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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DUQUE DE CAXIAS - RJ 

 
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 DE PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO nº. 001/2014 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS – 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
Inscrição  Nome Cargo 

431000885 Andrea Gomes Siqueira Agente Comunitário de Saúde 
431000983 Jonathan William Santana De Sousa Agente Comunitário de Saúde 
431001106 Andre Candido Da Silva Agente Comunitário de Saúde 
431001368 Marcia Cavalcante De Carvalho Oliveira Agente Comunitário de Saúde 
431002588 Camila Rodrigues De Sena Agente Comunitário de Saúde 
431002728 Danielle De Oliveira Da Silva Agente Comunitário de Saúde 
431003989 Cristiane Dos Santos Oliveira Assis Agente Comunitário de Saúde 
431004096 Tatiane Gomes Viegas Agente Comunitário de Saúde 
431004926 Elisabeth Dantas Soares Agente Comunitário de Saúde 
431010510 Nilce Gomes Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 
431010754 Vitor Silva Figueiredo Agente Comunitário de Saúde 
431012297 Renata Cardoso De Araujo Agente Comunitário de Saúde 
431014272 Erica De França Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 
431015581 Marcia Cristina Garcia Da Silva Agente Comunitário de Saúde 
431016683 Jessica Priscila Da Silva Bezerra Agente Comunitário de Saúde 
431018583 Jose Felipe Santiago Agente Comunitário de Saúde 
431018806 Marly Cardoso Lamim Gomes Agente Comunitário de Saúde 
431019374 Renata Da Silva De Jesus Agente Comunitário de Saúde 
431020401 Elisabeth Chagas Ribeiro Dutra Agente Comunitário de Saúde 
431022056 Rosemere Medeiros Ferreira Agente Comunitário de Saúde 
431024102 Julio Cesar Gonçalves Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 
431027896 Aline Alves Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 
431029029 Natalia Rodrigues De Sousa Agente Comunitário de Saúde 
431029126 Beatriz Correa Pereia De Souza Agente Comunitário de Saúde 
431032844 Ester Rodrigues Martins Da Costa Agente Comunitário de Saúde 
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431040935 Alessandra De Souza Rodrigues Agente Comunitário de Saúde 
431042842 Sheila Medeiros Souza Agente Comunitário de Saúde 
431042848 Dulciana Dos Santos Agente Comunitário de Saúde 
431000198 Amanda Cardoso Nunes Assistente Social 
431000329 Claudia Pereira De Souza Assistente Social 
431000416 Jailson Fernandes Da Silva Assistente Social 
431001625 Flávio De Lucas Da Silva Assistente Social 
431002879 Cíntia Da Cunha Theodoro Assistente Social 
431003488 Leidiane Pereira Do Nascimento Assistente Social 
431011403 Rosaura Cândida Torres Assistente Social 
431020659 Sonisley De Oliveira Farias Souza Assistente Social 
431023190 Nathália De Souza Barbosa Morais Assistente Social 
431028598 Jaqueline Campos De Paulo Martins Assistente Social 
431028956 Juliana Freitas Silva Assistente Social 
431029222 Natalia Meritello Da Luz Assistente Social 
431029689 Lucidalva Cassimira De Paula Silva Assistente Social 
431030977 Vera Lucia Mansera Rosa Assistente Social 
431035351 Aladia Lucia Ferraz Guerino Assistente Social 
431039838 Fabiana Ferreira Luiz Assistente Social 
431000078 Felipi Diniz Mello Dos Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431000152 Nathália Dos Santos Tavares Auxiliar de Controle de Endemias 
431000338 Andre Souza Ferreira Auxiliar de Controle de Endemias 
431000353 Marcos Vinicius Monteiro Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431000418 Andressa Macena De Mattos Auxiliar de Controle de Endemias 
431000766 Ricardo Da Silva Lemos Auxiliar de Controle de Endemias 
431000958 Catia Elias Lopes Auxiliar de Controle de Endemias 
431001061 Fernanda Cristina De Jesus Porto Auxiliar de Controle de Endemias 
431001139 Andre Candido Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431001263 Maria De Lourdes Santiago Da Costa Auxiliar de Controle de Endemias 
431001314 Daniela Cristina Batista Freiman Auxiliar de Controle de Endemias 
431001358 Monique Francisca Marques Auxiliar de Controle de Endemias 
431001423 Bárbara Andrade De Carvalho Auxiliar de Controle de Endemias 
431001468 Marcirene Andrade De Carvalho Auxiliar de Controle de Endemias 
431001660 Bruno De Almeida Vieira Auxiliar de Controle de Endemias 
431001833 Thamires Pinheiro Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431002479 Ramon Barbosa De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431002783 Wanderson Teixeira De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431003193 Marcelo De Almeida Goncalves Auxiliar de Controle de Endemias 
431004377 Ronan Anunciação Alves Auxiliar de Controle de Endemias 
431004816 Jéssika Pereira De Oliveira Gomes Auxiliar de Controle de Endemias 
431005634 Mary Luce Cavalcante Lima Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431005703 Josiane De Figueiredo Ferreira Lima Auxiliar de Controle de Endemias 
431005825 Aline Alves De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431006229 Rafael Fonseca Pereira Auxiliar de Controle de Endemias 
431006531 Luciana Soares Ventura Auxiliar de Controle de Endemias 
431007059 Andrea De Freitas Lopes Vieira Auxiliar de Controle de Endemias 
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431008284 Carla Lessa Theodoro Auxiliar de Controle de Endemias 
431009026 Paula Dayanna De Oliveira Justino Auxiliar de Controle de Endemias 
431009665 Rodrigo Vianna Dos Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431010400 Marcelo Virgínio Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431010825 Luciana Gonçalves Garcia Auxiliar de Controle de Endemias 
431011550 Alessandra Sousa Dos Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431012179 Cristiane Pires Machado Motta Auxiliar de Controle de Endemias 
431012926 Patricia De Macedo Auxiliar de Controle de Endemias 
431013332 Luana Alves Dos Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431014025 Deise Lopes Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431014161 Wellington Ferreira Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431014565 Jacob Santos De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431014607 Wilson De Oliveira Neto Auxiliar de Controle de Endemias 
431014951 Luciana Maria Cardoso Auxiliar de Controle de Endemias 
431015933 Rafaela Costa De Lima Auxiliar de Controle de Endemias 
431016038 Maria De Fátima Da Silva Dias Auxiliar de Controle de Endemias 
431016198 Vitor Silva Figueiredo Auxiliar de Controle de Endemias 
431016405 Alexsandro Silva Mariano Auxiliar de Controle de Endemias 
431016690 Maria Dos Santos Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431016784 Jefferson Oliveira Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431017400 Juliana Santana Louzada Auxiliar de Controle de Endemias 
431017742 Marcia Maria Machado De Moraes Auxiliar de Controle de Endemias 
431018191 Priscilla Santos De Freitas Auxiliar de Controle de Endemias 
431018577 Leandro Dominguez Do Nascimento Auxiliar de Controle de Endemias 
431019701 Kelly Cristina Silveira Mota Auxiliar de Controle de Endemias 
431020263 Filipe Batista Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431020604 Bruno Mauricio Da Silva Dutra Auxiliar de Controle de Endemias 
431021118 Jean Carlos Auxiliar de Controle de Endemias 
431021611 Lidiane De Barros Soares Auxiliar de Controle de Endemias 
431023045 Ana Paula Da Silva Pereira Auxiliar de Controle de Endemias 
431023061 Luciana Fernandes De Oliveira Auxiliar de Controle de Endemias 
431023466 Marcelo Martins Da Costa Auxiliar de Controle de Endemias 
431024105 Julio Cesar Gonçalves Dos Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431024136 Geny Lucia Izidio Auxiliar de Controle de Endemias 
431024276 Mauro Luiz Machado De Oliveira Auxiliar de Controle de Endemias 
431024828 Adiane Miranda Simão Auxiliar de Controle de Endemias 
431026882 Camile Bueno Da Costa Auxiliar de Controle de Endemias 
431026975 Alexandre Leal Marques Auxiliar de Controle de Endemias 
431028300 Marcia De Oliveira Assumpção Auxiliar de Controle de Endemias 
431028389 Monique Sancho Albino Ferrari Auxiliar de Controle de Endemias 
431028418 Elisabeth Cristina Silva Azeredo Auxiliar de Controle de Endemias 
431028723 Vanessa Castro De Almeida Auxiliar de Controle de Endemias 
431028764 Vinícius Ferreira Prudencio Auxiliar de Controle de Endemias 
431029100 Daniel Lopes Pereira Auxiliar de Controle de Endemias 
431029235 Iranilde Teixeira Pereira De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431029621 Henrique Antunes Cypriano Auxiliar de Controle de Endemias 



 

4 
 

431029839 Andreza Dos Santos Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431032670 Marcilene Ribeiro Pires Auxiliar de Controle de Endemias 
431032717 Sergio De Souza Braga Auxiliar de Controle de Endemias 
431033118 Jessé Severino De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431033880 Vera Lucia Mendes Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431034301 Jozana Chagas De Azevedo Auxiliar de Controle de Endemias 
431035735 Daniel Ranine Pena De Sá Auxiliar de Controle de Endemias 
431035948 Luana Santana Rocha Auxiliar de Controle de Endemias 
431036976 Pedro Mauricio Gomes Gonçalves Auxiliar de Controle de Endemias 
431037031 João Paulo Azevedo De Castro Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431037105 Lidiane Pedro Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431037583 Naiana Da Rocha Martins Auxiliar de Controle de Endemias 
431038082 Marilene Da Silva Vezu Auxiliar de Controle de Endemias 
431038301 Ednauro Pereira De Pinho Auxiliar de Controle de Endemias 
431039491 Aline Santana Rocha Auxiliar de Controle de Endemias 
431039949 Aldenes Marques Idalino Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431040356 Luci Franklin Do Nascimento Auxiliar de Controle de Endemias 
431040527 Fabio Luyz Franklin Cordeiro Dias Auxiliar de Controle de Endemias 
431040926 Leonardo Da Costa Louzada Auxiliar de Controle de Endemias 
431040999 Cátia José De Souza Ramos Auxiliar de Controle de Endemias 
431041034 Anderson De Andrade Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431041327 Gabriele De Oliveira Marques Auxiliar de Controle de Endemias 
431041484 Danielly Conceição De Souza E Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431041534 Cidnea Alves Gusmao Auxiliar de Controle de Endemias 
431041695 Priscilla Moitinho Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431041798 Veronica Dos Passos Castro Da Conceiçao Auxiliar de Controle de Endemias 
431041805 Jorge Luiz Cavalcante Auxiliar de Controle de Endemias 
431041960 Rafael Inlesanjo Andrade Gomes Satiro Auxiliar de Controle de Endemias 
431042060 Patricia Da Conceiçao Xavier Auxiliar de Controle de Endemias 
431042062 Renata Maria Da Cunha Auxiliar de Controle de Endemias 
431042161 David Da Silva Batista Auxiliar de Controle de Endemias 
431042191 Marcelo Da Rocha Tostes Auxiliar de Controle de Endemias 
431042305 Alessandra De Souza Mello Auxiliar de Controle de Endemias 
431042336 Ramon Francisc Oda Silva Pereira Auxiliar de Controle de Endemias 
431042378 Antonio Carlos Costa Pereira Junior Auxiliar de Controle de Endemias 
431042689 Tairine Tavares De Souza Auxiliar de Controle de Endemias 
431042884 Luciene Da Silva Pontes Auxiliar de Controle de Endemias 
431043070 Rodrigo Fabiano Lourenço Auxiliar de Controle de Endemias 
431043142 Bruna Camargo De Morais Auxiliar de Controle de Endemias 
431043151 Charliene Teodoro Da Rosa Auxiliar de Controle de Endemias 
431043191 Catia Barbosa Da Silva Macedo Auxiliar de Controle de Endemias 
431043306 Camila Carvalho Da Cruz Auxiliar de Controle de Endemias 
431043340 Gleisson Silva De Oliveira Auxiliar de Controle de Endemias 
431043356 Gilberto Florencio Junior Auxiliar de Controle de Endemias 
431043426 Ludmila De Araújo Nunes Viana Auxiliar de Controle de Endemias 
431043494 Lilliam Santos De Andrade Auxiliar de Controle de Endemias 
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431043510 Rosangela Da Silva Santos Auxiliar de Controle de Endemias 
431043589 Lander Carlos Rodrigues Wanderley Auxiliar de Controle de Endemias 
431043698 Andréa Natividade Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431043757 Renata França Lima Auxiliar de Controle de Endemias 
431043796 Márcio Marcelo De Oliveira Santiago Auxiliar de Controle de Endemias 
431043962 Luana Portugal De Amorim Da Silva Auxiliar de Controle de Endemias 
431034388 João Paulo Ignacio Auxiliar em Saúde Bucal 

431000867 Alvaro Gonzaga Do Nascimento 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431002685 Fernando Humberto Raquel Borges 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431008994 Denise Moraes Gouveia Da Silva 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431018810 Leony Carneiro Franklim De Souza 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431024487 André Hilal Bechara 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431028073 Dalvio Lessa De Miranda 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431032555 Mauro Luiz Aragão Petti Filho 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431033246 Douglas Dos Santos Azevedo 
Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da 
Vigilância em Saúde 

431001951 Leandro Barbosa Da Silveira Gatto Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431008127 Flavio Augusto De Sousa Pontes Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431013324 Christiane Soares Pereira Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431016949 Luís Felipe Afonso Toledo Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431018257 Michelle Mendes Ferreira Cabral Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431019673 Vinícius Gomes Da Costa Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431029099 Carmirene Flor Barbosa Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431031438 Monalisa De Souza Lopes Damico Dos Santos Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431032431 Frederico Van Erven Cabala Oliveira Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431034167 Fabio Fortunato Brasil De Carvalho Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431036611 Patricia De Queiroz Ribeiro Mattos Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431037170 Thiago Freitas De Almeida Mattos Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431039337 Paulo Roberto Gonçalves Dos Remédios Consultor de Saude e Prevenção Escolar 
431000431 Everton Veloso Da Silva Enfermeiro 20h 
431000566 Letícia Ferreira Dos Santos Enfermeiro 20h 
431001605 Cristine Montovaneli De Melo Enfermeiro 20h 
431001855 Marscelle De Assis Carvalho Pinto Enfermeiro 20h 
431006401 Raquel Rodrigues Afonso Fernandes Enfermeiro 20h 
431006878 Amanda De Souza Zamorano Enfermeiro 20h 
431006900 Thais Barreto Jardim Enfermeiro 20h 
431007352 Fabiana De Andrade Coutinho Enfermeiro 20h 
431009416 Elton Pallone De Oliveira Enfermeiro 20h 
431011982 Tatiana Souza Da Silva Enfermeiro 20h 
431013865 Ederson Silva Lopes Enfermeiro 20h 
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431014479 Laís De Mello Santos Enfermeiro 20h 
431020608 Miriam Santos De Mattos Viana Enfermeiro 20h 
431021128 Kely Ferreira Da Cruz Da Silva Enfermeiro 20h 
431024126 Hugo Alberto Neves De Souza Enfermeiro 20h 
431024768 Leandra Bezerra Da Silva Rocha Enfermeiro 20h 
431026791 Romero Mesquita Barbosa Enfermeiro 20h 
431028305 Julia Carolina Bonfim Domingues Enfermeiro 20h 
431029694 Julliana Gonçalves Curty Enfermeiro 20h 
431035543 Mariana Martins Dos Santos Enfermeiro 20h 
431037859 Renata Lima Gomes Enfermeiro 20h 
431032944 Lídia Aparecida Monteiro Cruz Enfermeiro 40h - ESF 
431038439 Isadora Sigarini De Moraes Enfermeiro 40h - ESF 
431003980 Jaqueline Medici Fujita Rodrigues Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431005311 Mirella Dutra De Souza Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431005938 Olivia Dias De Oliveira Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431011272 Thiago De Barros Pigozzo Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431011470 Maria De Fátima Vieira Borges Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431024171 Renata Da Silva Zardo Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431026870 Eliane De Paula Mendonça Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431033283 Juliana Da Silva Lopes Ribeiro Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431034220 Palloma Sobrinho De Souza Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431037495 Guttemberg Medeiros Da Silva Farmaceutico da Atenção em Saúde 
431008469 Fabricio Fernandes Dos Santos Farmacêutico da Vigilância em Saúde 
431026860 Eliane De Paula Mendonça Farmacêutico da Vigilância em Saúde 
431032731 Letícia Alvarez Malachias Farmacêutico da Vigilância em Saúde 
431000442 Ravena Carolina De Carvalho Fisioterapeuta 
431006644 Andrezza Helena Regadas Muniz Fisioterapeuta 
431018390 William Bouças Gerasso Fisioterapeuta 
431032794 Kênia Fraga Fonoaudiólogo 
431015669 Rafael Teixeira Dos Santos Medico Clínico 20h 
431000503 Vanessa Proêza Maciel Gama Nutricionista 
431002022 Thaís Santos Da Silva Nutricionista 
431002214 Thaisa Ausier Da Costa Nutricionista 
431002950 Mariana Bernardes Riobom Nutricionista 
431005071 Gabriella Pinto Belfort Nutricionista 
431006266 Ana Beatriz Angelo Silva Nutricionista 
431006832 Tatiane Do Nascimento Abdias Malvazio Nutricionista 
431006961 Raquel Sylvestre Ribeiro Nutricionista 
431006973 Camila De Castro Lopes Nutricionista 
431007319 Jaqueline Gomes Silva Nutricionista 
431007354 Livia Santos Simões Nutricionista 
431007657 Débora Lopes Machado Nutricionista 
431008332 Carolina De Souto Portel Nutricionista 
431009403 Mariana Carneiro Ardente Nutricionista 
431009437 Dayana Moraes Gouveia Da Silva Nutricionista 
431011123 Luísa Cunha Pereira Nutricionista 
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431012875 Lidiane Da Silva Pessoa Nutricionista 
431014616 Elaine Alves De Azevedo Nutricionista 
431015952 Vanessa Maria Azevedo Sobral Nutricionista 
431017546 Renata Alves Mesquita Felisberto Nutricionista 
431021376 Raphael Corrêa Martins Nutricionista 
431023264 Camila Fonseca De Andrade Nutricionista 
431025212 Kalline Souza Da Fonseca Nutricionista 
431028567 Mariana Pires Ferreira Nutricionista 
431029398 Juliana Da Mata Machado Nutricionista 
431033930 Roberta França De Carvalho Nutricionista 
431035153 Fábio Da Silva Santos Nutricionista 
431036543 Bianca Umbelino De Souza Nutricionista 
431004693 Karini Barboza De Faria Odontólogo Buco-Maxilo-Facial 20h 
431007256 João Ricardo Scarafiz Odontólogo Cirurgiao Geral 20h 
431022891 Melise Dantas De Souza Cunha Odontólogo Cirurgiao Geral 20h 
431024140 Rodrigo Coutinho Jardim Odontólogo Cirurgiao Geral 20h 
431040102 Taiara De Oliveira Costa Odontólogo Cirurgiao Geral 20h 
431000025 Frederico Alves Rangel Psicólogo 
431001800 Glória Kreischer Da Silva Oliveira Psicólogo 
431007469 Raquel Cordeiro Dos Reis Psicólogo 
431012373 Riquelme De Lima Vieira Psicólogo 
431012971 Camilla Stembrock Pereira Psicólogo 
431016021 Rosemere Maciel Gomes Marques Psicólogo 
431019049 Elaine Ribeiro Costa Romero Psicólogo 
431019272 Renato Bandeira Severino De Oliveira Psicólogo 
431020768 Andréa Regina Simões Da Silva Psicólogo 
431022164 Camila Lisbôa De Azevedo Psicólogo 
431025316 Ricardo André Cecchin Psicólogo 
431025811 Josemari Batista Codagnone Psicólogo 
431025927 Alexandre Quinta Nova Teixeira Psicólogo 
431026959 Viviane Bello Cardoso Psicólogo 
431028075 Monique Rodrigues Da Silva Psicólogo 
431028710 Pâmella Rossy Duarte Psicólogo 
431029035 Antonio Carlos Oliveira De Almeida Psicólogo 
431029569 Manuela Da Costa Lino Prati De Aguiar Psicólogo 
431030234 Juliana Almeida Borges Psicólogo 
431030508 Kelly Gomes Freire Dias Psicólogo 
431032069 Karina Nogueira Jordão Psicólogo 
431033731 Isabella Aparecida Almeida De Oliveira Psicólogo 
431037191 Rosamaria Domingues De Oliveira Psicólogo 
431038114 Diego Abrantes Marins De Jesus Psicólogo 
431003690 Joyce Da Luz De Oliveira Técnico de Enfermagem 40h 
431019979 Mario Adriano Santiago Dutra Técnico de Enfermagem 40h 
431026929 Jusciene De Oliveira Lanes Técnico de Enfermagem 40h 
431027476 Hosana De Souza Felismindo Dias Técnico de Enfermagem 40h 
431008139 Flavio Augusto De Sousa Pontes Técnico de Segurança Do Trabalho 
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II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
  
 

 
As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para 

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 
referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 
quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 4º parágrafo informa que “O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e incapaz de desencadear 
uma gripe. Serão distribuídas 53,5 milhões de doses em todo o país”. As demais opções estão em desacordo 
com as informações do texto. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 02 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O 3º parágrafo informa que “Pacientes com doença crônica precisam apresentar uma prescrição médica para 
que possam ser imunizados”. As demais opções estão coerentes ao contexto textual. Dessa forma, não há 
afirmações que atendem ao questionamento abordado. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta duas opções adequadas ao questionamento abordado. “No entanto” expressa ideia 
contrária e de oposição.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “A principal mudança da campanha deste ano em relação a 2013 foi a ampliação da faixa etária de 
crianças que podem ser imunizadas – passou de seis meses a dois anos para seis meses a cinco anos.” (3º§), o 
travessão foi utilizado para “substituir os dois pontos”. Não há, no contexto em questão, justificativa para 
separar expressão intercalada. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% do público-alvo da campanha, o equivalente a 49,6 milhões 
de pessoas.” (1º§), a palavra destacada pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “finalidade”. As 
demais opções não estão de acordo com o contexto textual. 
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: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O trecho “Por isso, pessoas do grupo prioritário que já foram imunizadas anteriormente devem ser vacinadas 
de novo em 2014.” (2º§) apresenta advérbio que exprime circunstância de tempo. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “ministério”, transcrita do texto, é acentuada pela mesma razão que a palavra “prioritário”. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as premissas do SUS, não há como se excluir a sociedade, família e “pessoas”, dessa forma a 
letra A mantém- se como correta, sendo de uma forma mais contundente a base para a atenção primária tão 
requerida pelo SUS. 
Fonte: BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988.   
 
Questão: 23 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por não corresponder à questão ora mencionada. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático da prova contém: 1- Cadastramento familiar e territorial e 2 - Interpretação 
demográfica, o que faz com que os candidatos tenham algum conhecimento geográfico, e a questão 
questionou apenas a localização da cidade Duque de Caxias sem questionar bairros e ruas. 
Recursos Comunitários e Regras Sociais: ferramentas para o reconhecimento do território 
Delimitação e Uso do Território pelo Poder Público nas Ações de Saúde. o caso da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF), são definidos recortes territoriais, que correspondem à área de atuação das equipes, segundo 
agregados de famílias a serem atendidas (no máximo 1.000 famílias ou 4.500 pessoas), que podem 
compreender um bairro, parte dele, ou vários bairros, nas áreas urbanas ou em várias localidades, incluindo 
população esparsa em áreas rurais. 
Neste processo de delimitação de áreas, são identificados os seguintes territórios: 

• TERRITÓRIO-DISTRITO – delimitação político-administrativa usada para organização do sistema de 
atenção; 

• TERRITÓRIO-ÁREA – delimitação da área de abrangência de uma unidade de saúde, a área de atuação 
de equipes de saúde; 

• TERRITÓRIO-MICROÁREA – área de atuação do agente comunitário de saúde (ACS), delimitada com a 
lógica da homogeneidade socioeconômica-sanitária; 

• TERRITÓRIO-MORADIA – lugar de residência da família. 
A área de abrangência de uma unidade de saúde e sua delimitação territorial define-se também através do 
critério técnico-administrativo, pois visar à organização da assistência em um determinado serviço de saúde 
com seus limites demarcados pela sua população adscrita, bem como pela extensão territorial de atuação da 

http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=4&autor_id=&capitulo_id=22&sub_capitulo_id=54&arquivo=ver_conteudo_2
http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=4&autor_id=&capitulo_id=22&sub_capitulo_id=55&arquivo=ver_conteudo_2
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sua equipe de saúde. Geralmente, compreende um bairro ou uma parte dele, ou ainda um conjunto de bairros 
e localidades de um município. 
Fonte: 
http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=4&autor_id=&capitulo_id=22&sub_capit
ulo_id=59&arquivo=ver_conteudo_ 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de um tema atual –Tráfico Humano –, de cunho social independente de crença religiosa e 
amplamente divulgado na mídia. O tema está dentro do conteúdo programático, como se pode verificar 
abaixo.  
“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 regional, nacional e internacional.”  
Fonte: http://www.idecan.org.br/concursos/126/36.pdf 
 
 
Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito oficial apresenta a alternativa “E) argumentativas / expressar o ponto de vista do autor” como 
resposta correta para a questão, assim como indica ser correta o recurso interposto.  
Fonte: Gabarito Oficial. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o trecho introduzido por “mas” é um complemento da informação anterior.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “A mídia esperava que elas provocassem uma disparada nos índices de 
audiência e nas vendas dos jornais, mas tais revelações provocaram apenas tremores de terra onde eram 
esperados terremotos.” (2º§) a conjunção “mas” liga duas orações coordenadas , estabelecendo entre elas 
uma relação de oposição. Já a alternativa apontada como correta pelo gabarito “C) há uma oposição entre o 
efeito anunciado e a realidade vivida.” demonstra o sentido expresso no trecho em destaque. Dizemos que se 
trata de um efeito anunciado, pois, tal efeito é “anunciado” no período através da construção da mensagem, 
por isso há pertinência no uso de tal vocábulo. A alternativa “B) o objetivo da mídia é modificado mediante a 
reação obtida.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo da mídia - esperava que elas provocassem 
uma disparada nos índices de audiência e nas vendas dos jornais – não é modificado diante da reação obtida. 
O objetivo permanece o mesmo, apesar de não ter sido atingido.   
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) explicação.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sabemos que estamos sendo 
observados, mas não sabemos (e nem nos importamos) por quem e por quê.” podemos identificar o uso da 
conjunção coordenativa “mas” que, entre outros, indica uma ressalva , como no trecho em análise. É a quebra 
de uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce 
em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou leitor, funcionando como argumento para os 
efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. A ressalva indica uma restrição, ou seja, a primeira 
proposição afirma que existe o conhecimento de que estamos sendo observados, mas o conhecimento em 
relação a tal assunto não é pleno, pois, “não sabemos por quem e por quê”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) contradição” não pode ser considerada 
correta, pois, contradição refere-se a uma atitude oposta ao que se disse anteriormente, o que não ocorre no 
trecho em análise, o conhecimento de que “estamos sendo observados” permanece. A alternativa “D) 
ambiguidade.” não pode ser considerada correta, pois, ambiguidade indica o emprego de palavras com mais 
de um sentido, que podem gerar, mais de uma possibilidade de interpretação. O que não ocorre no trecho em 
análise. A alternativa “E) intensificação.” não pode ser considerada correta. Segundo o recorrente, a 
intensificação se dá devido ao trecho "e nem nos importamos", ocorre que neste trecho, é possível identificar 
o emprego da conjunção aditiva “e” que indica acréscimo e não intensificação.  
Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.   
• GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Isso os forneceu a prova.” não pode ser considerada correta, pois, em “Isso forneceu a eles a 
prova [...]” (4º§) é possível verificar que o verbo “fornecer” possui bi transitividade, ou seja, um complemento 
direto (objeto direto) e um complemento indireto (objeto indireto), a saber: a prova (OD) e a eles (OI) . O 
objeto indireto é o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. A 
preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Os 
pronomes oblíquos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos constituem objeto direto. Deste modo, a expressão “a eles” 
(objeto indireto) não pode ser substituída por “os” (objeto direto). 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava apenas dois fatores “ocorrência”, que é refletida na incidência e óbitos devido a dengue. 
Como não se informa o nº de casos totais de óbitos por outras causas e apenas os de dengue, pode-se 
construir o coeficiente de “letalidade” que seria óbitos/pelo nº de casos de uma determinada doença  
Fonte: (Fonte: Pereira M. Epidemiologia, teoria e prática. Editora Guanabara Koogan. 2010) 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não é informado dados mais pertinentes a ocorrência dos óbitos (em relação a qual mês e se houve 
continuidade de novos casos e novas taxas de óbitos)  dessa forma não seria possível  calcular a taxa de 
letalidade, já que a população de portadores da doença poderia ter tido aumento. Outro fator que corrobora a 
improcedência, é que no texto da pergunta infere-se “número de casos” e não se retrata ao número de óbitos, 
o que dá a margem apenas ao cálculo do coeficiente de incidência. 
Fonte: (Fonte: Pereira M. Epidemiologia, teoria e prática. Editora Guanabara Koogan. 2010) 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão abordava conhecimentos mínimos sobre “conceitos de saúde pública, onde necessitava-se ter 
noções sobre “vigilância sanitária e epidemiológica” , descrito no Edital para os “cargos de nível superior”, no 
que tangia ao s requisitos sobre conhecimentos dos assuntos questionados. 
Fonte: EDITAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO PRECESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001 DE 2014, PREF. 
DE DUQUE DE CAXIAS/RJ 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava conhecimentos mínimos sobre “conceitos de saúde pública, onde necessitava-se ter 
noções sobre “vigilância sanitária e epidemiológica” , descrito no Edital para os “cargos de nível superior”, no 
que tangia ao s requisitos sobre conhecimentos dos assuntos questionados. 
Fonte: EDITAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO PRECESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001 DE 2014, PREF. 
DE DUQUE DE CAXIAS/RJ 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava conhecimentos mínimos sobre “conceitos de saúde pública, onde necessitava-se ter 
noções sobre “vigilância sanitária e epidemiológica” , descrito no Edital para os “cargos de nível superior”, no 
que tangia ao s requisitos sobre conhecimentos dos assuntos questionados. 
Fonte: EDITAL PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DO PRECESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001 DE 2014, PREF. 
DE DUQUE DE CAXIAS/RJ 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
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reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto as 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa III é a única correta. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na LOAS - Lei 
Orgânica da Assistência Social (Nº. 8.742, de 07 de dezembro de 1993) e consiste no pagamento de um 
salário-mínimo mensal a pessoas com 65 anos de idade ou mais e a pessoas com deficiência incapacitante 
para a vida independente e para o trabalho que comprovem não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Além disso, cuida de um direito de cidadania das pessoas 
idosas ou com deficiência que atendam aos seguintes critérios: renda per capita familiar inferior a ¼ do salário 
mínimo, informação documental sobre composição e renda familiar analisada mediante avaliação 
socioeconômica do assistente social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), critério exigível para a 
pessoa idosa e para a com deficiência; comprovação da deficiência e do nível de incapacidade para vida 
independente e para o trabalho, temporária ou permanente, atestada por meio de perícia médica e social do 
INSS, avaliação necessária apenas no caso do solicitante ser pessoa com deficiência, considerada a dispensa da 
avaliação da capacidade laboral dos adolescentes menores de 16 anos. Outro aspecto legal importante é que 
situação de internado não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao Benefício de Prestação 
Continuada. 
Fonte: BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Novembro de 2010 – 
site:http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/33/documentos/BPC_leitura.pdf 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Tendo em vista que permanecer é sinônimo de estar, e virse-versa, não há violação dos direitos da criança e 
do adolescente, portanto, a única assertiva falsa é a IV porque prioridade em programas sociais, segundo o 
artigo 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) a prioridade em programas sociais não 
está compreendida entre os aspectos do direito da criança e do adolescente à liberdade. 

Fonte: Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A única assertiva falsa é segunda porque as campanhas de orientação e acompanhamento vocacional de 
ordem pedagógica e educacional, não integram a política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, conforme as disposições contidas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

Fonte Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é a “E” porque a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), de acordo com o art. 12, § 1o, 
estabelece que o pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter: 

  I - qualificação da ofendida e do agressor; 
  II - nome e idade dos dependentes; 
  III - descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. 
  § 2o A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no § 1o o boletim de ocorrência e cópia de 

todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. 
  § 3o Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos 

de saúde. 
  Portanto, não há obrigatoriedade legal quanto à identificação do distrito policial responsável pela apuração do 

caso no termo a ser registrado pela autoridade policial. 
Fonte : LEI No 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006 (LEI MARIA DA PENHA). Presidência da República para 
Assuntos Jurídicos. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme artigo 98 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) a afirmativa I é falsa porque as 
medidas de proteção à criança e ao adolescente serão aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta 
Lei forem ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 
Fonte Lei nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Brasília, Julho 1990. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão era muito claro, indicando, inclusive, a fonte de fundamentação da questão, portanto, 
não se justifica questionamento neste sentido.  Todas as afirmativas estão corretas. A alta na economia teve  
forte influência do desempenho da agropecuária, que teve expansão de 7% – a maior desde 1996. Em valores 
correntes (em reais), a soma das riquezas produzidas em 2013 chegou a R$ 4,84 trilhões e o PIB per capita 
(por pessoa) atingiu R$ 24.065. Entre uma lista de países selecionados e apresentados pelo IBGE, o 
crescimento da economia brasileira em 2013 aparece como o terceiro maior, atrás apenas da expansão de 
7,7% da China e de 2,8% da Coreia do Sul. Com crescimento inferior ao Brasil, aparecem os Estados Unidos, 
Reino Unido e África do Sul (todos com expansão de 1,9%), Japão (1,6%), México (1,1%), Alemanha (0,4%), 
França (0,3%) e Bélgica (0,2%). No governo de Dilma Rousseff a maior alta do índice de crescimento aconteceu 
em 2011 quando se chegou a 2,7%.  
Fonte:  

• http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2591 
• http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/02/economia-brasileira-avancou-23-em-2013-diz-

ibge.html 
• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/02/1418579-economia-brasileira-cresce-23-em-

2013.shtml 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument
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• http://blogs.estadao.com.br/radar-economico/2014/02/27/brasil-tem-3o-maior-crescimento-
economico-do-mundo-em-2013/ 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão era muito claro, indicando, inclusive, a fonte de fundamentação da questão, portanto, 
não se justifica questionamento neste sentido.   
A população brasileira entrou para o patamar de alto desenvolvimento humano, no entanto, encontra-se atrás 
de alguns de seus vizinhos na América do Sul, como Chile, Argentina e Uruguai. As taxas de fecundidade vêm 
caindo desde a década de 1960 e a expectativa de vida vem aumentando consideravelmente nas últimas 
décadas, principalmente entre as mulheres. A distribuição populacional é desigual, com concentração maior 
da população nas regiões Sul e Sudeste. O país possui mais mulheres do que homens, com 51,3% de mulheres 
e 48,7% de homens.   
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.120-121) 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A classificação de "BBB-" a qual o Brasil foi rebaixado ainda mantém o país com grau de investimento, que 
recomenda o país como destino de aplicações, mas é o último degrau para perder esse posto. O fato de ter 
mudado a perspectiva para estável indica que a S&P não deve fazer novos rebaixamentos no curto prazo. Esta 
nota significa que o Brasil possui o nível considerado mais baixo da categoria de grau de investimento pelos 
participantes do mercado. A alternativa E, muito defendida nos recursos, trata da definição da classificação 
BBB onde o Brasil se encontrava anteriormente. Portanto, as duas alternativas são excludentes e não pode 
significar o mesmo nível como defendem os candidatos. 
Fonte: 
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• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1430233-agencia-de-classificacao-sp-rebaixa-nota-
de-credito-do-brasil.shtml 

• http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/agencia-de-risco-standard-poors-rebaixa-nota-do-
brasil.html 

• http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/pt/la#def_1 
 
Cargo: Auxiliar de Controle de Endemias 
 
 
Questão: 01  
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O 3º parágrafo antecede o objetivo do autor. Informa, ainda, a tese defendida pelo autor: “Ideias criativas 
como essas estão nascendo cada vez mais nos chamados países emergentes. Deles têm saído iniciativas que 
inspira seus colegas ricos, como EUA, Japão e europeus. É o que chamamos de inovação na base da pirâmide, 
ou seja, inovação gerada pelos mais pobres. Primeiro as pessoas introduzem uma ideia para solucionar 
desafios do cotidiano. O produto é então vendido no mercado interno, ganha escala e acaba exportado.” 
Dessa forma, o autor justifica suas ideias, denotando que ter uma “unidade”, isto é, deve tratar de “um só 
objeto”, “uma só matéria”. Essa qualidade é um dos mais importantes recursos argumentativos já que um 
texto dispersivo, cheio de informações desencontradas não é entendido por ninguém: fica-se sem saber qual é 
seu objeto central. 
Fonte: PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o objetivo do texto, é correto afirmar que se trata de um “artigo de opinião”, pois é um texto 
em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. Trata-se de 
um texto dissertativo que apresenta argumentos sobre o assunto abordado, portanto, o autor, além de expor 
seu ponto de vista, deve sustentá-lo através de informações coerentes e admissíveis. 
Fonte: COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Texto e 
Linguagem. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os principais recursos de argumentação usados pelo autor ao longo do texto são “exemplos” - citações de um 
autor, as quais se mencionam para fundamentar uma regra, ou uma opinião. Dessa forma, de acordo com o 
contexto e, ainda, com o significado da palavra adequada ao questionamento abordado, o recurso é 
improcedente.  
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
 
 
 



 

18 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O 3º parágrafo informa que “Ideias criativas como essas estão nascendo cada vez mais nos chamados países 
emergentes. Deles têm saído iniciativas que inspiram seus colegas ricos, como EUA, Japão e europeus.” Dessa 
forma, a expressão destacada de acordo com o contexto, se refere a “países emergentes”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
O 3º parágrafo informa que “Ideias criativas como essas estão nascendo cada vez mais nos chamados países 
emergentes. Deles têm saído iniciativas que inspiram seus colegas ricos, como EUA, Japão e europeus.” Dessa 
forma, a expressão destacada de acordo com o contexto, se refere a “países emergentes”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Em “Mas esse pessoal agora não fica mais sem atendimento.” (1º§), a palavra destacada anteriormente 
expressa ideia de “oposição” ou contraste. 
Fontes: 

• O próprio texto. 
• CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “A ideia dos indianos de levar atendimento a vilarejos, por exemplo, serviu de inspiração para a 
gigante americana GE.” (2º§), as vírgulas foram utilizadas para “marcar intercalação de expressão explicativa”.  
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 Procedente. Questão Anulada. 
As afirmativas “Claro que os países mais pobres ainda têm um longo caminho a trilhar.” (4º§) e “E agora é 
exportado para países como a China, onde ajuda pessoas carentes a conseguir atendimento médico.” (2º§) 
apresentam advérbio que exprime circunstância de tempo. 
Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever aprendendo a 
pensar. 27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A abordagem do recurso, não refere-se ao enunciado da questão.  A alternativa correta, que aborda a 
resolubilidade é um princípio e meta do SUS e está descrito na questão quando aborda a competência de seu 
tratamento, não mencionado a estruturação (primária, secundária ou terciária-hierarquia-) para tais 
procedimentos 
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Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. ABC do SUS. Princípios e Doutrinas. 1990. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está com o gabarito informado como correto “D” o quem define claramente o que seria uma 
epidemia 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. ABC do SUS. Princípios e Doutrinas. 1990. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A equidade é uma das bases do SUS (um de seus principais princípios) e que infere que os cidadãos tenham 
seus serviços e saúde ofertados independente dos níveis de complexidade, sem privilégios. Dessa forma, não 
haveria a igualdade entre os usuários. Como não se aborda na questão níveis diferenciados de complexidade, 
ou estrutura epidemiológica complexa o item que se apresenta como correto seria o da equidade. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. ABC do SUS. Princípios e Doutrinas. 1990. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os 3 itens estão corretos, vistos que morbidade (morbimortalidade) tem distinções de mortalidade. O 
primeiro aborda o risco do adoecimento (incidência ou prevalência) e o outro associa-se as taxas de 
mortalidade (por causas especificas ou não, associadas as doenças raras) respectivamente. 
Fonte: Portaria 199 de 2014. Sistema Único de Saúde. Paragrafo 4 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos. A portaria 199 de 2014 que implica sobre a pessoa com deficiências raras 
assegura que a garantia dos serviços, formação e financiamento sejam responsabilidades do sistema dentro 
dos níveis abordados na pergunta 
Fonte: Portaria 199 de 2014. Sistema Único de Saúde. Parágrafo 4 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São componentes dos conselhos de saúde “todos os itens” que foram abordados na questão: compostos pelos 
profissionais, usuários e representantes governamentais. Outros componentes tais como os prestadores, não 
forma incluídos, porém a questão era para abordar os participantes dos conselhos dentro dos itens inseridos 
na pergunta e não quem seria “todos os representantes possíveis perante a Lei”. 
Fonte: LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O controle epidemiológico é feito com “notificações de casos” e estratégias de investigação sobre epidemias 
ou surtos. As informações dadas na resposta correta referem-se classicamente as medidas de saneamento 
básico. Além disso, não é definido qual patologia de caráter epidêmico ou não se refere à questão. 
Fonte: (Fonte O.M.S. e Brasil. Ministério da Saúde. Manual de saneamento básico.) 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A leishmaniose é uma zoonose que acomete cães, animais silvestres e seres humanos. Todos esses 
vertebrados portam as formas infectantes e servem de fonte infecciosa (reservatório) ao vetor, dessa forma, 
os 3 itens citados na pergunta estão corretos, visto que a doença também   
Fonte: (Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Guia de doenças infecciosas, 11ª edição. 2013 e Rey L. Bases da 
Parasitologia Médica. Editora Gen, RJ, 2013.) 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Marte é o quarto planeta a partir do Sol é bem menor que a Terra, mas apresenta ambiente parecido com o 
nosso. Em 2001, a sonda Mars Global Surveyor fez imagens de erosões no planeta no planeta, levando os 
astrônomos a acreditar que o relevo acidentado poderia ser uma indicação de que no passado, já existiu água 
por lá.  
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “A”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: Almanaque Abril, 2013. p.166 a 167. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O presidente venezuelano Hugo Chávez morreu em março de 2013, aos 58 anos, devido a complicações 
respiratórias, após cirurgias para a retirada de tumores cancerígenos. Hugo Chávez governava a Venezuela 
desde 1999, quando foi eleito pelo Movimento V República com 56% dos votos, pondo fim a quatro décadas 
do domínio de apenas dois partidos. Com um discurso duro contra as elites do país, ele se apegava à imagem 
de Simón Bolívar, líder da independência venezuelana. O governante declarava colocar em prática a Revolução 
Bolivariana, cujo objetivo seria construir o "socialismo do século XXI".  
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “E”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2013/01/morre-o-presidente-da-venezuela-hugo-
chavez 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cuba é o único país do continente americano no qual a propriedade da terra e das grandes fábricas foi 
coletivizada. Em 1959, uma revolução derrubou a ditadura de Fulgencio Batista. O Movimento 26 de Julho, 
grupo guerrilheiro que dirigiu essa luta, não era comunista, mas formado por nacionalistas e socialistas. O 
principal líder dessa revolução foi Fidel Castro. 
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “A”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: Guia do Estudante: Atualidades Vestibular + Enem. 1º semestre de 2014. p.156. 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento era: Além da cana-de-açúcar, os biocombustíveis podem ser produzidos das seguintes 
matérias-primas, EXCETO: A única alternativa que atende o questionamento e a letra “E” carvão mineral.  
O biodiesel é um combustível biodegradável derivado de fontes renováveis como óleos vegetais e gorduras 
animais. Este biocombustível pode ser produzido no Brasil a partir de diferentes espécies oleaginosas, como a 
mamona, o dendê, a canola, o girassol, o amendoim, a soja, e o algodão, além de matérias-primas de origem 
animal como o sebo bovino e gordura suína. 
Fonte: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/areas-de-atuacao/producao-de-biocombustiveis 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a 
minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo poder político e econômico no país, enquanto à 
imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. 
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “D”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/apartheid.htm 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto em um movimento liderado pela cúpula das 
Forças Armadas, foi o início da ditadura militar, imposto ao Brasil por 21 anos. 
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “B”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: Fonte: Guia do Estudante: Atualidades Vestibular + Enem. 1º semestre de 2014. p.156. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Brasil, o desmatamento e queimadas das florestas são as principais fontes de emissão de gases do efeito 
estufa. O país é responsável por cerca de 4% dos gases do efeito estufa emitidos no mundo, e as emissões 
brasileiras aumentaram 62% entre 1990 e 2005, de acordo com o último inventário feito pelo governo federal.  
A única alternativa que responde corretamente ao questionamento e a letra “B”, conforme divulgado no 
gabarito preliminar pela organizadora do concurso. 
Fonte: Almanaque Abril, 2013. p.199. 
 
 
Cargo: Auxiliar em Saúde Bucal 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na rotina de consultório, para proteção do paciente, o profissional de odontologia deve higienizar as mãos 
imediatamente antes de iniciar qualquer atendimento, o que equivale dizer que a primeira alternativa é falsa. 
Essa necessidade deriva do processo de trabalho, que prevê o acesso a vários equipamentos e instrumentais, 
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nem sempre à mão; do rompimento ou perfuração das luvas. A higienização das mãos, antecedendo 
procedimentos cirúrgicos, deve ser sempre realizada com antissépticos, portanto a segunda alternativa é 
verdadeira. O sabonete utilizado para a lavagem das mãos deve ser preferencialmente líquido, para evitar a 
contaminação do produto, terceira alternativa é, portanto, falsa. Finalmente, na lavagem das mãos em 
procedimentos não cirúrgicos permite-se a utilização de papel-toalha descartável para enxugar as mãos, 
confirmando que a quarta alternativa é verdadeira. Do exposto se deduz que a primeira e terceira alternativas 
são falsas e que a segunda e a quarta alternativa são verdadeiras. Portanto somente a letra E está correta. 
Fonte: Serviços Odontológicos: Prevenção e controle de riscos. Editora Anvisa. Ministério da Saúde. Brasília 
2006. Páginas 60, 62, 63, 64. A fonte encontra-se disponível no site do Conselho Federal de Odontologia. 
www.cfo.org.br 
 
 
Cargo: Consultor de Comunicação - lnformação e lnformática da Vigilância em Saúde 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C) “[…] elas não observam você para mantê-lo na linha e forçar a uma rotina programada.” (1º§) 
não pode ser considerada correta. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do 
raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso adequado das 
palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas, pode-se 
chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). Deste 
modo, a alternativa “C” não apresenta trecho que demonstre o acima referido de modo que sustente a tese: a 
existência de uma satisfação consciente ou inconsciente com a autoespionagem. A alternativa “C” apenas 
apresenta uma informação sobre tal observação, mas não uma base argumentativa para a tese. O mesmo 
ocorre com a alternativa E) “Sabemos que estamos sendo observados, mas não sabemos (e nem nos 
importamos) por quem e por quê.” (1º§), não podendo ser considerada correta de acordo com o requerido no 
enunciado.   
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. Editora Saraiva.  
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o trecho introduzido por “mas” é um complemento da informação anterior.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “A mídia esperava que elas provocassem uma disparada nos índices de 
audiência e nas vendas dos jornais, mas tais revelações provocaram apenas tremores de terra onde eram 
esperados terremotos.” (2º§) a conjunção “mas” liga duas orações coordenadas , estabelecendo entre elas 
uma relação de oposição. Já a alternativa apontada como correta pelo gabarito “C) há uma oposição entre o 
efeito anunciado e a realidade vivida.” demonstra o sentido expresso no trecho em destaque. Dizemos que se 
trata de um efeito anunciado, pois, tal efeito é “anunciado” no período através da construção da mensagem, 
por isso há pertinência no uso de tal vocábulo. A alternativa “B) o objetivo da mídia é modificado mediante a 
reação obtida.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo da mídia - esperava que elas provocassem 
uma disparada nos índices de audiência e nas vendas dos jornais – não é modificado diante da reação obtida. 
O objetivo permanece o mesmo, apesar de não ter sido atingido.   
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) explicação.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sabemos que estamos sendo 
observados, mas não sabemos (e nem nos importamos) por quem e por quê.” podemos identificar o uso da 
conjunção coordenativa “mas” que, entre outros, indica uma ressalva , como no trecho em análise. É a quebra 
de uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce 
em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou leitor, funcionando como argumento para os 
efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. A ressalva indica uma restrição, ou seja, a primeira 
proposição afirma que existe o conhecimento de que estamos sendo observados, mas o conhecimento em 
relação a tal assunto não é pleno, pois, “não sabemos por quem e por quê”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) contradição” não pode ser considerada 
correta, pois, contradição refere-se a uma atitude oposta ao que se disse anteriormente, o que não ocorre no 
trecho em análise, o conhecimento de que “estamos sendo observados” permanece. A alternativa “D) 
ambiguidade.” não pode ser considerada correta, pois, ambiguidade indica o emprego de palavras com mais 
de um sentido, que podem gerar, mais de uma possibilidade de interpretação. O que não ocorre no trecho em 
análise. A alternativa “E) intensificação.” não pode ser considerada correta. Segundo o recorrente, a 
intensificação se dá devido ao trecho "e nem nos importamos", ocorre que neste trecho, é possível identificar 
o emprego da conjunção aditiva “e” que indica acréscimo e não intensificação.  
Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.   
• GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) Isso os forneceu a prova.” não pode ser considerada correta, pois, em “Isso forneceu a eles a 
prova [...]” (4º§) é possível verificar que o verbo “fornecer” possui bi transitividade, ou seja, um complemento 
direto (objeto direto) e um complemento indireto (objeto indireto), a saber: a prova (OD) e a eles (OI) . O 
objeto indireto é o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. A 
preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Os 
pronomes oblíquos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos constituem objeto direto. Deste modo, a expressão “a eles” 
(objeto indireto) não pode ser substituída por “os” (objeto direto). 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A alternativa “C) Isso os forneceu a prova.” não pode ser considerada correta, pois, em “Isso forneceu a eles a 
prova [...]” (4º§) é possível verificar que o verbo “fornecer” possui bi transitividade, ou seja, um complemento 
direto (objeto direto) e um complemento indireto (objeto indireto), a saber: a prova (OD) e a eles (OI) . O 
objeto indireto é o complemento verbal regido de preposição necessária e sem valor circunstancial. A 
preposição está implícita nos pronomes objetivos indiretos (átonos) me, te, se, lhe, nos, vos, lhes. Os 
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pronomes oblíquos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos constituem objeto direto. Deste modo, a expressão “a eles” 
(objeto indireto) não pode ser substituída por “os” (objeto direto). 
Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A formação dos conselhos municipais são bem vistas e argumentadas na lei 8142 que infere a participação da 
comunidade, e sua composição. Apenas os representantes governamentais não seria a reposta correta, 
conforme sugerido na alternativa. Os prestadores de serviços (do SUS), não discriminados como funcionários 
públicos ou não, não intervêm como incorreto o item.  
Fonte: Lei LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A toxoplasmose não configura-se como doença de notificação compulsória (nem em nível federal ou 
municipal), excetua-se situações de epidemias ou surtos ou risco iminente à saúde pública. No texto da 
questão não infere-se a situação de penalidade junto ao profissional de saúde ou qualquer outra informação 
que possa colocar a doença no rol de notificação (magnitude, alteração de sua virulência ou forma 
fisiopatológica) 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Guia de doenças infecto parasitárias. Serie B textosa básicos da saúde. 
Brasília 2010. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava “notificação”, sabendo que a notificação segue regras, as peculiaridades das doenças e 
agravos notificáveis também faziam parte do conteúdo especificado no edital. As matérias de consulta e que 
descrevem as notificações compulsória de doenças parasitárias abordam o fato do período (fase) que se 
encontra a patologia para que haja ou não a informação aos serviços de vigilância.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Guia de doenças infecto parasitárias. Serie B textosa básicos da saúde. 
Brasília 2010. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto as 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não especifica que tipo de evento, pois trata de regras básicas que devem ser aplicadas a todos os 
eventos que requeiram um cerimonial em sua organização. Além disso, as alternativas apresentam 
informações claras das regras tratadas. Aos receber representantes de outros municípios, a ordem de 
precedência a ser cumprida de imediato pelo cerimonialista é seguindo a ordem alfabética do nome das 
cidades se forem todas do mesmo estado ou se houver cidades de estados distintos, deve-se considerar a data 
de criação de cada estado (iniciando pelo mais antigo). 
Fonte:  

• CESCA, Cleuza G. Organização de eventos – Manual para planejamento e execução. São Paulo: 
Summus, 2008, pp. 128 a 184. 

• ZANELA, Luiz Carlos. Manual de Organização de Eventos – Planejamento e Operacionalidade. São 
Paulo: Atlas, 2006, pp.324 – 325. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fluxo descendente de informação é aquele em que a comunicação é desenvolvida de cima para baixo, ou 
seja, dos gestores para os colaboradores que estão na base da pirâmide funcional da organização.  O grande 
problema que essa comunicação, geralmente formal enfrenta, encontra-se na base onde a uma dispersão dos 
públicos-alvo e uma heterogeneidade sociocultural. Este fluxo tende as informações formais, geralmente, em 
excesso, causando entupimentos. A alternativa C onde se lê “possui grande transparência, rapidez em atingir o 
público-alvo e tempestividade no sistema de decisão gerencial” trata do fluxo de comunicação diagonal. Este 
fluxo é característico de comunicações abertas, menos burocráticas e com forte peso nos programas 
interdepartamentais. A uma diferença considerável entre os dois fluxos tratados na questão. 
Fonte: TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação Organizacional e política. São Paulo: Cengage 
Learning, 2010, pp.41 a 42. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para cada disco é utilizado um par de cabeçotes de leitura que são utilizados no procedimento de leitura e 
gravação de dados. Para que este processo ocorra é necessária a atuação mecânica de um componente que 
permita a movimentação dos cabeçotes de leitura no disco. O componente que realiza este trabalho é 
denominado “Braço”. 
Com base nos argumentos supracitados, julgo o recurso improcedente. 
Fonte: MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3ª Ed. 2010. P. 130 
http://www.infowester.com/hd.php 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “A memória ROM é conhecida como memória secundária ou auxiliar.” está correta, pois, a 
memória ROM tem a função de oferecer dados apenas para a leitura. Este tipo de memória é muito utilizado 
para armazenar firmwares que funcionam apenas no hardware para o qual foram desenvolvidos e controlam 
as funções mais básicas dos dispositivos. 

http://www.infowester.com/hd.php
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A afirmativa “Mask-ROM é um tipo de memória ROM que pode ser apagada por impulsos elétricos 
comandados por software sem a necessidade de remover o chip de memória.”, está incorreta, pois, o tipo de 
memória que pode ser apagada por impulsos elétricos comandos por software sem a necessidade de remover 
o chip de memória é conhecido como memória EEPROM.A memória Mask-ROM é o tipo de memória onde os 
dados são gravados diretamente pelo fabricante e não podem ser alterados. 
Com base nos argumentos supracitados, julgo o recurso improcedente. 
Fonte: Referência: MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 3ª Ed. 2010. P. 104-106 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A classificação de "BBB-" a qual o Brasil foi rebaixado ainda mantém o país com grau de investimento, que 
recomenda o país como destino de aplicações, mas é o último degrau para perder esse posto. O fato de ter 
mudado a perspectiva para estável indica que a S&P não deve fazer novos rebaixamentos no curto prazo. Esta 
nota significa que o Brasil possui o nível considerado mais baixo da categoria de grau de investimento pelos 
participantes do mercado. A alternativa E, muito defendida nos recursos, trata da definição da classificação 
BBB onde o Brasil se encontrava anteriormente. Portanto, as duas alternativas são excludentes e não pode 
significar o mesmo nível como defendem os candidatos. 
Fonte: 

• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1430233-agencia-de-classificacao-sp-rebaixa-nota-
de-credito-do-brasil.shtml 

• http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/agencia-de-risco-standard-poors-rebaixa-nota-do-
brasil.html 

• http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/pt/la#def_1 
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Cargo: Consultor de Saúde e Prevenção Escolar 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C) “[…] elas não observam você para mantê-lo na linha e forçar a uma rotina programada.” (1º§) 
não pode ser considerada correta. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do 
raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso adequado das 
palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas, pode-se 
chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). Deste 
modo, a alternativa “C” não apresenta trecho que demonstre o acima referido de modo que sustente a tese: a 
existência de uma satisfação consciente ou inconsciente com a autoespionagem. A alternativa “C” apenas 
apresenta uma informação sobre tal observação, mas não uma base argumentativa para a tese. O mesmo 
ocorre com a alternativa E) “Sabemos que estamos sendo observados, mas não sabemos (e nem nos 
importamos) por quem e por quê.” (1º§), não podendo ser considerada correta de acordo com o requerido no 
enunciado.   
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. Editora Saraiva.  
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o trecho introduzido por “mas” é um complemento da informação anterior.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “A mídia esperava que elas provocassem uma disparada nos índices de 
audiência e nas vendas dos jornais, mas tais revelações provocaram apenas tremores de terra onde eram 
esperados terremotos.” (2º§) a conjunção “mas” liga duas orações coordenadas , estabelecendo entre elas 
uma relação de oposição. Já a alternativa apontada como correta pelo gabarito “C) há uma oposição entre o 
efeito anunciado e a realidade vivida.” demonstra o sentido expresso no trecho em destaque. Dizemos que se 
trata de um efeito anunciado, pois, tal efeito é “anunciado” no período através da construção da mensagem, 
por isso há pertinência no uso de tal vocábulo. A alternativa “B) o objetivo da mídia é modificado mediante a 
reação obtida.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo da mídia - esperava que elas provocassem 
uma disparada nos índices de audiência e nas vendas dos jornais – não é modificado diante da reação obtida. 
O objetivo permanece o mesmo, apesar de não ter sido atingido.   
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) explicação.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sabemos que estamos sendo 
observados, mas não sabemos (e nem nos importamos) por quem e por quê.” podemos identificar o uso da 
conjunção coordenativa “mas” que, entre outros, indica uma ressalva , como no trecho em análise. É a quebra 
de uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce 
em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou leitor, funcionando como argumento para os 
efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. A ressalva indica uma restrição, ou seja, a primeira 
proposição afirma que existe o conhecimento de que estamos sendo observados, mas o conhecimento em 
relação a tal assunto não é pleno, pois, “não sabemos por quem e por quê”. 
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Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) contradição” não pode ser considerada 
correta, pois, contradição refere-se a uma atitude oposta ao que se disse anteriormente, o que não ocorre no 
trecho em análise, o conhecimento de que “estamos sendo observados” permanece. A alternativa “D) 
ambiguidade.” não pode ser considerada correta, pois, ambiguidade indica o emprego de palavras com mais 
de um sentido, que podem gerar, mais de uma possibilidade de interpretação. O que não ocorre no trecho em 
análise. A alternativa “E) intensificação.” não pode ser considerada correta. Segundo o recorrente, a 
intensificação se dá devido ao trecho "e nem nos importamos", ocorre que neste trecho, é possível identificar 
o emprego da conjunção aditiva “e” que indica acréscimo e não intensificação.  
Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.   
• GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.  

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A saúde como um direito de todos e um dever do estado é uma informação clássica e faz parte da 1ª norma 
legislativa que compõe o SUS no que tange a politica “universal do SUS” visto claramente no artigo 196 da 
Constituição Federal. A equidade é uma diretriz do sistema e não se informa na questão a isonomia o que 
daria margem a resposta equidade 
Fonte: BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 196 A 200. da Criação do Sistema Único de Saúde. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava os indicadores de saúde. Por mortalidade (em termos epidemiológicos e como um 
indicador de saúde), temos o nº total de óbitos dividido por uma população, já a incidência seria a ocorrência 
de casos novos em uma área, também divididos pelo número de habitantes, dessa forma esses indicadores 
não significam a mesma situação.  
Fonte: Pereira M. Epidemiologia, teoria e prática. Editora Guanabara Koogan. 2010 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O indicador de mortalidade seria o nº “total” de óbitos, o que não é informado na questão. Aborda-se apenas 
óbitos por dengue, o que poderia inferir a taxa de mortalidade por “causa especifica” o que seria um indicador 
de saúde distinto do requerido na pergunta. 
Fonte: Pereira M. Epidemiologia, teoria e prática. Editora Guanabara Koogan. 2010 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A toxoplasmose não seria uma doença de notificação compulsória, ao contrário das outras patologias 
informadas nos itens. A toxoplasmose congênita é uma situação excepcional oriunda da contração da doença 
em período gestacional, e essa situação não foi informada na pergunta. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Guia de doenças infecciosas, 11ª edição. 2013 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A doença de Chagas, por sua peculiaridade de declínio, deve ser notificada apenas quando observa-se casos 
agudos (presença de IgM), surtos, também são notificados, porém não exclusivamente esse perfil 
epidemiológico, assim como as fases crônicas que também não necessitam de notificação. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Guia de doenças infecciosas, 11ª edição. 2013 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto às 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C torna-se incorreta devido à ausência das palavras “e no domicílio” e “contínua” conforme frase 
abaixo, havendo, portanto, somente uma alternativa correta “D”.  
“Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa 
qualidade às necessidades de saúde da população adstrita;” 
Fonte: http://www.saude.df.gov.br/sobre-a-secretaria/subsecretarias/526-programa-saude-da-familia.html 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2014 referente ao Município de Duque de Caxias / 
RJ, o conteúdo programático se enquadra no Anexo I, não sendo a referência Bibliográfica obrigatória.  



 

30 
 

Fonte: Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2014 referente ao Município de Duque de Caxias / RJ 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2014 referente ao Município de Duque de Caxias / 
RJ, o conteúdo programático se enquadra no Anexo I, não sendo a referência Bibliográfica.  
Fonte: Edital de Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2014 referente ao Município de Duque de Caxias / RJ 
*As políticas sociais no contexto brasileiro: natureza e desenvolvimento - Maria Cristina Piana.  São Paulo, 
2009. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é D, pois, a estrutura social diz respeito à forma como uma sociedade se organiza, ou 
seja: principalmente através de relações complexas e constantes, que se interligam, como as relações 
estabelecidas entre os indivíduos, por meio dos papéis sociais que estes assumem. Portanto, a alternativa A, 
está incorreta, pois, “Entende-se por estrutura por estrutura social da sociedade todo o conjunto das classes, 
camadas e grupos sociais e o sistema das suas interações.”  
Fonte: http://dicasomeublog.wordpress.com/filosofia/16-conceito-de-estrutura-social-da-sociedade-
dependencia-da-estrutura-social-do-modo-de-producao/  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se dos líderes políticos das cinco nações que formam o BRICS – Brasil (Dilma Rousseff), Índia (Pranab 
Mukherjee), Rússia (Vladimir Putin), China (Xi Jinping) e África do Sul (Jacob Zuma). O BRICS é um grupo 
formado por nação em desenvolvimento de grande destaque no cenário internacional e que são apontadas 
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por alguns especialistas como as nações que se tornarão mais importantes no planeta nos próximos anos. 
Nenhuma das demais alternativas tinha pertinência ao registro fotográfico e ao momento histórico retratado. 
Fonte: 

• http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/reuniao-informal-dos-lideres-do-
brics-a-margem-da-cupula-do-g-20-em-sao-petersburgo-sao-petersburgo-5-de-setembro-de-2013 

• http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-09-05/lideres-do-brics-se-dizem-preocupados-
com-lentidao-na-recuperacao-da-economia-mundial 

• http://www.defesaaereanaval.com.br/?p=27837 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é muito clara no comando ao solicitar que fosse marcado o atentado mais conhecido mundialmente 
do grupo terrorista (Al Qaeda). O primeiro grande atentado do século XXI ocorreu em 11 de setembro de 
2001, nos Estados Unidos. Na ocasião, o país mais poderoso do mundo viu ícones de sua identidade nacional 
serem alvejados com desconcertante facilidade. Dois aviões sequestrados por terroristas da rede Al-Qaeda 
puseram abaixo as torres gêmeas do World Trade Center. Uma terceira aeronave foi lançada sobre o 
Pentágono, sede do poder militar dos EUA, nos arredores de Washington. No total, mais de 5.000 pessoas 
morreram. Os ataques mudaram a cara do terror internacional. É público e histórico o envolvimento da Al 
Qaeda no atentado de 11 de setembro. 
Fonte: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPEA3F03I20140416 
http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/internacional/terrorismo-atentados-que-assustaram-o-mundo/ 
 
 
Cargo: Enfermeiro 20h 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C) “[…] elas não observam você para mantê-lo na linha e forçar a uma rotina programada.” (1º§) 
não pode ser considerada correta. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do 
raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso adequado das 
palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas, pode-se 
chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). Deste 
modo, a alternativa “C” não apresenta trecho que demonstre o acima referido de modo que sustente a tese: a 
existência de uma satisfação consciente ou inconsciente com a autoespionagem. A alternativa “C” apenas 
apresenta uma informação sobre tal observação, mas não uma base argumentativa para a tese. O mesmo 
ocorre com a alternativa E) “Sabemos que estamos sendo observados, mas não sabemos (e nem nos 
importamos) por quem e por quê.” (1º§), não podendo ser considerada correta de acordo com o requerido no 
enunciado.   
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. Editora Saraiva.  
 
 
 
 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1718=46
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o trecho introduzido por “mas” é um complemento da informação anterior.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “A mídia esperava que elas provocassem uma disparada nos índices de 
audiência e nas vendas dos jornais, mas tais revelações provocaram apenas tremores de terra onde eram 
esperados terremotos.” (2º§) a conjunção “mas” liga duas orações coordenadas , estabelecendo entre elas 
uma relação de oposição. Já a alternativa apontada como correta pelo gabarito “C) há uma oposição entre o 
efeito anunciado e a realidade vivida.” demonstra o sentido expresso no trecho em destaque. Dizemos que se 
trata de um efeito anunciado, pois, tal efeito é “anunciado” no período através da construção da mensagem, 
por isso há pertinência no uso de tal vocábulo. A alternativa “B) o objetivo da mídia é modificado mediante a 
reação obtida.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo da mídia - esperava que elas provocassem 
uma disparada nos índices de audiência e nas vendas dos jornais – não é modificado diante da reação obtida. 
O objetivo permanece o mesmo, apesar de não ter sido atingido.   
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) explicação.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sabemos que estamos sendo 
observados, mas não sabemos (e nem nos importamos) por quem e por quê.” podemos identificar o uso da 
conjunção coordenativa “mas” que, entre outros, indica uma ressalva , como no trecho em análise. É a quebra 
de uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce 
em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou leitor, funcionando como argumento para os 
efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. A ressalva indica uma restrição, ou seja, a primeira 
proposição afirma que existe o conhecimento de que estamos sendo observados, mas o conhecimento em 
relação a tal assunto não é pleno, pois, “não sabemos por quem e por quê”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) contradição” não pode ser considerada 
correta, pois, contradição refere-se a uma atitude oposta ao que se disse anteriormente, o que não ocorre no 
trecho em análise, o conhecimento de que “estamos sendo observados” permanece. A alternativa “D) 
ambiguidade.” não pode ser considerada correta, pois, ambiguidade indica o emprego de palavras com mais 
de um sentido, que podem gerar, mais de uma possibilidade de interpretação. O que não ocorre no trecho em 
análise. A alternativa “E) intensificação.” não pode ser considerada correta. Segundo o recorrente, a 
intensificação se dá devido ao trecho "e nem nos importamos", ocorre que neste trecho, é possível identificar 
o emprego da conjunção aditiva “e” que indica acréscimo e não intensificação.  
Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.   
• GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B) “[...] nem lhe tiram o livre-arbítrio.” apresenta o termo “lhe” como conectivo de retomada de 
elemento anterior, a saber: “Mas há algo que as diferenciam das câmeras escondidas na tela da TV do quarto 
de Winston Smith (do livro 1984, de George Orwell): elas não observam você para mantê-lo na linha e forçar a 
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uma rotina programada. Elas não dão ordens, nem lhe tiram o livre-arbítrio.” O pronome “lhe” retoma o 
pronome “você”. O enunciado da questão “Dentre os elementos de coesão textual empregados no 1º§, 
identifique o termo destacado cuja função NÃO se relaciona à retomada de elemento anterior.” não exigia 
que o elemento anterior fosse "câmeras de monitoramento", não há especificação sobre qual deveria ser o 
elemento anterior.  
Fonte:  

• O próprio texto.  
• Enunciado da questão.  

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A formação dos conselhos municipais são bem vistas e argumentadas na lei 8142 que infere a participação da 
comunidade, e sua composição. Apenas os representantes governamentais não seria a reposta correta, 
conforme sugerido na alternativa. Os prestadores de serviços (do SUS), não discriminados como funcionários 
públicos ou não, não intervêm como incorreto o item.  
Fonte: Lei Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990 
Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava que a doença deveria ter um critério aplicável a “elevada frequência”, o que seria 
implicado ao conhecimento dentro do requerido para a notificação. Não foi questionado todos os critérios de 
notificação.  
Fonte: Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª edição. 2005. Páginas 23,24 e 25. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A esquistossomose é uma doença de notificação compulsória (quando diagnosticada pelos métodos padrão 
ouro). A identificação e casos agudos (em áreas endêmicas) precedem da notificação compulsória, o que deixa 
a questão correta. 
Fonte Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª edição. 2005 
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto às 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A questão 21 exige conhecimentos de controle hídrico hormonal em pacientes, cuja matéria não consta do 
Edital do concurso. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão 22 exige conhecimentos de anatomia neurológica, cuja matéria não consta no Edital do concurso 
em questão. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão 23 exige conhecimentos de anatomia neurológica, cuja matéria não consta no Edital do concurso 
em questão. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão 24 exige conhecimentos de sistemas respiratório e cardíaco, cujo conteúdo se enquadra na matéria 
divulgada no edital como: Semiologia e semiotécnica em enfermagem. 
O conceito de semiologia foi criado a partir do grego "sèmeion" (sinal) e "logos" (estudo, ciência). A semiologia 
é a parte da enfermagem que se dedica ao estudo dos sinais e sintomas das doenças, além do exame físico, 
constituindo-se em um dos pilares fundamentais da formação do enfermeiro e tec. de enfermagem. 
Fonte: http://www.simonsen.br/its/pdf/apostilas/base-tecnica/2/semiotecnica-2-ano-de-enfermagem-1-
capitulo.pdf 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Respiração de Cheyne-Stokes: também denominada de dispneia periódica, corresponde a períodos de 
respiração profunda, alternados com períodos de apneia. 
Incide nas doenças do sistema nervoso central (TCE e AVC), na insuficiência cardíaca congestiva grave e 
intoxicações por barbitúricos ou opiáceos. 
Na Respiração de Cheyne-Stokes, a ventilação pulmonar torna-se mais rápida e mais profunda que a habitual, 
fazendo com que a pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) sanguínea diminua, inibindo a ventilação e 
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promovendo apneia, a qual por sua vez promove elevação da pCO2 e nova resposta hiperventilatória, 
reiniciando-se o ciclo. 

A Respiração de Cheyne-Stokes é definida como uma respiração em "crescente e decrescente" associada à 
dessaturação de O2.  
Respiração de Cheyne-Stokes, também conhecida como respiração periódica ou cíclica, é o padrão respiratório 
que caracteriza-se por um movimento respiratório lento crescente e decrescente, que ocorre a cada 40 a 60 
segundos. O mecanismo básico consiste em momentos de hiperventilação intercalados com dispneia. O 
momento da respiração profunda é o causador do retardo da condução do sangue para o centro repiratório 
cerebral, o qual sofre uma depressão excessiva. 
Respiração de Kussmaul: é a respiração profunda e rápida, porém pode também apresentar ritmo normal ou 
lento. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas com curtos períodos de apneia e 
expirações profundas e ruidosas. Está associada à acidose metabólica. 
É caracterizada como respiração profunda associada a acidose metabólica. A amplitude dos movimentos 
produz hiperventilação para tentar eliminar o excesso de CO2 no sangue. 
Respiração de Kussmaul é um padrão respiratório profundo e trabalhoso. 
Fonte: 

• http://mestrado.fen.ufg.br/uploads/127/original_Agueda_Maria_Ruiz_Zimmer_Cavalcante.pdf?13910
15502 

• - http://www.unifesp.br/dneuro/neurociencias/vol12_4/cheyne_stokes.htm 
• - http://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o_de_Cheyne-Stokes 
• - http://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o_de_Kussmaul 

 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo
http://mestrado.fen.ufg.br/uploads/127/original_Agueda_Maria_Ruiz_Zimmer_Cavalcante.pdf?1391015502
http://mestrado.fen.ufg.br/uploads/127/original_Agueda_Maria_Ruiz_Zimmer_Cavalcante.pdf?1391015502
http://www.unifesp.br/dneuro/neurociencias/vol12_4/cheyne_stokes.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Respira%C3%A7%C3%A3o_de_Cheyne-Stokes
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Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A classificação de "BBB-" a qual o Brasil foi rebaixado ainda mantém o país com grau de investimento, que 
recomenda o país como destino de aplicações, mas é o último degrau para perder esse posto. O fato de ter 
mudado a perspectiva para estável indica que a S&P não deve fazer novos rebaixamentos no curto prazo. Esta 
nota significa que o Brasil possui o nível considerado mais baixo da categoria de grau de investimento pelos 
participantes do mercado. A alternativa E, muito defendida nos recursos, trata da definição da classificação 
BBB onde o Brasil se encontrava anteriormente. Portanto, as duas alternativas são excludentes e não pode 
significar o mesmo nível como defendem os candidatos. 
Fonte: 

• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1430233-agencia-de-classificacao-sp-rebaixa-nota-
de-credito-do-brasil.shtml 

• http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/agencia-de-risco-standard-poors-rebaixa-nota-do-
brasil.html 

• http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/pt/la#def_1 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é muito clara no comando ao solicitar que fosse marcado o atentado mais conhecido mundialmente 
do grupo terrorista (Al Qaeda). O primeiro grande atentado do século XXI ocorreu em 11 de setembro de 
2001, nos Estados Unidos. Na ocasião, o país mais poderoso do mundo viu ícones de sua identidade nacional 
serem alvejados com desconcertante facilidade. Dois aviões sequestrados por terroristas da rede Al-Qaeda 
puseram abaixo as torres gêmeas do World Trade Center. Uma terceira aeronave foi lançada sobre o 
Pentágono, sede do poder militar dos EUA, nos arredores de Washington. No total, mais de 5.000 pessoas 
morreram. Os ataques mudaram a cara do terror internacional. É público e histórico o envolvimento da Al 
Qaeda no atentado de 11 de setembro. 
Fonte: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPEA3F03I20140416 
http://veja.abril.com.br/blog/acervo-digital/internacional/terrorismo-atentados-que-assustaram-o-mundo/ 
 
 
 
Cargo: Enfermeiro 40h - ESF 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito oficial, a resposta correta para a questão 06 é a alternativa “D) anúncio objetivo do 
assunto que será tratado no texto.” e não“E) comparação entre outras mudanças e a mudança proporcionada 
pelo antibiótico.” conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) ponto de vista acerca da importância do 
antibiótico.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto “Como o antibiótico mudou o mundo” 
indica que, através de dados reais e objetivos, será apresentado o modo (como) o antibiótico possibilitou 
mudanças para a o ser humano. Não se tratando, portanto, de ponto de vista, ou posicionamento do autor, 
mas sim de evidências.  
Fonte: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1718=46
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• Gabarito Oficial. 
• O próprio texto.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Linguagem formal e coloquial são classificações distintas quanto aos níveis de formalismo. A linguagem formal 
é uma linguagemcuidada, na variedade culta e padrão. É o caso da escrita dos bons jornais e revistas. A 
linguagem coloquial é a linguagem que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, 
caracteriza-se por construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. 
O enunciado da questão “Considerando as características da linguagem apresentadas, a fonte bibliográfica do 
texto e o público a que se destina é correto afirmar que, predominantemente, utilizou-se uma linguagem 
adequada ao contexto situacional. Tratando-se de uma linguagem” (grifo nosso) indica que a linguagem a ser 
obervada seria a que predominasse, portanto, a ocorrência de expressões pontuais não é suficiente para 
classificar o texto como informal. Transcrevemos o texto em análise a seguir demonstrando o uso da 
linguagem informal sim, mas apenas em três expressões, o que não permite dizer que haja predominância no 
texto com um todo. 
COMO O ANTIBIÓTICO MUDOU O MUNDO 
 Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à toa, os 
micróbios por trás das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose e tifo) mataram mais de 1 
bilhão de humanos. Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês 
Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa 
placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do 
século: esse fungo, do gênero penicillum, foi o primeiro antibiótico até para os bichos (nos EUA, 80% dele é 
ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas a lua-de-mel pode estar perto do fim. As bactérias estão 
criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo de 
invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os “antibióticos virais”, que já estão em testes – e 
são feitos de vírus que matam bactérias.  
Superinteressante, abril de 2014. 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A equidade, é o “princípio doutrinário do SUS” em que aborda-se a referencia constitucional que a saúde é um 
direito de todos, relacionado ao mandamento da mesma Constituição.  
Fonte: (Brasil- Constituição Federal –Cap. da Saúde-Artigo 196 á 199. 1996 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto a saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A febre amarela também causa epizootias entre animais (macacos), essa situação põe os serviços de 
vigilâncias em altera devido à queda de imunidade dos reservatórios animais, devido ao risco da iminente 
circulação do vírus. A malária não seria uma arbovirose, já que seu agente é um protozoário, dengue e dengue 
hemorrágica, apesar de serem arboviroses, não desencadeiam epizootias, pois são antroponoses.  
Fonte: Brasil-Ministério da Saúde- Guia de vigilância epidemiologia-11ª Ed. 2011) 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 

• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 

• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 

 
 
Cargo: Farmacêutico da Atenção em Saúde 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) explicação.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sabemos que estamos sendo 
observados, mas não sabemos (e nem nos importamos) por quem e por quê.” podemos identificar o uso da 
conjunção coordenativa “mas” que, entre outros, indica uma ressalva , como no trecho em análise. É a quebra 
de uma expectativa criada pela primeira proposição. O fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce 
em face da ideia anterior e se impõe à atenção do ouvinte ou leitor, funcionando como argumento para os 
efeitos de sentido que o enunciador pretende produzir. A ressalva indica uma restrição, ou seja, a primeira 
proposição afirma que existe o conhecimento de que estamos sendo observados, mas o conhecimento em 
relação a tal assunto não é pleno, pois, “não sabemos por quem e por quê”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. A alternativa “C) contradição” não pode ser considerada 
correta, pois, contradição refere-se a uma atitude oposta ao que se disse anteriormente, o que não ocorre no 
trecho em análise, o conhecimento de que “estamos sendo observados” permanece. A alternativa “D) 
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ambiguidade.” não pode ser considerada correta, pois, ambiguidade indica o emprego de palavras com mais 
de um sentido, que podem gerar, mais de uma possibilidade de interpretação. O que não ocorre no trecho em 
análise. A alternativa “E) intensificação.” não pode ser considerada correta. Segundo o recorrente, a 
intensificação se dá devido ao trecho "e nem nos importamos", ocorre que neste trecho, é possível identificar 
o emprego da conjunção aditiva “e” que indica acréscimo e não intensificação.  
Fonte: 

• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Cia Ed. Nacional. 
• AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
• Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.   
• GARCIA, Othon Moacir. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa indicada como correta pelo gabarito oficial é a letra “E”, mesma indicada como correta pelo 
recorrente.  
Fonte: Gabarito oficial. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterada para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão abordava que a doença deveria ter um critério aplicável a “elevada frequência”, o que seria 
implicado ao conhecimento dentro do requerido para a notificação. Não foram questionado todos os critérios 
de notificação.  
Fonte: Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6ª edição. 2005. Páginas 23,24 e 25. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto as 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
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Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
 
Cargo: Farmacêutico da Vigilância em Saúde 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A equidade, é o “princípio doutrinário do SUS” em que aborda-se a referencia constitucional que a saúde é um 
direito de todos, relacionado ao mandamento da mesma Constituição.  
Fonte: (Brasil- Constituição Federal –Cap. da Saúde-Artigo 196 á 199. 1996 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto a saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A febre amarela também causa epizootias entre animais (macacos), essa situação põe os serviços de 
vigilâncias em altera devido à queda de imunidade dos reservatórios animais, devido ao risco da iminente 
circulação do vírus. A malária não seria uma arbovirose, já que seu agente é um protozoário, dengue e dengue 
hemorrágica, apesar de serem arboviroses, não desencadeiam epizootias, pois são antroponoses.  
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Fonte: Brasil-Ministério da Saúde- Guia de vigilância epidemiologia-11ª Ed. 2011) 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos  da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 

• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 

• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 

 
 
 
Cargo: Fisioterapeuta 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C) “[…] elas não observam você para mantê-lo na linha e forçar a uma rotina programada.” (1º§) 
não pode ser considerada correta. A argumentação baseia-se em dois elementos principais: a consistência do 
raciocínio e a evidência das provas. A consistência do raciocínio pode ser mostrada com o uso adequado das 
palavras e, acima de tudo, com a exploração absoluta da lógica. Quanto à evidência das provas, pode-se 
chegar a ela pelo raciocínio (evidência da razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). Deste 
modo, a alternativa “C” não apresenta trecho que demonstre o acima referido de modo que sustente a tese: a 
existência de uma satisfação consciente ou inconsciente com a autoespionagem. A alternativa “C” apenas 
apresenta uma informação sobre tal observação, mas não uma base argumentativa para a tese. O mesmo 
ocorre com a alternativa E) “Sabemos que estamos sendo observados, mas não sabemos (e nem nos 
importamos) por quem e por quê.” (1º§), não podendo ser considerada correta de acordo com o requerido no 
enunciado.   
Fonte: PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. Editora Saraiva.  
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o trecho introduzido por “mas” é um complemento da informação anterior.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “A mídia esperava que elas provocassem uma disparada nos índices de 
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audiência e nas vendas dos jornais, mas tais revelações provocaram apenas tremores de terra onde eram 
esperados terremotos.” (2º§) a conjunção “mas” liga duas orações coordenadas , estabelecendo entre elas 
uma relação de oposição. Já a alternativa apontada como correta pelo gabarito “C) há uma oposição entre o 
efeito anunciado e a realidade vivida.” demonstra o sentido expresso no trecho em destaque. Dizemos que se 
trata de um efeito anunciado, pois, tal efeito é “anunciado” no período através da construção da mensagem, 
por isso há pertinência no uso de tal vocábulo. A alternativa “B) o objetivo da mídia é modificado mediante a 
reação obtida.” não pode ser considerada correta, pois, o objetivo da mídia - esperava que elas provocassem 
uma disparada nos índices de audiência e nas vendas dos jornais – não é modificado diante da reação obtida. 
O objetivo permanece o mesmo, apesar de não ter sido atingido.   
Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A taxa de mortalidade geral aborda o nº total de óbitos. Quando se especifica as causas, temos a mortalidade 
por causas especificas, no texto não é abordado implicações ao óbito, dessa forma o gabarito mantém-se 
como correto. 
Fonte: Ref: Rouquayrol MZ e Almeida Filho, N. Epidemiologia e Saúde. 5ª ed.Editora Medsi.2000)  

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto às 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção C. 
Na questão 23, cujo enunciado era, O’Sullivan, Susan B. consideram a tomada de decisões clínicas para o 
planejamento de tratamentos efetivos em fisioterapia. Na abordagem orientada para os problemas, 
originalmente elaborada por Weed, o processo de tratamento do paciente é dividido em 4 fases. A questão 
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pedia qual alternativa (s), estaria incorreta, sendo a resposta a ser marcada a (C), pois na 4ª Fase (alternativa 
IV), o erro estava em sendo à avaliação da efetividade de cada um dos planos, e subsequentes alterações 
nesses planos, que dependem do progresso do paciente. Desta forma houve um equívoco na divulgação do 
gabarito, colocando ao invés da alternativa a ser marcada C, o mesmo divulgou equivocadamente, como 
sendo a E. 
Fonte: O’Sullivan, Susan B.; Thomas J. Schmitz; Fisioterapia: avaliação e tratamento – 2ª Ed. – São Paulo: 
Manole, 1993. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão era muito claro, indicando, inclusive, a fonte de fundamentação da questão, portanto, 
não se justifica questionamento neste sentido.   
A população brasileira entrou para o patamar de alto desenvolvimento humano, no entanto, encontra-se atrás 
de alguns de seus vizinhos na América do Sul, como Chile, Argentina e Uruguai. As taxas de fecundidade vêm 
caindo desde a década de 1960 e a expectativa de vida vem aumentando consideravelmente nas últimas 
décadas, principalmente entre as mulheres. A distribuição populacional é desigual, com concentração maior 
da população nas regiões Sul e Sudeste. O país possui mais mulheres do que homens, com 51,3% de mulheres 
e 48,7% de homens.   
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.120-121) 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A classificação de "BBB-" a qual o Brasil foi rebaixado ainda mantém o país com grau de investimento, que 
recomenda o país como destino de aplicações, mas é o último degrau para perder esse posto. O fato de ter 
mudado a perspectiva para estável indica que a S&P não deve fazer novos rebaixamentos no curto prazo. Esta 
nota significa que o Brasil possui o nível considerado mais baixo da categoria de grau de investimento pelos 



 

44 
 

participantes do mercado. A alternativa E, muito defendida nos recursos, trata da definição da classificação 
BBB onde o Brasil se encontrava anteriormente. Portanto, as duas alternativas são excludentes e não pode 
significar o mesmo nível como defendem os candidatos. 
Fonte: 

• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/03/1430233-agencia-de-classificacao-sp-rebaixa-nota-
de-credito-do-brasil.shtml 

• http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/03/agencia-de-risco-standard-poors-rebaixa-nota-do-
brasil.html 

• http://www.standardandpoors.com/ratings/definitions-and-faqs/pt/la#def_1 
 
 
Cargo: Fonoaudiólogo 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existe a política voltada para o portador de deficiência, mas nada voltado específicamente para as fisuras 
labiopalatinas. Existe apenas uma resolução para a implantação de serviços de alta complexidade para essa 
enfermidade. A pesar de existeriem serviços de ponta, como o Centrinho de Bauru, o Centrinho de Salvador, o 
Serviço do IMIP em Pernambuco, todos financiados por recursos ligados a serviços de alta complexidade, não 
há resolução publicada efetivando a obrigatoriedade dos mesmos.       
Fonte: http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas dizem respeito a causa de dor na ATM de origen intraarticular, o espasmo é  o único quesito que se 
encaixão como causa ou sintoma de dor neuromuscular.   
Tendinite temporal – Desordem intra-articular (ligada à ATM). 
Capsulite – Desordem intra-articular (ligada à ATM). 
Artrite – Desordem intra-articular (ligada à ATM). 
Anquilose – Desordem intra-articular (ligada à ATM). 

Fonte: Felício CM. Fonoaudiologia aplicada a Casos odontológicos. Motricidade oral e audiologia. Editora 
Pancast: São Paulo, 1999. 
 
 

http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pesar do recurso, de forma precisa, descrever que as má oclusões clase II e III correspondem a discrepâncias 
entre maxila e mandíbula, o enunciado da questão requer que a resposta esteja relacionada com a 
intervenção fonoaudiológica. E isso não é descrito na alternativa D.  
Fonte: Pernambuco LA, Silva HJ, Souza LBR, Jr. HVM, Cavalcanti RVA. Atualidades em motricidade orofacial. 
Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
Cargo: Medico Clínico 20h 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção C. 
De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a alternativa III estaria correta com a 
relação entre proteínas totais liquido/ proteínas totais sangue > 0,5, e não com a relação inversa como foi 
apresentado, enquanto que a alternativa II está correta, pois o derrame pleural neoplásico mais comum é 



 

46 
 

decorrente de metástases que acometem a pleura. Desse modo, solicito a alteração do gabarito, da 
alternativa “D” para a “C”. 
Fonte: BARRETO, S. S. M; Prática Pneumológica.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
Cargo: Medico Psiquiatra 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 

https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia


 

47 
 

estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
Cargo: Medico Geriatra 20h 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
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Cargo: Medico Sanitarista PSF 20h 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
 
 
Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No título do texto “Anel lê textos 'em voz alta' para deficientes visuais” ocorre o emprego da figura de 
linguagem “personificação” ou “prosopopeia”. A personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que 
consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou 
irracionais. A ação de ler é atribuída ao “anel”, assim como acontece em “O vento beija meus cabelos.” (Lulu 
Santos e Nelson Motta) em que a ação de beijar é atribuída ao “vento”. O que não ocorre na alternativa A. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) ocorre uma suavização do sentido da frase no uso da expressão ‘qualidade de vida’.” não 
pode ser considerada correta, pois, o “eufemismo” – a suavização de sentido -é a figura de linguagem que 
consiste no emprego de uma palavra ou expressão no lugar de outra palavra ou expressão considerada 
desagradável ou chocante. Fato que não ocorre em “melhorar a qualidade de vida”. Um exemplo de 
eufemismo seria: “Alma minha gentil que te partiste / Tão cedo desta vida [...]”(Camões) referindo-se à morte 
de alguém.  
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito oficial, a resposta correta para a questão 06 é a alternativa “D) anúncio objetivo do 
assunto que será tratado no texto.” e não“E) comparação entre outras mudanças e a mudança proporcionada 
pelo antibiótico.” conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) ponto de vista acerca da importância do 
antibiótico.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto “Como o antibiótico mudou o mundo” 
indica que, através de dados reais e objetivos, será apresentado o modo (como) o antibiótico possibilitou 
mudanças para a o ser humano. Não se tratando, portanto, de ponto de vista, ou posicionamento do autor, 
mas sim de evidências.  
Fonte: 

• Gabarito Oficial. 
• O próprio texto.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Linguagem formal e coloquial são classificações distintas quanto aos níveis de formalismo. A linguagem formal 
é uma linguagemcuidada, na variedade culta e padrão. É o caso da escrita dos bons jornais e revistas. A 
linguagem coloquial é a linguagem que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, 
caracteriza-se por construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. 
O enunciado da questão “Considerando as características da linguagem apresentadas, a fonte bibliográfica do 
texto e o público a que se destina é correto afirmar que, predominantemente, utilizou-se uma linguagem 
adequada ao contexto situacional. Tratando-se de uma linguagem” (grifo nosso) indica que a linguagem a ser 
obervada seria a que predominasse, portanto, a ocorrência de expressões pontuais não é suficiente para 
classificar o texto como informal. Transcrevemos o texto em análise a seguir demonstrando o uso da 
linguagem informal sim, mas apenas em três expressões, o que não permite dizer que haja predominância no 
texto com um todo. 
COMO O ANTIBIÓTICO MUDOU O MUNDO 
 Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à toa, os 
micróbios por trás das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose e tifo) mataram mais de 1 
bilhão de humanos. Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês 
Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa 
placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do 
século: esse fungo, do gênero penicillum, foi o primeiro antibiótico até para os bichos (nos EUA, 80% dele é 
ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas a lua-de-mel pode estar perto do fim. As bactérias estão 
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criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo de 
invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os “antibióticos virais”, que já estão em testes – e 
são feitos de vírus que matam bactérias.  
Superinteressante, abril de 2014. 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto a saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A febre amarela também causa epizootias entre animais (macacos), essa situação põe os serviços de 
vigilâncias em altera devido à queda de imunidade dos reservatórios animais, devido ao risco da iminente 
circulação do vírus. A malária não seria uma arbovirose, já que seu agente é um protozoário, dengue e dengue 
hemorrágica, apesar de serem arboviroses, não desencadeiam epizootias, pois são antroponoses.  
Fonte: Brasil-Ministério da Saúde- Guia de vigilância epidemiologia-11ª Ed. 2011) 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A norma operacional do SUS nº 01 de 1993 , deixa claro e implica as diferenças da legislação 8080 de 1990 
(mais antiga), ambas porém estavam descritas no quesito legislações do SUS. A NOB de 1993 dá margem 
correta a reposta da alternativa, sendo clara em relação a habilitação dos municípios. 
Fonte: (Ref: Norma Operacional Básica do SUS nº 01 de 1993). 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Índice de Massa Corporal (IMC) é um método, apesar de criticado, é bastante utilizado na avaliação 
nutricional de adultos. É um método simples e vantajoso por não precisar da idade, e ser obtido a partir do 
peso e altura, medidas essas fáceis de serem obtidas nos serviços de saúde. Através dessa medida, pode-se 
compara grupos e/ou indivíduos, o que representa outra vantagem. Apesar de não medir massa corporal e 
composição corporal, o valor do IMC pode ser correlacionado a essas medidas. O IMC por sua vez, não 
necessita de comparação com curvas de referências, como abordado na letra C, que seria a incorreta. Dessa 
forma, o recurso é improcedente e a questão está correta.  
Fonte: ENGSTROM, E.M. Sisvan: instrumento para o combate aos distúrbios nutricionais em serviços de saúde: 
o diagnóstico nutricional. FIOCRUZ. Rio de Janeiro – RJ. 2002, 147p. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve erro de interpretação da questão. Realmente não é utilizada estatura do feto n avaliação nutricional da 
gestante, como referido na opção A da qustão. Portanto essa opção é a incorreta e deveria ser marcada. 
Fonte: KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D.P. Epidemiologia Nutricional. Editora Fiocruz/Atheneu. Rio de Janeiro, 
RJ. 2007. 580p.  
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A dieta líquida restrita não permite a ingestão de alimentos gordurosos. Dessa forma, os caldos oferecidos a 
esses pacientes devem ser desengordurados. As demais opções não são contra indicados a pacientes com 
dieta líquida restrita. Portanto, a questão está correta. 
Fonte: BODINSKI, L.H. Dietoterapia: Princípios e prática. Editora Atheneu. São Paulo, SP. 2006. 410p. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As mãos devem ser lavadas antes e depois da manipulação de alimentos, como carnes cruas e verduras e 
legumes não lavados. A alternativa da questão coloca que as mãos devem ser lavadas depois da manipulação, 
mas não utiliza a palavra somente, referindo que só se lava as mãos após e não depois. Houve falha na 
interpretação da questão, estando a mesma redigida corretamente. 
Fonte: HAZELWOOD; McLEAN. Manual de Higiene para manipuladores de alimentos. Editora Varela. São 
Paulo-SP. 2008. 138p.  
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As drogas citadas nas alternativas da questão, com exceção do Dipiridamol, devem ser ingeridas após a 
ingestão de alimentos para evitar dores e desconforto abdominal. Quando orienta-se ingerir os medicamentos 
junto com as refeições significa que a ingestão deve ser após o consumo de algum alimento.  O Dipiridamol é a 
única droga que deve ser ingerida antes das refeições para aumentar a absorção do medicamento. Portanto, a 
questão está correta. 
Fonte: REIS, N. T. Nutrição Clínica: interações. Editora Rubio. Rio de Janeio, RJ. 2ª ed. 2009. 580p.  

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos  da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 
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• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 

• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Nigéria superou a África do Sul como a maior economia da África após uma revisão nos cálculos quase 
dobrar o seu produto interno bruto, mostraram estatísticas oficiais.  
O PIB de 2013 do maior produtor de petróleo da África totalizou 80,22 trilhões de nairas ou 509,9 bilhões de 
dólares, disse o Departamento de Estatísticas da Nigéria. Esse novo resultado modifica a relação dívida-PIB da 
Nigéria para 11% em 2013, contra 19% em 2012, acrescentou o chefe de estatísticas Yemi Kale, na capital 
Abuja. A maioria dos governos revisa o cálculo do PIB, de tempos em tempos, para refletir mudanças, mas a 
Nigéria não havia feito isso desde 1990. Setores como o comércio on-line, telefonia celular e a indústria de 
filmes chamada de "Nollywood" tiveram de ser incluídas para formar um cenário mais preciso. 
Com investidores estrangeiros prestando mais atenção no país, a Nigéria foi forçada a calcular mais 
precisamente suas estatísticas, inclusive o PIB, disse Kale, acrescentando que o ano base seria recalibrado a 
cada cinco anos, de acordo com normas globais. A Nigéria, país mais populoso da África, com 170 milhões de 
pessoas, vem crescendo como um destino de investimentos estrangeiros, devido ao tamanho do seu mercado 
consumidor e ao crescimento do seu mercado de capitais. A informação no recurso, sem apresentação da 
fonte corretamente informa dados relativos ao mês de maio deste ano, quando a prova foi aplicada,  o que na 
pode ser considerado por esta banca, até porque o foco da questão está na identificação da nação que passou 
a ser a maior economicamente da África. Em veículos de comunicação renomados como a Exame, a Nigéria se 
mantém como a maior produtora de petróleo da África. 
Fonte: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPEA3501420140406 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/os-20-paises-que-lideram-a-producao-de-petroleo-no-
mundo#16 
 
 
Cargo: Odontólogo Buco-Maxilo-Facial 20h 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Linguagem formal e coloquial são classificações distintas quanto aos níveis de formalismo. A linguagem formal 
é uma linguagem cuidada, na variedade culta e padrão. É o caso da escrita dos bons jornais e revistas. A 
linguagem coloquial é a linguagem que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, 
caracteriza-se por construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. 
O enunciado da questão “Considerando as características da linguagem apresentadas, a fonte bibliográfica do 
texto e o público a que se destina é correto afirmar que, predominantemente, utilizou-se uma linguagem 
adequada ao contexto situacional. Tratando-se de uma linguagem” (grifo nosso) indica que a linguagem a ser 
obervada seria a que predominasse, portanto, a ocorrência de expressões pontuais não é suficiente para 
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classificar o texto como informal. Transcrevemos o texto em análise a seguir demonstrando o uso da 
linguagem informal sim, mas apenas em três expressões, o que não permite dizer que haja predominância no 
texto com um todo. 
COMO O ANTIBIÓTICO MUDOU O MUNDO 
 Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à toa, os 
micróbios por trás das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose e tifo) mataram mais de 1 
bilhão de humanos. Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês 
Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa 
placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do 
século: esse fungo, do gênero penicillum, foi o primeiro antibiótico até para os bichos (nos EUA, 80% dele é 
ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas a lua-de-mel pode estar perto do fim. As bactérias estão 
criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo de 
invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os “antibióticos virais”, que já estão em testes – e 
são feitos de vírus que matam bactérias.  
Superinteressante, abril de 2014. 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto à saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos  da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 

• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 

• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 
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Cargo: Odontólogo Cirurgião Geral 20h 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção A. 
A expressão "pagar pra ver" é termo coloquial ou/e linguagem informal que significa "aceitar de livre vontade 
um risco". A linguagem coloquial ou informal é a linguagem popular, usada no quotidiano que não exige a 
observância total da gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação. Na linguagem informal usam- 
se gírias, construções gramaticais soltas, frases curtas, o que condiz exatamente na expressão “é pagar pra 
ver”. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual.  
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos do SUS, citados no artigo 5 da Lei 8080, abordam que é de relevância as ações de ação, promoção 
e assistência aos determinantes em saúde (resumidamente). Dessa forma os serviços de vigilâncias que 
reúnem todas essas preocupações do sistema são objetivos (capitulo I, dos objetivos e atribuições). Quanto as 
competências, isso fica a cargo das secretarias municipais e estaduais de saúde, as quais competem o 
treinamento, a aplicação, e a formação da mão de obra para atuar nesses serviços, objetivando o que espera o 
sistema único de saúde. 
Fonte: BRASIL. LEI 8080 de 19/9/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
A primeira alternativa está incorreta já que o show não aconteceu no dia do trabalho, mas no dia 31 de abril 
em homenagem ao Dia do Trabalho que se comemora no dia 01 de maio. Além disso, o número informado na 
afirmativa está bem abaixo às projeções apresentadas pela mídia da época e pelo Relatório da Comissão da 
Verdade que calcula um público estimado de 20 mil. O atentado do Riocentro, ocorrido em 1981, voltou à 
cena em fevereiro de 2014, após dois anos de investigação do Ministério Público Federal (MPF) do Rio de 
Janeiro. Na época, uma bomba explodiu no estacionamento, dentro de um carro no qual se encontravam dois 
militares, matando um deles. Tudo indica que a bomba seria detonada no show para incriminar supostos 
grupos terroristas. O MPF denuncia seis pessoas pelo atentado: o coronel reformado Wilson Machado (que 
estava no carro e sobreviveu à explosão), o major reformado Divany Carvalho Barros, o ex-delegado Claudio 
Guerra e os generais reformados Nilton Cerqueira, Edson Sá Rocha e Newton Cruz. Se condenado, Newton 
Cruz, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) à época, pode pegar até 67 anos de prisão. A eles não 
cabe a Lei da Anistia, já que ela foi promulgada em 1979, dois anos antes do atentado e sua abrangência 
encerrava-se no ano de sua criação. A questão especifica esta Lei, pois foi justamente com base nesta, que os 
acusados vinham se defendendo. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/50-anos-de-um-golpe-na-democracia 
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Cargo: Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No título do texto “Anel lê textos 'em voz alta' para deficientes visuais” ocorre o emprego da figura de 
linguagem “personificação” ou “prosopopeia”. A personificação ou prosopopeia é a figura de linguagem que 
consiste em atribuir linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres humanos a seres inanimados ou 
irracionais. A ação de ler é atribuída ao “anel”, assim como acontece em “O vento beija meus cabelos.” (Lulu 
Santos e Nelson Motta) em que a ação de beijar é atribuída ao “vento”. O que não ocorre na alternativa A. 
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva. Texto, semântica e interação. Ed. Atual. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“I - A eficiência do invento está condicionada a ajustes que possibilitarão a tradução de textos de diferentes 
línguas.” Falsa: “[...] estão desenvolvendo um anel capaz de ler textos impressos em voz alta. A ideia é ajudar 
deficientes visuais a lerem sem precisarem apelar para o Braile.” Portanto, a eficiência do invento não 
depende apenas da possibilidade de traduzir textos de diferentes línguas, mas sua eficiência está atrelada 
também à leitura em voz alta, de modo que os deficientes visuais poderão “ler” sem ajuda do Braile. “III. O 
invento referido no texto tem como objetivo atender a uma demanda real, tornando possível que 
possibilidades diferentes sejam oferecidas para suprir a mesma necessidade.” Verdadeiro: As possibilidades 
diferentes são : Braile e o invento referido no texto, para suprir a mesma necessidade: a deficiência visual.  
Fonte: O próprio texto.  
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o gabarito oficial, a resposta correta para a questão 06 é a alternativa “D) anúncio objetivo do 
assunto que será tratado no texto.” e não“E) comparação entre outras mudanças e a mudança proporcionada 
pelo antibiótico.” conforme afirma o recorrente. A alternativa “B) ponto de vista acerca da importância do 
antibiótico.” não pode ser considerada correta, pois, o título do texto “Como o antibiótico mudou o mundo” 
indica que, através de dados reais e objetivos, será apresentado o modo (como) o antibiótico possibilitou 
mudanças para a o ser humano. Não se tratando, portanto, de ponto de vista, ou posicionamento do autor, 
mas sim de evidências.  
Fonte:  

• Gabarito Oficial. 
• O próprio texto.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Linguagem formal e coloquial são classificações distintas quanto aos níveis de formalismo. A linguagem formal 
é uma linguagemcuidada, na variedade culta e padrão. É o caso da escrita dos bons jornais e revistas. A 
linguagem coloquial é a linguagem que aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, 
caracteriza-se por construções gramaticais soltas, repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. 
O enunciado da questão “Considerando as características da linguagem apresentadas, a fonte bibliográfica do 
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texto e o público a que se destina é correto afirmar que, predominantemente, utilizou-se uma linguagem 
adequada ao contexto situacional. Tratando-se de uma linguagem” (grifo nosso) indica que a linguagem a ser 
obervada seria a que predominasse, portanto, a ocorrência de expressões pontuais não é suficiente para 
classificar o texto como informal. Transcrevemos o texto em análise a seguir demonstrando o uso da 
linguagem informal sim, mas apenas em três expressões, o que não permite dizer que haja predominância no 
texto com um todo. 
COMO O ANTIBIÓTICO MUDOU O MUNDO 
 Em 24 horas, uma bactéria se reproduz 16 milhões de vezes. É um ritmo diabólico. Não à toa, os 
micróbios por trás das quatro grandes epidemias (peste negra, cólera, tuberculose e tifo) mataram mais de 1 
bilhão de humanos. Elas estavam ganhando de goleada até que, num dia de 1928, o biólogo escocês 
Alexander Fleming se esqueceu de limpar o laboratório. Quando voltou, notou um fungo crescendo numa 
placa – e matando as bactérias que ele usava em experiências. E o que era desleixo virou a descoberta do 
século: esse fungo, do gênero penicillum, foi o primeiro antibiótico até para os bichos (nos EUA, 80% dele é 
ingerido por gado, aves e porcos de corte). Mas a lua-de-mel pode estar perto do fim. As bactérias estão 
criando resistência aos antibióticos, e a indústria farmacêutica não consegue criar novos – o ritmo de 
invenções caiu 70% nos últimos 20 anos. A esperança são os “antibióticos virais”, que já estão em testes – e 
são feitos de vírus que matam bactérias.  
Superinteressante, abril de 2014. 
Fonte: TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto a saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei 8080 é clara no que tange a regionalização, podendo ser vista no capítulo II (Diretrizes), linha “b” do 
tópico IX. Dessa forma a regionalização seria uma das várias diretrizes do sistema que põe em conjunto as 
normas legais de funcionamento. 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988. E Lei 8080 de 1990. Capítulo II das 
Diretrizes e Princípios do SUS 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma prova de outro certame, não seria a melhor referencial bibliográfico para uma justificativa. O indicador 
de saúde “prevalência” é definido como o nº de casos “existentes, mais os casos novos, menos eventuais 
óbitos e curas”. Tal informação pode ser visto em qualquer livro de epidemiologia, tais como os citados no 
referencial 
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Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988. E Lei 8080 de 1990. Capítulo II das 
Diretrizes e Princípios do SUS 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A dengue, não ocorre em formas epizoóticas (tipo de doença epidêmica em “animais), e sim como 
antroponose, causando “epidemias frequentes e não epizootias, dessa forma, considera-se apenas a febre 
amarela (que ocorre de forma endêmicas entre os animais-zoonose) como correta.  
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Manual de Doenças Infecto Contagiosas.  
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A NOB, citada como correta, aborda em todo seu texto os processos de descentralização, habilitando e dando 
base legislativa aos municípios (e gestores do município) assumirem seus papeis de gestores do SUS, 
dinamizando a forma de alocação de recursos e demais demandas. Logo a questão prevalece como correta.  
Fonte: Norma Operacional Básica do SUS, nº 01 de 1993 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada foi fundamentada a partir da bibliografia de Jean Piaget, autor referência na área do 
desenvolvimento. As afirmativas estão todas de acordo com o pensamento deste autor e foi corretamente 
anunciada, não tendo nenhum fator que pudesse gerar algum prejuízo a mesma.   
Fonte: JEAN, Piaget. Seis estudos de psicologia. 24ªed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2004 p.80.   
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada foi fundamentada a partir da bibliografia citada e está trazendo dados coerentes a 
respeito do autor citado e tendo como principal objetivo proporcionar o candidato conhecimento dos 
conceitos Freudianos confirmados e não confirmados, entendendo que ao direcionar em sua prática 
profissional o método psicanalítico, ele deverá ter os devidos conhecimentos.  A questão seguiu padrão 
normal para sua elaboração e dentre as afirmativas apresentadas, as mesmas encontram-se coerentes e 
fundamentadas corretamente, não havendo nenhum item que possa trazer prejuízo a seu entendimento no 
enunciado e nas afirmativas.  
Fonte: DUANE P. Schultz & Sydney Ellen Schultz. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Thomson, 2006 
Pág.378-379.  
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão elaborada foi fundamentada a partir da bibliografia citada. A afirmativa I, está incorreta, pois ela afirma que: 
Fica garantido ao usuário ou representante legal o acesso integral às informações registradas, pelo psicólogo, ou 
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qualquer outro profissional da equipe, em seu prontuário. Sendo assim ao mencionar “qualquer outro profissional” 
estão ampliando o acesso as informações, o que torna está afirmativa inválida. Permanecem corretas as afirmativas II e 
III.   
Fonte: www.crpsp.org.br/.../resolucoes_cfp /fr_cfp_001-09. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada foi fundamentada a partir da bibliografia citada. Os dizeres em todas as alternativas 
foram mencionados de acordo com a obra da autora CUNHA, Psicodiagnóstico V. 5 ed. Revisada e ampliada. 
Neste sentido a questão não apresentou nenhuma alternativa que possa trazer algum tipo de divergência de 
informação ou prejuízo em seus dizeres.   
Fonte: CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico V. 5 ed. Revisada e ampliada - Porto Alegre: Artmed, 2000 p. 
47- 48 - 49.  
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tropas venezuelanas dispersaram com gás lacrimogêneo manifestantes da oposição em Caracas e impediram 
que a ativista antigovernamental María Corina Machado - cujo mandato de deputada na Assembleia Nacional 
foi recentemente removido - chegasse ao Legislativo. Soldados da Guarda Nacional cercaram simpatizantes da 
oposição que planejavam seguir em passeata até o centro de Caracas para protestar contra a expulsão de 
María Corina do Congresso, impedindo-os de sair e esvaziando a praça com o uso de gás lacrimogêneo. O 
mandato parlamentar de María Corina foi retirado uma semana antes do protesto pela direção da Assembleia, 
com base na acusação de que ela violou a Constituição ao aceitar um convite do Panamá para falar contra o 
governo do presidente Nicolás Maduro em uma reunião da Organização dos Estados Americanos. A alternativa 
deveria complementar o comando da questão que se relacionava especificamente ao evento tratado no 
enunciado (a manifestação em Caracas) 
Fonte: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPEA3007L20140401 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo informações apresentadas no Boletim Informativo Mineral do Ministério das Minas e Energia, as exportações 
no setor de mineração somaram US$ 36,9 bilhões, apresentando crescimento de 5,7% em relação ao ano anterior, 
atribuído, principalmente, à retomada do preço médio das exportações de minério de ferro (incluído pelotas), que 
passou de US$ 95/t em 2012 para US$ 99/t em 2013. O minério de ferro foi responsável por 88% do total das 
exportações da mineração e 57% do setor mineral. Em 2013, a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 
2,6 bilhões, com exportações totalizando US$ 242,2 bilhões e importações US$ 239,6 bilhões. Portanto, o Brasil é muito 
mais exportador do que importador no que tange esta área. Segundo o Ibram, as maiores reservas minerais do Brasil são 
de minério de ferro e estão concentradas em Minas Gerais (67%) e no Pará (29,3%).  

• Fonte: 
http://www.mme.gov.br/sgm/galerias/arquivos/Boletim_informativo_mineral/BOLETIM_INFORMATIV
O_DO_SETOR_MINERAL.pdf 

• http://www.ibram.org.br/sites/1300/1382/00004035.pdf 
• http://oglobo.globo.com/economia/brasil-pede-licenca-para-explorar-minerios-no-atlantico-sul-

11226511 
 

http://www.crpsp.org.br/.../resolucoes_cfp
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Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos  da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 

• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 

• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As informações apresentadas a cada bioma eram superiores ao clima, trazendo outros indícios para que fosse 
realizada uma associação correta. A Mata Atlântica possui clima tropical, quente úmido e a maior 
biodiversidade por hectare do Brasil, estando situada em planaltos e serras. A Floresta Amazônica ocupa cerca 
de 50% da área total do país com clima quente e úmido, densa rede de rios e vegetação latifoliada se 
estendendo a outros países do continente. Além disso, vale destacar que o clima predominante na Floresta 
Amazônica é Equatorial. 
Fonte: Almanaque Abril 2014 (São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.202 e 203) 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um dos pontos que gerou revolta nos ucranianos que foram às ruas protestar no primeiro semestre de 2014 
foi à desistência no final de 2013 da assinatura do Acordo de Associação e Livre-Comércio com a União 
Europeia, que foi negociado durante vários meses de 2013. Embora conhecido por manter uma política 
pendular, hora tendendo a se associar a União Europeia, hora se aproximando mais da Rússia, o fato é que nos 
últimos meses o presidente ucraniano Viktor Ianukóvith se aproximou muito da Rússia, deixando de lado as 
negociações com a União Europeia. Tal fato resultou em grandes protestos que foram violentamente 
reprimidos por ele, o que intensificou a crise interna, gerando sua deposição. Após a deposição de Ianukóvith, 
a república autônoma da Criméia, que tem sua população formada por maioria russa, já tendo sido integrante 
de Rússia, convocou um referendo para que a população decidisse se continuaria fazendo parte da Ucrânia ou 
se retornaria ao domínio russo. A Ucrânia e a Rússia foram integrantes da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. 
Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.615-616. 
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Nigéria superou a África do Sul como a maior economia da África após uma revisão nos cálculos quase 
dobrar o seu produto interno bruto, mostraram estatísticas oficiais.  
O PIB de 2013 do maior produtor de petróleo da África totalizou 80,22 trilhões de nairas ou 509,9 bilhões de 
dólares, disse o Departamento de Estatísticas da Nigéria. Esse novo resultado modifica a relação dívida-PIB da 
Nigéria para 11% em 2013, contra 19% em 2012, acrescentou o chefe de estatísticas Yemi Kale, na capital 
Abuja. A maioria dos governos revisa o cálculo do PIB, de tempos em tempos, para refletir mudanças, mas a 
Nigéria não havia feito isso desde 1990. Setores como o comércio on-line, telefonia celular e a indústria de 
filmes chamada de "Nollywood" tiveram de ser incluídas para formar um cenário mais preciso. 
Com investidores estrangeiros prestando mais atenção no país, a Nigéria foi forçada a calcular mais 
precisamente suas estatísticas, inclusive o PIB, disse Kale, acrescentando que o ano base seria recalibrado a 
cada cinco anos, de acordo com normas globais. A Nigéria, país mais populoso da África, com 170 milhões de 
pessoas, vem crescendo como um destino de investimentos estrangeiros, devido ao tamanho do seu mercado 
consumidor e ao crescimento do seu mercado de capitais. A informação no recurso, sem apresentação da 
fonte corretamente informa dados relativos ao mês de maio deste ano, quando a prova foi aplicada,  o que na 
pode ser considerado por esta banca, até porque o foco da questão está na identificação da nação que passou 
a ser a maior economicamente da África. Em veículos de comunicação renomados como a Exame, a Nigéria se 
mantém como a maior produtora de petróleo da África. 
Fonte: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRSPEA3501420140406 
http://exame.abril.com.br/economia/noticias/os-20-paises-que-lideram-a-producao-de-petroleo-no-
mundo#16 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aumento do tomate ocorreu devido a baixo do produto no mercado em função de problemas na produção. 
Este aumento do preço do produto gerou aumento na renda dos produtores o que impactou no PIB da 
Agropecuária que foi muito elevado em 2013, impactando de forma positiva o PIB brasileiro.  Portanto, a alta 
do preço do tomate não se associa ao aumento de renda dos brasileiros, mas a problemas no campo, no que 
diz respeito a sua produção.  
Fonte: 

• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/1349899-bom-desempenho-do-setor-agropecuario-
evita-queda-maior-na-previsao-do-pib.shtml 

• http://economia.estadao.com.br/noticias/economia-geral,pib-cresce-2-3-em-2013-puxado-por-
agropecuaria-e-investimentos,178695,0.htm 

• http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/1349899-bom-desempenho-do-setor-agropecuario-
evita-queda-maior-na-previsao-do-pib.shtml 

 
 
 
 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/1349899-bom-desempenho-do-setor-agropecuario-evita-queda-maior-na-previsao-do-pib.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/10/1349899-bom-desempenho-do-setor-agropecuario-evita-queda-maior-na-previsao-do-pib.shtml
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Cargo: Técnico de Enfermagem 40h 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens citados na questão estão corretos. A junção de serviços que constituem e fazem parte do SUS, 
além dos serviços de atenção primária e secundária abordado no texto da questão. Dessa forma, mantém-se 
como correta a alternativa. 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Controle de Câncer “O autoexame deve ser realizado uma vez a cada 
mês, na semana seguinte ao término da menstruação. As mulheres que não menstruam devem determinar 
um dia específico para repetir o autoexame todo o mês”, portanto, a assertiva 1 está verdadeira. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Controle de Câncer  http://www.ibcc.org.br/autoexame/mama.asp 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) “Cateteres umbilicais venosos devem ser 
removidos quando não mais necessários, mas podem permanecer por até 14 dias, desde que mantidos por 
meio de técnica asséptica. 
Fonte: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Orientações para Prevenção de Infecção Primária de 
Corrente Sanguínea. Brasília, 2010. Disponível em http://portal.anvisa.gov.br/ Acesso em 29/05/2014. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir de meados da década de 2000, um novo tipo de site começa a conquistar espaço com o lançamento do 
MySpace (2003), do Orkut (2004), do Facebook (2004) e do Twitter (2007). É o início da expansão das redes sociais, sites 
em que os internautas cadastram amigos e formam teias de relacionamento. Lançado por Mark Zuckerberg, um 
estudante da Universidade Harvard, o Facebook disputa atualmente com o Google o título de site mais acessado do 
planeta. A questão trata de relacionamentos pessoais (“amigos”) e não profissionais. Nas redes sociais, as pessoas 
cadastram seus amigos as suas páginas para desenvolver relacionamentos contínuos. 
Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/o-poder-na-web-esta-nas-maos-de-poucos 
 
 
Cargo: Técnico de Segurança Do Trabalho 
 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão 10 solicita a identificação da finalidade (objetivo) do texto em discussão (“A mídia 
perde o bonde”). Nesse caso, espera-se, então, o reconhecimento, entre as alternativas sugeridas para 
resposta, do objetivo comunicativo (finalidade ou função sociocomunicativa) desse texto. Nota-se, 

http://www.ibcc.org.br/autoexame/mama.asp
http://portal.anvisa.gov.br/
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inicialmente, que predominam no texto estruturas argumentativas em defesa da tese de que, com a difusão 
das redes sociais, a mídia não é mais o único pivô de manifestações populares (“À margem dos comentários 
provocados pelos últimos acontecimentos em todo país, que, apesar de redundantes, atingiram a mídia 
internacional, pode-se chegar a uma constatação periférica. As manifestações e reivindicações que o povo, 
principalmente os jovens, levou para as ruas e praças foram criadas e operadas pelas redes sociais, que podem 
ser comparadas aos icebergs: a parte maior fica submersa, o que se torna visível é a pequena porção de um 
obstáculo que pode destruir não apenas um titânico navio, mas todo um sistema político.”). Esse texto, 
portanto, pertence ao agrupamento do argumentar e é um exemplo do gênero artigo de opinião. Logo, foi 
escrito com o objetivo de defender o ponto de vista do articulista diante de acontecimentos da realidade.  
Fonte: 

•  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf 
• http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf 
• CONY, Carlos Heitor. A mídia perde o bonde. Folha de São Paulo, jul., 2013. 
• http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-

bonde.shtml 
• FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011. 
• MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O procedimento para alterar a senha do usuário que efetuou logon no computador no Sistema Operacional 
Microsoft Windows 7 é pressionar Ctrl+Alt+Delete e clicar na opção Alterar uma senha. Na tela que é aberta 
deve-se informar a senha antiga e depois a nova, seguida de confirmação. Para finalizar o procedimento deve-
se pressionar a tecla Enter 
Com base nos argumentos supracitados, julgo o recurso improcedente. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/change-windows-password#change-windows-
password=windows-7 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso de aplicar sombreamento em palavras é utilizado para marcar a palavra de forma similar ao que é 
feito com uma caneta marca-texto em uma folha de papel. Para utilizar este recurso no Word 2007 deve-se 
selecionar a palavra desejada e na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo deve-se clicar na seta ao lado de 
sombreamento e em Cores do Tema selecionar a cor amarelo conforme foi solicitado no enunciado da 
questão. 
Com base nos argumentos supracitados, julgo o recurso improcedente. 
Fonte: http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/aplicar-sombreamento-a-palavras-ou-paragrafos-
HA010210724.aspx#BM2 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os representantes da China e de Taiwan reuniam na cidade chinesa de Nanquim para o primeiro diálogo 
direto em 65 anos. Os governos se encontraram para restabelecer a comunicação entre os dois lados e 
redefinir a participação dos taiwaneses em acordos econômicos regionais. A mais importante reunião oficial 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-bonde.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/07/1304542-a-midia-perde-o-bonde.shtml
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/change-windows-password#change-windows-password=windows-7
http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/change-windows-password#change-windows-password=windows-7
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/aplicar-sombreamento-a-palavras-ou-paragrafos-HA010210724.aspx#BM2
http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/aplicar-sombreamento-a-palavras-ou-paragrafos-HA010210724.aspx#BM2
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entre os dois lados desde 1949 foi descrita pelo enviado taiwanês como um marco do início de um novo 
capítulo nas relações entre os dois Estados. A ilha de Taiwan de 23 milhões de habitantes tem um governo 
autônomo criado com o apoio dos Estados Unidos desde o fim da Guerra civil, em 1949. O conflito provocou a 
divisão entre a oficialmente chamada "República da China", mas também conhecida por Taiwan, ex-Formosa, 
e a comunista "República Popular da China" . 
Fonte: http://www.portugues.rfi.fr/geral/20140212-china-e-taiwan-retomam-dialogo-direto-apos-65-anos-de-
ruptura 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao aprovar a Lei de Anistia, em 1979, o Congresso possibilitou o retorno ao Brasil de centenas de exilados do 
regime militar que puderam sem nenhum tipo de perseguição voltar ao convívio de seus familiares e as suas 
cidades de origens. O movimento “Diretas Já” teve início em meados da década de 1980 e o regime militar 
deixou o poder (não foi deposto) também em meados da década de 1980. 
Fonte: Revista Istoé – edição 2315, de 9/04/2014, p.36. 
 
 
 
Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
 

Questão: 12 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
Dentre os princípios citados nas alternativas, segundo a Constituição Federal em seu artigo 196, a 
Universalidade, Equidade e Integralidade seria a base que remete ao Estado o dever de promover, garantir a 
aplicar ações que impliquem junto a saúde da população, garantindo ao povo esse direito. Apesar de haver 
dentro dessas premissas as diretrizes que ampliam os textos constitucionais sobre a forma de ação do SUS, os 
princípios se baseiam nos três itens citados 
Fonte: Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. De 1988 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
Informações divulgadas em diversos sites, citados na fonte abaixo, informavam que, sobre os investimentos 
na área, envolvendo as 150 nações analisadas, apenas 41 atingiram a meta da Unesco, ou seja, aplicaram em 
educação 6% ou mais de seu Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas geradas. No 
entanto, em seu recurso, o candidato comprova que o investimento do Brasil em educação chegou a 5,9%. 
Portanto, a Banca determina a inexatidão da informação contida no item II (pois, inclusive tal informação não 
consta no Relatório de Monitoramento Global Educação para Todos  da Unesco). Desta forma, o gabarito deve 
ser alterado para B, pois apenas a alternativa I permanece correta. 
Fonte: 

• http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2014/janeiro/inesc-analisa-os-problemas-de-
educacao-no-brasil-com-base-em-relatorio-da-unesco 

• http://www.site.geo.com.br/noticias-educionais/1123-brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-
diz-unesco 
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• http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/09/11/brasil-aumenta-investimento-em-educacao-mas-
ainda-nao-alcanca-medias-da-ocde.htm 

• http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/01/brasil-e-o-8-pais-com-mais-analfabetos-adultos-diz-
unesco.html 
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 
 

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

 
 

Publique-se, 
 
 

06 de junho de 2014 
 
 
 

IDECAN 
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