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “demonstrou”: verbo transitivo, 3° 
pessoa do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “consistente”: adjetivo, masculino, 
singular; 

adjunto adnominal do objeto direto. 

- “talento”: substantivo, masculino, 
singular. 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

 

 

 

4. Resgatou a 
antropofagia cultural do 
modernista. (objeto 
direto) 

- “resgatou”: verbo transitivo, 3° pessoa 
do singular, pretérito perfeito do 
indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

“a”: artigo, feminino, singular; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “antropofagia”: substantivo, feminino, 
singular; 

objeto direto do verbo transitivo direto. 

- “cultural”: adjetivo, singular; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “do modernista”: locução adjetiva, 
masculino, singular. 

adjunto adnominal do objeto direto. 

 

 

 

5. Uma postura 
existencial seguiu os 
propósitos libertários do 
modo de vida hippie. 
(objeto direto) 

- “uma”: artigo, feminino, singular adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “postura”: substantivo, feminino, 
singular; 

núcleo do sujeito simples. 

- “existencial”: adjetivo, singular; adjunto adnominal do núcleo do sujeito 
simples. 

- “seguiu”: verbo transitivo, 3° pessoa do 
singular, pretérito perfeito do indicativo; 

verbo transitivo direto, núcleo do 
predicado. 

- “os”: artigo, masculino, plural; adjunto adnominal do objeto direto. 

- “propósitos”: substantivo, masculino, 
plural; 

objeto direto do verbo transitivo direto. 
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- “libertários”: adjetivo, masculino, 
plural; 

adjunto adnominal do objeto direto. 

- “do modo de vida hippie”: locução 
adjetiva. 

adjunto adnominal do objeto direto. 

  
Fontes:  

• Dicionário de elementos mórficos. Dicionário Houaiss. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; versão 
eletrônica.  

• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 

• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 1999.  
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Edital do concurso, Anexo I – conteúdo programático da prova escrita objetiva de múltipla escolha traz a 
seguinte descrição, GEOGRAFIA E HISTÓRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA (EXCETO PARA OS CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL) –Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, 
educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 
literatura e suas vinculações históricas, a nível do Estado de Rondônia.  
Fonte: http://www.idecan.org.br/concursos/101/8.pdf 
 
Questão: 43 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
O recurso procede uma vez que as referencias bibliográficas informam que a tomografia computadorizada 
(TC) fornece imagens em cortes transversais, coronais e sagitais. Houve um erro no comando da questão, 
onde deveria ser indagado qual o corte mais utilizado para o fornecimento de imagens na TC. Sendo assim a 
questão (gabarito) deve ser anulado. 
Fontes:  

• Gebrin E. Incorporação de novas tecnologias em tomografia computadorizada. Radiologia Brasileira. 
2004; 37. 

• CARLOS, Márcia Terezinha. Tomografia computadorizada: Formação da imagem e radioproteção. Rio 
de Janeiro: IRD, 2002. 

 
 

http://www.idecan.org.br/concursos/101/8.pdf�
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Cargo: Técnico Em Saúde Bucal 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
: O enunciado da questão solicita que o candidato marque a alternativa que representa a época correta de 
erupção dos caninos superiores. Entretanto o enunciado não específica se são caninos superiores 
permanentes ou decíduos. Dessa forma, o enunciado não está claro devendo a questão ser anulada. 
 
Questão: 32 
Recurso Procedente: Questão anulada. 
Realmente há um erro no enunciado da questão. Existem 4 afirmativas corretas e 1 afirmativa incorreta. 
Entretanto, ao contrário de pedir para que fosse assinalada a resposta incorreta, foi pedido para fosse 
assinalada a resposta correta. Sendo assim, a questão ficou com 4 possibilidades de resposta. Dessa forma, 
conclui-se que a questão deve ser anulada. 
 

Cargo: Topográfo 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
De acordo com Ivan Alves: A formação administrativa de Rondônia é recente. Tudo começa com o 
desmembramento dos municípios de Porto Velho e Guajará-Mirim dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, 
em 1943, que reunidos passam a constituir o Território Federal do Guaporé. Em 1956 o Guaporé passa a se 
chamar Rondônia em homenagem ao grande sertanista Marechal Rondon. Em 1981, o Território Federal de 
Rondônia é transformado em Estado, e seu primeiro governador foi Jorge Teixeira de Oliveira. 
Desta forma alterasse o gabarito para V, F, V opção “B”, visto que a segunda afirmativa e falsa. 
Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=5254&tipo=Flash%20em%20Destaque 
ALVES, Ivan. História dos estados brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000. p 192. 
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Cargo: Zootecnista 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão anulada 
O enunciado da questão omite uma importante informação para sua resolução. Por não constar o termo 
“Sistema Operacional Microsoft Windows XP”, a questão passou a ter duas possíveis alternativas corretas. 
Diante dos argumentos julgo recurso procedente anulando a questão. 
Fontes: 

• http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-
program=windows-vista 

• http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção E. 
Sobre os aspectos geográficos do estado de Rondônia é correto afirmar: “O ponto mais alto do estado de 
Rondônia e o pico do Tracoá, com 1230 m de altitude que fica dentro do Parque Nacional de Pacaás Novo. A 
vegetação predominante é a floresta pluvial amazônica, que se desenvolve numa região muito úmida e de 
temperaturas elevadas. Os principais rios do estado de Rondônia, além do Madeira são: Ji-Paraná, Guaporé, 
Mamoré. A hidrografia do Território Central é constituída, principalmente pela bacia do rio Machado, também 
conhecido como Ji-Paraná, segundo maior afluente do rio Madeira. O índice de precipitações é elevado, 
sobretudo entre os meses de dezembro a maio”. 
Conclui-se opção “E” (III e IV, apenas) atende adequadamente ao questionamento abordado no enunciado da 
questão.  
Fonte: 

• http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf 

• http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades coservacao/parna_pacaas_novo.pdf 

• Fernando Carlo Vedovete. Projeto Araribá: Geografia. São Paulo: Moderna, 2010. p. 87. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente: Gabarito alterado para opção B. 
A construção da Ferrovia Madeira-Mamoré demorou cinco anos, ocorreram milhares de mortes e foi gasto o 
equivalente a 28 toneladas de ouro ou cerca de 1,2 bilhão de reais em valores atuais – tudo bancado pelo 
governo. Portanto, é correto afirmar que: “A ideia da obra era servir para o escoamento da borracha 
produzida na região. Como o Rio Madeira tem muitas cachoeiras nesse trecho de Rondônia, a ferrovia levaria 
a borracha até um ponto em que os barcos pudessem navegar. Milhares de trabalhadores morreram durante 
a construção, não somente por acidentes de trabalho, mas vítimas de doenças tropicais.” Logo após ser 
inaugurada, em 1912, a ferrovia entra em decadência em decorrência da borracha brasileira que começava a 
perder espaço no comércio mundial para a produzida no Sudeste Asiático. Já a Rodovia BR-364 (antiga BR-29) 
começou a ser construída no início da década de 60, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, 
governo que priorizou o sistema rodoviário no Brasil. 
Desta forma altera-se o gabarito para V, V, F opção “B”, visto que a primeira e segunda afirmativa são 
verdadeiras e a terceira e falsa. 
Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/madeira-mamore-ferrovia-maldita-
453988.shtml 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/uninstall-change-program#uninstall-change-program=windows-vista�
http://support.microsoft.com/kb/307895/pt-br�
http://sit.mda.gov.br/download/ptdrs/ptdrs_territorio029.pdf�
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades%20coservacao/parna_pacaas_novo.pdf�
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II 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados de acordo com as decisões e 
fundamentações supraelencadas. 
 
  

Publique-se, 

 
 

09 de Janeiro de 2014 
 
 
 

IDECAN 
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