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*Atualizado em 17 de setembro de 2014, conforme decisão de recursos em face do resultado preliminar das provas objetivas. 

  
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ / MG 

 

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 CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

444001014 Johnny De Santana Ferreira Advogado 

444003432 Carlos André Luís Araújo Advogado 

444000663 Bianca Machado Concolato Vieira Assistente Social 

444000838 Patrícia Alves Da Silva Assistente Social 

444001572 Claudia Da Silva Souza Pacheco Assistente Social 

444001971 Roberta Da Silva Viana Assistente Social 

444002068 Poliana Miranda Muzy Assistente Social 

444001589 Luciana Ventura Batista Bioquímico / Farmacêutico 

444001791 Devula De Oliveira Resende Bioquímico / Farmacêutico 

444000185 Hakyla Costa Veloso Enfermeiro 

444000309 Adressa Alves De Souza Enfermeiro 

444000856 
Maria Do Rosário Fernandes Castro Leão De 
Abreu Enfermeiro 

444002221 Wallan Mcdonald Soares Souza Enfermeiro 

444003161 Mauro Maia Vicente Enfermeiro 

444000837 Amanda Ângelo Teixeira Ferraz Escriturário 

444003809 Maria Clara Dutra Fumian Escriturário 

444000438 Sandro Lopes Hybner Fiscal de Obras / Postura 

444003451 Jorge Carlos Gomes De Souza Fiscal de Obras / Postura 

444003195 Fabiana Gonçalves Ribeiro Silva Fiscal Sanitário 

444002054 Brunella Rezende Netto Fonoaudiólogo 

444002238 Juliana Faria Carvalho Fonoaudiólogo 

444002025 Victor Barroso Ribeiro Medico Cardiologista 

444003456 Joao Paulo Souza Rodrigues Medico Cardiologista 

444001334 Danielle Souza De Andrade Médico Clínico Geral 
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444000754 Erivelton Querubim Motorista 

444001537 Marcos Ferreira Da Silva Motorista 

444002883 Rutenio Andrade Da Silva Motorista 

444002982 Marcelo Costa Santos Motorista 

444000178 Diego De Oliveira Golfeto Professor MAI - A 

444000179 Cleide Jacinto Franque Professor MAI - A 

444000206 Virginia Conceição Mendes Vianna Professor MAI - A 

444000250 Jade Dos Reis Vieira Professor MAI - A 

444000253 Roberta Rosaria Borges Araujo Professor MAI - A 

444000255 Gilmara Risse Dutra Santos Professor MAI - A 

444000257 Luzia Das Chagas Ferreira Professor MAI - A 

444000264 Daiane Martins Gomes Professor MAI - A 

444000265 Erica De Souza Reis Professor MAI - A 

444000269 Rosilenemendel Soares Moraes Professor MAI - A 

444000282 Claudineia Maria Dos Passos Professor MAI - A 

444000295 Marilene De Souza Tavora Professor MAI - A 

444000310 Sandra Aparecida Cardoso De Souza Professor MAI - A 

444000327 Mayara Morais Da Silva Professor MAI - A 

444000371 Silvana Alves Pereira Mariano Professor MAI - A 

444000383 Gilberto Luciano Da Cruz Professor MAI - A 

444000386 Lucirene Marquete Professor MAI - A 

444000387 Maria Terezinha Andre Silva Professor MAI - A 

444000396 Rita De Cassia Marinho Ribeiro Rubio Professor MAI - A 

444000409 Josiane Gonçalves Franco Professor MAI - A 

444000420 Sebastião Geraldo De Oliveira Professor MAI - A 

444000440 Vania Viana Nery Araujo Professor MAI - A 

444000484 Mariley Moreira Ferreira Martins Professor MAI - A 

444000490 Eliane Vial Da Silva Professor MAI - A 

444000534 Bruna Grillo Barbosa Santana Professor MAI - A 

444000552 Maria Rita Jamila Chamasquini Professor MAI - A 

444000559 Amanda Neves Esteves Professor MAI - A 

444000564 Monica Nunes Magalhães Professor MAI - A 

444000566 Silvania Rosa Zainote Brevilato Professor MAI - A 

444000572 Dulciane Suely Querubim Souza Professor MAI - A 

444000579 Elizama De Lima Teixeira De Assis Professor MAI - A 

444000599 Vania Rodrigues Da Silva Moreira Professor MAI - A 

444000614 Juscilene Caon De Moraes Professor MAI - A 

444000632 Fabiene Concolato Professor MAI - A 

444000662 Ingrid Aguiar Araujo Professor MAI - A 

444000669 Claudineia Aparecida De Souza Afonso Professor MAI - A 

444000746 Luciana Toledo De Abreu Professor MAI - A 

444000766 Aleziana De Souza Vieira Araujo Professor MAI - A 

444000769 Odete Alves Carlos Professor MAI - A 

444000770 Ana Carolina Alves Candido Santos Professor MAI - A 

444000785 Vera Lucia Marquete Grigato Professor MAI - A 

444000787 Brandina Margarete Barboza Gonçalves Professor MAI - A 

444000873 Maria Celeste Jacinto Toledo Professor MAI - A 

444000883 Luzia Helena Maia Rosa Professor MAI - A 

444000974 Adriana Antunes De Paula Professor MAI - A 

444001069 Giane De Oliveira Gomes Professor MAI - A 

444001077 Mariana Costa Radael Professor MAI - A 

444001208 Debora Da Silva Tuller Professor MAI - A 

444001227 Eva Madalena Peixoto Professor MAI - A 
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444001336 Cristiane Marcelino Nogueira Professor MAI - A 

444001376 Eliane Gomes Sampaio Will Professor MAI - A 

444001491 Tamires Da Silva Siqueira Professor MAI - A 

444001745 Julyane Miranda Simoes Professor MAI - A 

444001773 Josiane Martins Teixeira Professor MAI - A 

444001808 Flávia Lessa De Oliveira Professor MAI - A 

444001850 Helyssa Thays Maia Santana Vieira Professor MAI - A 

444001927 Andreia Gomes Da Silva Mota Professor MAI - A 

444002011 Maria Da Penha Ribeiro Nunes Professor MAI - A 

444002150 Solange Viana Professor MAI - A 

444002153 Claudia Lopes Batista Professor MAI - A 

444002218 Edneia Aparecida De Souza Professor MAI - A 

444002268 Suiani Macedo Alaminio Professor MAI - A 

444002336 Tamires Pimentel Escoralique Silva Professor MAI - A 

444002337 
Claudineia Aparecida Barra Mansa Lima 
Querubim Professor MAI - A 

444002380 Michael Alves Moraes Professor MAI - A 

444002572 Dilcenia Alves Ferreira Professor MAI - A 

444002579 Suélen Alves Da Silva Professor MAI - A 

444002591 Lilian Maria Damasceno Aleixo Da Silva Professor MAI - A 

444002629 Paula Amorim De Oliveira Silva Professor MAI - A 

444002669 Gessiana De Oliveira Paiva Siqueira Professor MAI - A 

444002727 Ariadia Rezende Rodrigues Professor MAI - A 

444002800 Marilena Scolarick Do Nascimento Professor MAI - A 

444002875 Marisa De Souza Professor MAI - A 

444002885 Sheila Tavares De Oliveira Abreu Professor MAI - A 

444002972 Mariuza Zanoti Da Silva Oliveira Professor MAI - A 

444002977 Leonardo Heitor Rúbio Professor MAI - A 

444003005 Adriana Ramos De Amorim Professor MAI - A 

444003023 Cintia De Souza Ribeiro Professor MAI - A 

444003069 Cenilda Vieira Rodrigues Professor MAI - A 

444003120 Luciana De Oliveira Professor MAI - A 

444003165 Lucielena Dos Reis Vieira Professor MAI - A 

444003213 Joaquim Manoel De Carvalho Figueira Professor MAI - A 

444003266 Lucelia Reis Professor MAI - A 

444003346 Mara Rubia Professor MAI - A 

444003771 Mirian Da Silva Dutra Fumian Professor MAI - A 

444003911 Marilei Donadio De Carvalho Rosa Professor MAI - A 

444003988 Talita Gomes Ferraz Professor MAI - A 

444003724 Bruno Amorim Heiderich Bezerra Professor MAI - B de Educação Física 

444000145 
Rudyerd Gonçalves Aparecido Lourenço 
Húngaro Reis Professor MAI - B de História 

444000649 Iasmin Aguiar Araujo Professor MAI - B de Inglês 

444000192 Itamar Pinto De Oliveira Junior Professor MAI - B de Matemática 

444001093 Elaine Aparecida Bittencourt Oliveira Professor MAI - B de Matemática 

444002090 Claudia Helena Belan Ferreira Professor MAI - B de Matemática 

444002538 Vivian De Oliveira Moraes Professor MAI - B de Português 

444002594 Joviane Santana Peixoto Professor MAI - B de Português 

444002884 Lidiane Saraiva Fofano Carere Psicólogo 

444001867 Alice Andrade Da Silveira Secretário Escolar 

444000052 Maria Das Graças Mezabarba Ribeiro Servente Escolar 

444000335 Karina Mezabarba Ribeiro Servente Escolar 

444000421 Lygia Cabral Silva Supervisor Pedagógico 
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444002778 Washington De Oliveira Mendes Supervisor Pedagógico 

444003415 Walasce Emílio Dos Santos Supervisor Pedagógico 

444002049 Roberta Querubim Medeiros Martins Técnico em Administração 

444003337 Clayton Carvalho Martins Técnico em Administração 

444000326 Fernando Carlos Silva Gonçalves Técnico em Saúde 

444003307 Cristina De Araujo Tavares Terapeuta Ocupacional 

444004167 Pricila Carla Alves Terapeuta Ocupacional 

444000685 Emerson Caetano Costa Vigia Rondante 

444003114 Jatir Schtine Viana Junior Vigia Rondante 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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: Advogado 
 
 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão requer a identificação da operação algébrica de forma que A e B são algarismos de dois números 

formados por três algarismos cada. A operação 8AB – 2BA = ? é semelhante a: 

 

? 

Assim, da subtração de um algarismo par por outro ímpar, e vice-versa, somente resulta um algarismo ímpar, 

positivo ou negativo. Dessa forma, dentre todas as alternativas, a única possível é aquela onde tanto A – B, 

quanto B – A for ímpar, isto é, onde o segundo e, também, o terceiro algarismos do resultado foram ímpares: 

573. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A utilização do termo “esses” na frase “(...) o número de disposições distintas que esses amigos podem se 

sentar (...)” não compromete a compreensão da questão. De outro modo, não foi explicitado fixar-se a posição 

de Pedro e Lara para, somente após isso, analisar a posição dos outros quatro amigos. Em verdade, a 

permutação circular supõe, a princípio, que a posição de cada elemento no círculo não é fixa e que, se assim o 

fosse, prudente seria explicitar tal fato. 

Em se tratando de permutação circular: (n-1)! Como Pedro e Lara devem ficar juntos, então n = 5. 

Logo, (5-1)! = 4! = 24. Portanto, Pedro à direita de Lara, tem-se 24 posições diferentes. Mas Pedro pode estar à 

direita de Lara; então se tem mais 24 possibilidades distintas. Logo, o número total de disposições será 24 + 24 

= 48. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com literalidade do art. 103 do CPC. “Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for 

comum o objeto ou a causa de pedir”. 

A assertiva propunha: Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto e a causa de 

pedir. 

Logo, mantém-se o gabarito previamente divulgado. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A boa fé contratual, positivada no Código Civil pelo art. 422, extrapola os limites do próprio contrato. São 

obrigações centrais e acessórias, bem como que podem até mesmo envolver a terceiros.  REBUS SIC 

STANTIBUS representa a Teoria da Imprevisão e constitui uma exceção à regra do Princípio da Força 
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Obrigatória. Trata da possibilidade de que um pacto seja alterado, a despeito da obrigatoriedade, sempre que 

as circunstâncias que envolveram a sua formação não forem às mesmas no momento da execução da 

obrigação contratual, de modo a prejudicar uma parte em benefício da outra. Há necessidade de um ajuste no 

contrato. 

Mantido gabarito original, letra A. 
 

 

 

Cargo: Assistente Social 
 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Bezerra (2013, p. 558-559), ao escrever sobre os casos especiais de concordância nominal, explica que a 

palavra “alerta”, quando denota modo, posição, situação, é invariável. Então, no enunciado “Todos os médicos 

devem permanecer alerta”, ela permanece no singular e não concorda com o substantivo “médicos”. O 

mesmo ocorre com a palavra “menos”, que é invariável, e não concorda com a palavra “pessoas”, em “Há 

menos pessoas trabalhando do que se esperava”. Já a palavra “anexas” concorda com a palavra a que se 

refere, no caso “cópias”, em “Seguem anexas todas as cópias dos prontuários”. 

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa em que a figura de linguagem foi empregada de maneira adequada é: “Dizem que no país 

do sol nascente, as pessoas não comem muito açúcar”, representando uma perífrase. Segundo Bezerra (2013, 

p. 744), “A perífrase ou antonomásia é um tipo especial de metonímia que se caracteriza por substituir um ser 

ou objeto por uma expressão que facilmente o identifica. Geralmente essa substituição é feita com uma 

característica marcante do ser ou do objeto”. Como exemplo dessa substituição, o autor menciona a 

expressão “o país do sol nascente” para se referir ao Japão.  

Na primeira alternativa, “Maria é doce como o açúcar”, não ocorre uma metáfora, mas, sim, uma comparação. 

Isto porque, de acordo o mesmo autor “A metáfora (de um vocábulo grego que significa ‘transportar’) é a 

translação do sentido próprio de uma palavra para outro, por analogia ou por semelhança, ou seja, consiste 

em usar uma palavra pela outra por força de uma comparação mental. É uma comparação – pelo fato de 

existirem características pertencentes a um objeto ou ser que se adapta a outro – sem a presença explícita de 

conectivo comparativo” (p. 740). Nesse caso, o conectivo que estabelece a comparação o “como” não deveria 

estar presente no enunciado. 

Na segunda alternativa, “O pé da cadeira sujou de açúcar”, tem-se uma catacrese, representada pela 

expressão “o pé da cadeira”. Na terceira, “Se você comer todo o açúcar do pote, ficará doente”, tem-se um 

caso de metonímia a parte (o açúcar) pelo todo (pote). Na quarta alternativa, “O açúcar pulou e se 

esparramou pelo chão da casa”, tem-se um caso de prosopopeia ou personificação, no qual o açúcar realiza 

ações humanas (pular e esparramar).  

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 
Questão: 12 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Inexistência de argumentação de valor recursal. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A utilização do termo “esses” na frase “(...) o número de disposições distintas que esses amigos podem se 

sentar (...)” não compromete a compreensão da questão. De outro modo, não foi explicitado fixar-se a posição 

de Pedro e Lara para, somente após isso, analisar a posição dos outros quatro amigos. Em verdade, a 

permutação circular supõe, a princípio, que a posição de cada elemento no círculo não é fixa e que, se assim o 

fosse, prudente seria explicitar tal fato. 

Em se tratando de permutação circular: (n-1)! Como Pedro e Lara devem ficar juntos, então n = 5. 

Logo, (5-1)! = 4! = 24. Portanto, Pedro à direita de Lara, tem-se 24 posições diferentes. Mas Pedro pode estar à 

direita de Lara; então se tem mais 24 possibilidades distintas. Logo, o número total de disposições será 24 + 24 

= 48. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se a razão é 2,5 (medidas em metros) e os termos da PA são as distâncias entre os amigos, logo, tem-se um a 

PA com três termos, cujo primeiro termo é 3 metros. 

Assim, a distância entre Fabrício e seu amigo mais distante é o valor de  = 3 + (2 x 2,5) = 8 metros. 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento em questão não se refere à questão 21, portanto, recurso prejudicado. 
Fonte: Prova Assistente Social de Espera Feliz 
 
Questão: 23 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Altera-se o gabarito para D, conforme dispõe o Art 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente em seu inciso I 

- se tratar de pedido de adoção unilateral. 

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata-se do processo de regulamentação da Política Nacional de Assistência Social e questiona sobre 

os objetivos desse processo, solicitando que marque a opção incorreta sobre esta regulamentação. 

Fonte: Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social – Trabalho e Projeto 

Profissional nas Políticas Sociais -Brasília (DF) – 2011.  

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão em análise refere-se a uma explanação do que se trata a lei e suas obrigações. Ressalta-se que, por 

se tratar de uma adaptação do conteúdo apresentado em lei, o mesmo foi adaptado para não ser uma cópia 

do exposto dos artigos legais dispostos. 

Fonte: Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Mata Atlântica é um conjunto de formações florestais que se estende por uma faixa de 1.300.000 km² do 

Rio Grande do Sul ao Piauí, passando por 17 Estados brasileiros. Ela ocupa um papel importante na 

manutenção dos recursos hídricos disponíveis dos principais estados brasileiros, abrangendo sete das nove 

maiores bacias hidrográficas do país. Possuindo assim, uma grande importância do ponto vista econômico, 

visto que 110 milhões de pessoas, ou 62% da população brasileira, vivem nessa região. O que, infelizmente, 

contribui, também, para que este fosse o conjunto de ecossistemas mais devastado do Brasil: cerca de 93% da 

Mata Atlântica original não existe mais. O Cerrado é o hoje o ecossistema que mais sofre devastação em 

índices anuais, mas não é o ecossistema que perdeu ou que foi mais devastado como um todo na história do 

país. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/biologia/mata-atlantica.htm 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São propósitos essenciais da OEA garantir a paz e a segurança continentais; promover e consolidar a 

democracia representativa, respeitando o princípio da não-intervenção; prevenir as possíveis causas de 

dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros; organizar a ação 

solidária destes em caso de agressão; procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que 

surgirem entre os Estados membros; promover, por meio da ação cooperativa, seu desenvolvimento 

econômico, social e cultural; erradicar a pobreza crítica, que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento 

democrático dos povos do Hemisfério; e alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que 

permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico-social dos Estados membros. 

Portanto, a alternativa que abrange parte dos propósitos expressos diz, corretamente, que o propósito geral 

da organização é “fortalecer a cooperação, garantir a paz e a segurança na América e promover a 

democracia”. 

Fonte: http://www.oas.org/pt/sobre/proposito.asp 
 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 

 
Questão: 19 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a opção D. 
Cálculo das páginas não rasuradas: 

De 1 a 100: todas não rasuradas. (100 páginas) 

De 101 a 200: (28 páginas) 101; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 131; 133; 141; 144; 

151; 155; 161; 166; 171; 177; 181; 188; 191; 199; 200 

De 201 a 235: (15 páginas) 

202; 211; 212; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 232; 233 

Total de páginas não rasuradas: 100+28+15=143 

Total de páginas rasuradas: 235-143=92 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Cargo: Auxiliar de Saúde 
 

 

Questão: 19 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a opção D. 
Cálculo das páginas não rasuradas: 

De 1 a 100: todas não rasuradas. (100 páginas) 

De 101 a 200: (28 páginas) 101; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 131; 133; 141; 144; 

151; 155; 161; 166; 171; 177; 181; 188; 191; 199; 200 

De 201 a 235: (15 páginas) 

202; 211; 212; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 232; 233 

Total de páginas não rasuradas: 100+28+15=143 

Total de páginas rasuradas: 235-143=92 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 

 

Cargo: Bioquímico / Farmacêutico 
 

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em: “Há cerca de dois anos venho notando a falta de médico no Brasil”, o sujeito é classificado como elíptico, 

oculto ou desinencial porque, embora não se encontre expresso, pode ser recuperado pela desinência do 

verbo “vir” (eu venho notando...). Em: “Há cerca de dois anos”, funciona como uma expressão temporal que 

informa ao leitor o tempo que o locutor (no caso do texto, Henrique Prata) vem percebendo a falta de 

médicos no Brasil. Nesse sentido, não há como existir dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado.  

Fonte: 

 BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 CADORE, Luiz Agostinho & LEDUR, Paulo Flávio. Análise sintática aplicada: fundamentos de 

concordância, regência, crase, colocação, pontuação e significado.  3 ed. Porto Alegre: RS, AGE, 2012. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na formação do NASF deve ser composto um “profissional de saúde pública”, segundo o descrito: Poderão 

compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
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Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), 

Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 

profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Isso concretiza o reconhecimento da Medicina Veterinária como profissão da área de Saúde (Resolução CNS 

287/98) pelo Ministério da Saúde, mostrando o fundamental e importante papel deste profissional na 

construção da Atenção Básica no SUS. 

Fonte: Resolução do Conselho Nacional de Saúde: nº 287 de 1998. 

 
 

 

Cargo: Calceteiro 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 
 

Cargo: Enfermeiro 
 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa em que a figura de linguagem foi empregada de maneira adequada é: “Dizem que no país 

do sol nascente, as pessoas não comem muito açúcar”, representando uma perífrase. Segundo Bezerra (2013, 

p. 744), “A perífrase ou antonomásia é um tipo especial de metonímia que se caracteriza por substituir um ser 

ou objeto por uma expressão que facilmente o identifica. Geralmente essa substituição é feita com uma 

característica marcante do ser ou do objeto”. Como exemplo dessa substituição, o autor menciona a 

expressão “o país do sol nascente” para se referir ao Japão.  

Na primeira alternativa, “Maria é doce como o açúcar”, não ocorre uma metáfora, mas, sim, uma comparação. 

Isto porque, de acordo o mesmo autor “A metáfora (de um vocábulo grego que significa ‘transportar’) é a 

translação do sentido próprio de uma palavra para outro, por analogia ou por semelhança, ou seja, consiste 

em usar uma palavra pela outra por força de uma comparação mental. É uma comparação – pelo fato de 

existirem características pertencentes a um objeto ou ser que se adapta a outro – sem a presença explícita de 

conectivo comparativo” (p. 740). Nesse caso, o conectivo que estabelece a comparação o “como” não deveria 

estar presente no enunciado. 

Na segunda alternativa, “O pé da cadeira sujou de açúcar”, tem-se uma catacrese, representada pela 

expressão “o pé da cadeira”. Na terceira, “Se você comer todo o açúcar do pote, ficará doente”, tem-se um 

caso de metonímia a parte (o açúcar) pelo todo (pote). Na quarta alternativa, “O açúcar pulou e se 

esparramou pelo chão da casa”, tem-se um caso de prosopopeia ou personificação, no qual o açúcar realiza 

ações humanas (pular e esparramar).  

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A pentavalente combina a atual vacina tretavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influenza tipo 

b) com a vacina contra a hepatite B. 

As crianças serão vacinadas ao nascer, aos dois, aos quatro e aos seis meses de idade. 

Fonte: 

 - http://www.sbim.org.br/noticias-sbim/convocacao/ 

 - http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2012/01/novo_calendario_crianca.pdf 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Foi solicitada a causa direta da prática que começou a ser adotada pelos comerciantes brasileiros. Portanto, 

cumpre esclarecer que a Lei 12.741, de dezembro de 2012 que obriga comerciantes a incluir o valor dos 

impostos nas notas e cupons fiscais começou a valer em junho deste ano, mas sem punição financeira aos 

infratores. Esta lei foi votada em decorrência de grande manifestação popular encabeçada por entidades 

comerciais e fiscais. No entanto, a prática (que é o que se pede no enunciado da questão) teve início com a 

votação desta lei. Podemos afirmar tratar-se de uma prática implementada gradativamente, pois a 

regulamentação da lei da transparência na carga tributária prevê fiscalização “exclusivamente orientadora” e 

deixa as multas para o próximo ano. Além disso, vale destacar que o enunciado da questão solicitava também 

que o candidato lesse com atenção à figura impressa na prova e nesta, consta a data de 03/05/2013 quando 

ainda não havia sido publicada a obrigatoriedade de tal medida, portanto, confirma-se tratar de uma prática 

até se transformar de fato numa obrigação legal desde que a lei foi aprovada até sua publicação.  

Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto-na-nota-fiscal-vai-vigorar-sem-punicao-para-

quem-descumprir,1506722 
 

 

 

Cargo: Escriturário 
 

 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cenoura tem cor laranja os demais itens são verdes. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 19 
Recurso procedente. Gabarito alterado para a opção D. 
Cálculo das páginas não rasuradas: 

De 1 a 100: todas não rasuradas. (100 páginas) 

De 101 a 200: (28 páginas) 101; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 131; 133; 141; 144; 

151; 155; 161; 166; 171; 177; 181; 188; 191; 199; 200 

De 201 a 235: (15 páginas) 

202; 211; 212; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 232; 233 

Total de páginas não rasuradas: 100+28+15=143 

Total de páginas rasuradas: 235-143=92 

http://www.sbim.org.br/noticias-sbim/convocacao/
http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2012/01/novo_calendario_crianca.pdf
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Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Volkswagen é uma empresa alemã pertencente ao Grupo Volkswagen. É a maior fabricante de automóveis 

do mundo e tem sua sede mundial na cidade de Wolfsburg. 

Companhias brasileiras que atuam em outras partes do mundo são cada vez mais comuns e bem sucedidas. O 

fenômeno foi objeto de estudo da Fundação Dom Cabral (FDC), que divulgou nessa semana seu oitavo 

Ranking das Multinacionais Brasileiras. No topo da lista, ficou o grupo JBS – que abrange marcas como Leco, 

Vigor e Friboi. 

POSIÇÃO EMPRESA ÍNDICE DE TRANSNACIONALIDADE 

1ª JBS 0,589 

2ª Gerdau 0,542 

3ª Stefanini 0,496 

4ª Magnesita Refratários 0,457 

5ª Marfrig Alimentos 0,433 

6ª Metalfrio 0,427 

7ª Ibope 0,364 

8ª Odebrecht 0,349 

9ª Sabó 0,333 

10ª Minerva Foods 0,32 

11ª Tigre 0,306 

12ª Vale 0,283 

13ª Weg 0,28 

14ª Suzano 0,271 

15ª BRF 0,271 

16ª Camargo Corrêa 0,25 

17ª Embraer 0,231 

18ª Ci&T 0,208 

19ª Marcopolo 0,195 

20ª Artecola 0,194 

21ª DMS Logistics 0,185 

22ª Indústrias Romi 0,166 

23ª Cia Providênia 0,143 

24ª Votorantim 0,138 
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25ª Andrade Gutierrez 0,129 

 
 Fonte: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/as-45-companhias-brasileiras-mais-internacionalizadas 
 
 

 
Cargo: Fiscal de Obras / Postura 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
4.5=20 modelos 

C20, 3= = =  1140 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

a) Conjunto dos meses do ano com menos de 31 dias. 

Fevereiro, Abril, Junho, Setembro, Novembro.  (5 elementos) 

b) Conjunto dos dias da semana que possuem a letra d. 

Domingo, Segunda, Sábado. (3 elementos) 

c) Conjunto das estações do ano que possuem a letra R. 

Primavera, Verão, Inverno. (3 elementos) 

d) Conjunto dos números pares compreendidos entre 17 e 24. A palavra “entre” exclui o 17 e o 24. Assim 

tem-se: 

18, 20,22. (3 elementos) 

e) Conjunto das letras do alfabeto compreendidas entre L e Q. X 

A palavra “entre” exclui as letras L e Q. Assim tem-se: 

M, N, O, P. (4 elementos) 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que o primeiro e o último dia de um mês caiam no mesmo dia da semana, o mesmo deve ter 29 dias e, 

portanto só pode ser Fevereiro, que é um mês par por ser o segundo mês do ano e é um mês do primeiro 

quadrimestre. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 26 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
O recurso interposto procede, portanto, a questão foi anulada, devido erro material no enunciado da questão, 

onde deveria constar a palavra exceto; a omissão da palavra ocasionou mais de uma alternativa correta. 
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Fonte: Código de Posturas do Município de Espera Feliz. 

 
 
Questão: 34 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais expostas em outra língua prejudicou a análise do recurso. 

Fonte: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0EJ0SK20140608 

 

 
 

Cargo: Fiscal Sanitário 
 

 

Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo informações do Governo Federal impressas no endereço eletrônico do Ministério da Integração, o 

curso do rio não irá se alterar com a integração, portanto, o Rio São Francisco nunca deixará de existir. Para 

cada litro de água, será retirado o equivalente a duas colheres de sopa, ou seja, apenas 1,4% da água (vazão 

média) que corre em direção ao mar. O Projeto de Integração do Rio São Francisco faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Orçado em R$ 8,2 bilhões, o empreendimento prevê 

recursos de quase R$ 1 bilhão para programas básicos ambientais, o que representa cerca de 11,8% do 

investimento total. Trata-se do mais significativo volume de investimentos nas questões socioambientais e 

arqueológicas do semiárido setentrional. O projeto não prevê, em momento algum, mudança de curso do rio, 

mas apenas a transposição de parte de suas águas. 

Fonte: http://integracaosaofrancisco.gov.br/?page_id=7 

 
 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na formação do NASf deve ser composto um “profissional de saúde pública”  , segundo o descrito: Poderão 

compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 

Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), 

Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 

profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Isso concretiza o reconhecimento da Medicina Veterinária como profissão da área de Saúde (Resolução CNS 

287/98) pelo Ministério da Saúde, mostrando o fundamental e importante papel deste profissional na 

construção da Atenção Básica no SUS, e dessa forma mantém-se como correta a questão. 

Fonte: Resolução do Conselho Nacional de Saúde: nº 287 de 1998. 

 
 
 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN0EJ0SK20140608
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A disartria espástica apresenta as seguintes características: voz áspera, monotonia, articulação imprecisa das 

consoantes e hipernasalidade. 

Fonte: Distúrbios neurológicos adquiridos – Fala e deglutição – 2° edição – Ortiz, 2010, página 59.  

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de haver um erro de digitação no enunciado (“desconforto para o falante”, deveria estar “de conforto 

para o falante”), este enunciado não influencia a indagação e resposta da questão referida, a qual solicita uma 

resposta correta (LETRA A) a respeito das disfonias funcional e qualidades vocais encontradas. 

Fonte: Behlau, M, et al. Disfonias funcionais in Behlau, M. Voz: O livro do Especialista Vol I. Revinter: Rio de 

Janeiro 248-293p. 2001 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Revolução Jasmin que teve início na Tunísia em dezembro de 2010, alcançou sucesso em janeiro de 2011 e 

foi, a partir daí, a mola propulsora para os demais movimentos ocorridos em outros países, iniciados em 2011. 

Estes movimentos, em conjunto, caracterizaram o movimento denominado Primavera Árabe que no período 

de 2011 se efetivou de forma ostensiva na grande região delimitada nesta questão (norte da África e Oriente 

Médio, na Ásia). Portanto, entende-se por Primavera Árabe a onda de protestos e revoluções ocorridas no 

Oriente Médio e norte do continente africano em que a população foi às ruas para derrubar ditadores ou 

reivindicar melhores condições sociais de vida. Os protestos na Síria ainda estão em curso e já são classificados 

como Guerra Civil pela comunidade internacional. A luta é pela deposição do ditador Bashar al-Assad, cuja 

família encontra-se no poder há 46 anos. Há a estimativa de quase 20 mil mortos desde que o governo 

ditatorial decidiu reprimir os rebeldes com violência.  

Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/infografico-primavera-arabe-

743910.shtml. 

 
 

 

Cargo: Gari 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 

 

Cargo: Médico Cardiologista 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/infografico-primavera-arabe-743910.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/jogos-multimidia/infografico-primavera-arabe-743910.shtml
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A integralidade no “cuidado de pessoas, grupos e coletividade”, foca a percepção que o usuário do SUS é 

sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual 

se insere. Dessa forma podemos também crer que a integralidade também é o reconhecimento da integração 

junto à comunidade. 

Fonte: MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa et al. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde 

e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, n.2 

 
Questão: 22 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 23 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 24 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 25 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 26 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 27 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 28 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso e justificativa não se referem à questão. 
 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois não há alternativa correta. Os critérios maiores de Jones são: artrite, cardite, 

nódulos subcutâneos, eritrema magninatum e coréia de Sydenham. Os critérios menores de Jones são: febre, 

artralgia, alterações eletrocardiográficas (aumento do intervalo PR), alterações de exames laboratoriais 

(provas de atividade inflamatória) e evidências de estreptocócica anterior. 

Fonte: 

 SPINA, Guilherme Sobreira. Doença reumática: negligenciada, mas ainda presente e mortal. Revista de 

Medicina, v. 87, n. 2, p. 128-141, 2013. 

 www.cariol.br 
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Cargo: Médico Clínico Geral 
 

 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A integralidade no “cuidado de pessoas, grupos e coletividade”, foca a percepção que o usuários do SUS é 

sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à sociedade na qual 

se insere. Dessa forma podemos também crer que a integralidade também é o reconhecimento da integração 

junto à comunidade. 

Fonte: MACHADO, Maria de Fátima Antero Sousa et al. Integralidade, formação de saúde, educação em saúde 

e as propostas do SUS: uma revisão conceitual. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2007, vol.12, n.2 
 

 

 

Cargo: Motorista 
 

 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático, pois denota sobre a “leitura e a compreensão 
de textos”. O enunciado aborda o conhecimento e a interpretação do seguinte trecho “Quando um indivíduo 
desempenha diversas tarefas ao mesmo tempo,...” do 1º parágrafo do texto, questionando a respeito do 
significado que a palavra “quando” infere de acordo com o contexto textual. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático, pois denota sobre a “leitura e a compreensão 

de textos”. O enunciado aborda o conhecimento e a interpretação do seguinte trecho “A informação segue 

sempre o mesmo caminho pelo cérebro...” do 2º parágrafo do texto, questionando a respeito do significado 

que a palavra “sempre” infere e expressa mediante o contexto textual. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão se encontra claro e preciso quanto ao que está sendo pedido. A resolução consiste, 

apenas, em somar os salários, lembrando que são duas atendentes. 

724 +724+924 = 2.372 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema da questão encontra-se dentro do conteúdo programático (literatura). O conteúdo é Conhecimentos 

Gerais, não necessariamente deverão ser questões de temas atuais.  Além disso, o romance Vidas Secas é uma 
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das importantes obra da literatura brasileira, inclusive já até virou filme, um romance atual que retrata “as 

mazelas sociais” a miséria causada pela seca e pela exploração dos ricos proprietários de terras. 

Fonte: http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/vidas-secas-analise-obra-graciliano-ramos-

702012.shtml 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidente Dilma Rousseff foi escolhida a 4ª mulher mais poderosa do mundo pela Forbes. O ranking, 

divulgado em maio deste ano, é liderado pela premiê alemã Angela Merkel. 

Fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/dilma-cai-e-e-4a-mais-poderosa-do-mundo-em-ranking-da-

forbeshttp://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/literatura/vidas-secas-analise-obra-graciliano-ramos-

702012.shtml 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 
 

Cargo: Operador de Máquinas 
 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 
 

Cargo: Operário 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 

 

Cargo: Pedreiro 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA por não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 

 

Cargo: Professor MAI - A 

 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, entende-se como período “a frase constituída de uma ou mais orações”, portanto o período 

inicial em questão refere-se a “‘Incrível’ e ‘inacreditável’ querem dizer a mesma coisa – e não querem.”. O 
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enunciado da questão deixa claro que deve-se atentar para os conceitos informados pelo autor, a fim de se 

identificar corretamente as respectivas características. Ressalta-se que o autor afirma que tais conceitos 

possuem significados semelhantes e distintos, porém, todo o texto foi desenvolvido realçando as diferenças 

entre eles. A alternativa C encontra-se correta, visto que o termo “abominável” é sinônimo de “nefário”, 

característica citada para o termo “inacreditável”, conforme se verifica na 2ª linha do 1º§. As demais 

alternativas encontram-se incorretas, pois apresentam, de acordo com o texto, argumentos não coerentes 

com as ideias dispostas pelo autor.  

Fontes: 

 O próprio texto. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 322. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A conjunção “como” empregada na frase “[...] sai dançando ao som da Bachiana nº 5 do Villa-Lobos como se 

não tivesse só cinco anos [...]” é comparativa. As orações subordinadas adverbiais comparativas expressam 

uma comparação com a ação registrada pelo verbo da ação principal – “[...] dançando... como [...]” –, ou seja, 

infere-se na referida frase que o autor ficou surpreso com a neta, visto que a referida criança dançava tão bem 

que nem parecia ter apenas cinco anos. Portanto, o emprego da conjunção “conforme”, na frase em questão, 

encontra-se incorreta, pois não há conformidade entre as referidas orações.  

Fontes: 

 O próprio texto. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 304, 396 e 398. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 446-447.  
 
Questão: 03 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso interposto não apresenta argumentos condizentes com a referida questão.  

Fonte: Prova aplicada para o cargo de Professor MAI – A do Concurso Público da Prefeitura Municipal de 

Espera Feliz/MG. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, “artigo é uma palavra que antepomos aos substantivos para dar aos seres um sentido 

determinado ou indeterminado. Indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos”. Ressalta-se 

que o artigo é utilizado quando não se deseja repetir um substantivo já mencionado. Diante do exposto, 

infere-se que o vocábulo “o” da frase “Incrível é qualquer demonstração de um talento superior, seja o 

daquela moça por quem ninguém dá nada [...]” (alternativa E) é um artigo definido, que foi utilizado para 

indicar o termo “talento” – substantivo omitido na frase –, a fim de que o mesmo não fosse escrito 

novamente. Ao substituir o termo “o” por “talento” a construção da frase ficaria comprometida, visto que 

ficaria da seguinte forma “seja talento daquela moça”, verifica-se então que o termo “o” (artigo) é 

imprescindível na frase, com ou sem o vocábulo “talento” (“seja o talento daquela moça”). O único pronome 

demonstrativo da referida frase é “daquela”, que encontra-se imediatamente após o artigo “o” (“seja o 

daquela”). O termo “o” utilizado na frase “Já inacreditável é o que você se recusa a acreditar.” (alternativa C) é 

pronome demonstrativo, visto que tem o significado de “aquilo”. 
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Fontes: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 157, 183 e 184. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 202 e 

229. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando a frase “Inacreditável é [...] existir gente que ama seus filhos [...]”, verifica-se que o sujeito é 

“gente”. Portanto, ao alterar o termo “gente” por “pessoas”, os verbos deverão concordar em gênero e 

número com o sujeito. Verifica-se, então, que a referida frase ficaria da seguinte forma: “Inacreditável é [...] 

existirem pessoas que amam seus filhos [...]”. Ou ainda, poderia se fazer a transcrição na ordem direta: 

“Existirem pessoas que amam seus filhos [...] é inacreditável”.  

Fontes: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x+(x-1)/2+3(x+1)=4444 

x+x/2 -1/2 +3x+3=4444 

x+x/2+3x=4444+1/2 -3 

4x+x/2=4441,5 

9x/2=4441,5 

9x=8883 

x=987 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo a que se refere à questão é Razões Especiais.  

Resolução: 

As bolas se encontrarão quando percorrerem ambas a metade da distância que as separam, ou seja, 18m. 

v=d/t 

2=18/t 

t=9s 

Ainda assim pode-se simplesmente usar uma divisão simples para o seu cálculo, pois se cada bola deve andar 

18m para completar os 36m e cada uma delas anda 2m a cada segundo tem-se 18:2=9s. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x-x/5-2/3(4x/5)-1/3(x/5+2/3(4x/5))-150=0 

4x/5-8x/15-1/3(x/5+8x/15)-150=0 
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4x/5-8x/15-x/15-8x/45-150=0 

36x-24x-3x-8x-6750=0 

x-6750=0 

x=6750 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
4.5=20 modelos 

C20, 3= = =  1140 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a5/a3=9 

a3.q2/a3=9 

q2=9 

q=±3 

a2-a1=12 

a1.q-a1=12 

a1. (q-1)=12 

Para q=+3:      a1. (3-1)=12        a1=12/2          a1=6         6.18=108 

Para q=-3:      a1. (-3-1)=12        a1=12/-4          a1=-3  ;  a2=-3.(-3)=9  ; a3=9.(-3)=-27 e portanto a progressão não é 

crescente e sim oscilante. 

• PG oscilante é uma PG que os seus termos intercalam em negativos e positivos, ou seja, que a1 ≠ 0 e q < 0. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

a) Todo usuário utiliza rede social pelo celular ou à noite. (Falso), pois os usuários que utilizam as duas 

redes sociais não acessam pelo celular nem à noite. 

b) Nenhum usuário utiliza as redes sociais citadas à noite pelo celular. (Verdadeiro) 

c) Algum usuário que utiliza rede social pelo celular utiliza o facebook e o instagram. (Falso), pois todos os 

usuários que acessam rede social pelo celular não utilizam o facebook. 

d) Algum usuário que utiliza rede social à noite participa do facebook e do instagram. (Falso), pois todos 

os usuários que utiliza rede social à noite não utilizam o instagram. 

e) Algum usuário que utiliza rede social à noite não utiliza o facebook nem o instagram. (Falso), pois todos 

os usuários que utilizam rede social à noite não utilizam o instagram e, portanto utilizam o facebook 

visto que todos acessam pelo menos uma das duas redes sociais. 

Tem-se que: 

Todos os usuários que utilizam rede social à noite não utilizam o instagram, portanto eles utilizam o facebook. 

Resumindo: noite -> facebook apenas. 

Todos os usuários que utilizam rede social pelo celular não utilizam o facebook e, portanto eles utilizam o 

instagram. Resumindo: celular -> instagram apenas. 
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Se o instagram não é utilizado à noite e apenas o instagram é utilizado pelo celular, então nenhum usuário 

utiliza as redes sociais citadas à noite pelo celular. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 
 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se o perímetro do quadrado mede 40 cm, então cada lado mede 10 cm. 

A área total do quadrado=L2=102=100cm2 

Apenas metade desta área está em negrito, ou seja, 50cm2. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 20 

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

Para que o primeiro e o último dia de um mês caiam no mesmo dia da semana, o mesmo deve ter 29 dias e, 

portanto só pode ser Fevereiro, que é um mês par do primeiro quadrimestre. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 21 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Houve erro material no enunciado da questão, o que comprometeu toda a interpretação e o gabarito original. 

Diante disso, a questão foi anulada. 

  
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tempo destinado a estudos de recuperação não poderá ser computado no mínimo das 800 horas anuais que 

a Lei determina, por não se tratar de atividade a que todos os alunos estão obrigados, pois visa ao pleno 

desenvolvimento dos estudantes tidos como, temporalmente, “de baixo rendimento”. 

Fonte: Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica. Estudos de 

Recuperação. 

 

Questão: 24 

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

O tempo destinado a estudos de recuperação não poderá ser computado no mínimo das 800 horas anuais que 

a Lei determina, por não se tratar de atividade a que todos os alunos estão obrigados, pois visa ao pleno 

desenvolvimento dos estudantes tidos como, temporalmente, “de baixo rendimento”. 

Fonte: Ministério da Educação / Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Básica. Estudos de 

Recuperação. 

 
Questão: 25 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Após a reavaliação da questão, pode-se afirmar que a primeira afirmativa é verdadeira pelo fato de ressaltar 

que o aluno está obrigado a participar de pelo menos 75% do total de horas letivas. Já a segunda afirmativa é 

falsa, pois, é a aprendizagem que pode ser objeto de correção pelos processos de recuperação, as faltas não. 
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Desse modo, fica evidente que a segunda afirmativa apesar de falsa, não contradiz a primeira. 

Fonte: Parecer CNE / CEB Nº21 / 2007. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as questões elaboradas para Conhecimentos gerais estão baseadas no conteúdo programático para a 

prova que determina como base o “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/130/77.pdf 

 
Questão: 32 

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

Gleen Greewald mora no Rio de Janeiro (Brasil) onde vive em união estável com o publicitário brasileiro David 

Miranda. Portanto, houve confusão nas alegações com Edward Snowden que está exilado na Rússia. 

Fonte: http://infograficos.estadao.com.br/public/especiais/snowden/personagens.html 

 

Questão: 37 

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

Segundo informações do Governo Federal impressas no endereço eletrônico do Ministério da Integração, o 

curso do rio não irá se alterar com a integração, portanto, o Rio São Francisco nunca deixará de existir. Para 

cada litro de água, será retirado o equivalente a duas colheres de sopa, ou seja, apenas 1,4% da água (vazão 

média) que corre em direção ao mar. O Projeto de Integração do Rio São Francisco faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. Orçado em R$ 8,2 bilhões, o empreendimento prevê 

recursos de quase R$ 1 bilhão para programas básicos ambientais, o que representa cerca de 11,8% do 

investimento total. Trata-se do mais significativo volume de investimentos nas questões socioambientais e 

arqueológicas do semiárido setentrional. O projeto não prevê, em momento algum, mudança de curso do rio, 

mas apenas a transposição de parte de suas águas. 

Fonte: http://integracaosaofrancisco.gov.br/?page_id=7 

 
 

Cargo: Professor MAI - B de Educação Física 
 

 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao discutir o emprego dos porquês, Bezerra (2013) explicita duas situações de uso. Segundo o gramático, 

“emprega-se o ‘por que’ separado em duas situações básicas: quando puder ser substituído por ‘pelo qual, 

pela qual, pelos quais, pelas quais’ – neste caso, teremos uma preposição ‘por’ seguida do pronome relativo 

‘que’, quando puder ser substituído por uma das expressões ‘por qual motivo’ ou ‘por qual razão’ – neste 

caso, teremos a preposição ‘por’ seguida do pronome interrogativo ‘que’” (p. 708). Como exemplo de tal uso, 

ele apresenta o seguinte enunciado: “Até agora não nos disse por que ele faltou à audiência”. Em: “saiba por 

que o programa do governo de importação de médicos pode ajudar a resolver esse flagelo”, o segundo caso 

explica o emprego do “por que”. 

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 



 

24 

 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Mata Atlântica é um conjunto de formações florestais que se estende por uma faixa de 1.300.000 km² do 

Rio Grande do Sul ao Piauí, passando por 17 Estados brasileiros. Ela ocupa um papel importante na 

manutenção dos recursos hídricos disponíveis dos principais estados brasileiros, abrangendo sete das nove 

maiores bacias hidrográficas do país. Possuindo assim, uma grande importância do ponto vista econômico, 

visto que 110 milhões de pessoas, ou 62% da população brasileira, vivem nessa região. O que, infelizmente, 

contribui, também, para que este fosse o conjunto de ecossistemas mais devastado do Brasil: cerca de 93% da 

Mata Atlântica original não existe mais. O Cerrado é o hoje o ecossistema que mais sofre devastação em 

índices anuais, mas não é o ecossistema que perdeu ou que foi mais devastado como um todo na história do 

país. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/biologia/mata-atlantica.htm. 

 
 

Cargo: Professor MAI - B de História 
 

Questão: 22 
Recurso procedente: Questão Anulada 
Houve erro material na elaboração da questão. A Conjuração baiana ou Conjura dos Alfaiates foi um 
movimento separatista de caráter emancipacionista ocorrida no século XVIII, na então capitania da Bahia, no 
Brasil. O movimento estourou em 12 de agosto de 1798, e em 8 de Novembro de 1799, procedeu-se a 
execução dos condenados por enforcamento, e suas cabeças foram postas em praça publicas para que 
servissem de exemplo. Portanto, a data em destaque no enunciado da questão: 1834 está descontextualizada 
do fato em questão, ou seja, a Conjuração  Baiana. (na verdade, 1834, está dentro do período Regencial, e não 
do período Colonial brasileiro.) 
Fonte 

 http://www.historiadobrasil.net/conjuracao_baiana.htm 

 http://www.infoescola.com/historia/revolta-dos-alfaiates/ 

 VICENTINO, Claudio. História geral e do Brasil,/ Claudio Vicentino e Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São 

Paulo : Scipione, 2010. P. 457,458.) 

  
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Foi solicitada a causa direta da prática que começou a ser adotada pelos comerciantes brasileiros. Portanto, 

compre esclarecer que a Lei 12.741, de dezembro de 2012 que obriga comerciantes a incluir o valor dos 

impostos nas notas e cupons fiscais começou a valer em junho deste ano, mas sem punição financeira aos 

infratores. Esta lei foi votada em decorrência de grande manifestação popular encabeçada por entidades 

comerciais e fiscais. No entanto, a prática (que é o que se pede no enunciado da questão) teve início com a 

votação desta lei. Podemos afirmar tratar-se de uma prática implementada gradativamente, pois a 

regulamentação da lei da transparência na carga tributária prevê fiscalização “exclusivamente orientadora” e 

deixa as multas para o próximo ano. Além disso, vale destacar que o enunciado da questão solicitava também 

que o candidato lesse com atenção à figura impressa na prova e nesta, consta a data de 03/05/2013 quando 

ainda não havia sido publicada a obrigatoriedade de tal medida, portanto, confirma-se tratar de uma prática 

até se transformar de fato numa obrigação legal desde que a lei foi aprovada até sua publicação.  

Fonte: http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,imposto-na-nota-fiscal-vai-vigorar-sem-punicao-para-

quem-descumprir,1506722. 

http://www.infoescola.com/historia/revolta-dos-alfaiates/
http://www.historiadobrasil.net/conjuracao_baiana.htm


 

25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo: Professor MAI - B de Inglês 
 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Bezerra (2013, p. 611-635), o emprego do acento grave indicativo de crase está correto nos 

seguintes enunciados: “Pedro é um bom servidor público, mas não vai àquela reunião”, pois se trata de um 

pronome demonstrativo que exerce a função de determinante; e “O enfermeiro nunca foi a escola”, pois se 

trata de qualquer escola (substantivo empregado no sentido geral e abstrato). 

Já no caso dos enunciados: “Todo médico deve obedecer as leis do local onde trabalha”, o acento grave deve 

ser usado por causa da regência do verbo “obedecer” que exige como complemento um objeto indireto; “Ela 

permaneceu horas e horas a espera de socorro”, o uso do acento é obrigatório, porque se tem uma locução 

prepositiva “à espera”; e em “Ele percebeu que alguém bateu à porta”, o uso do acento não se justifica pelo 

fato de “empurrou, bateu com força”, mas, sim, no sentido de “bater na porta ou desferir pancadas”. 

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão requer do candidato à identificação da operação algébrica de forma que A e B são algarismos de 

dois números formados por três algarismos cada. A operação 8AB – 2BA = ? é semelhante a: 

 
? 

Assim, da subtração de um algarismo par por outro ímpar, e vice-versa, somente resulta um algarismo ímpar, 

positivo ou negativo. Dessa forma, dentre todas as alternativas, a única possível é aquela onde tanto A – B, 

quanto B – A for ímpar, isto é, onde o segundo e, também, o terceiro algarismos do resultado foram ímpares: 

573. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quanto ao questionamento do texto recursal, a banca argumenta que: 

1) A opção B da prova é “lack of pollution” (ausência/falta de poluição). O texto diz nas linhas 1/2  “... 

Northern Pakistan is far from modern-day woes such as pollution” ( o norte do Paquistão está bem 

distante de males da vida moderna como a poluição). 

2) Não há liderança feminina, como quer o item C. O texto nas suas linhas 5/6/7 diz “...socially 

conservative culture, that’s especially true for women. The Hashoo foundation saw opportunity and a 
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possibility for a social change...” (cultura socialmente conservadora, o que é especialmente verdadeiro 

para as mulheres. A fundação Hashoo viu oportunidade e uma possibilidade para mudança social) 

3) Se a sociedade paquistanesa é socialmente conservadora, principalmente em relação à mulher, 

significa, de acordo com as pistas textuais, que não existe liderança feminina e foi justamente por tal 

razão que a fundação Hashoo viu oportunidade e possibilidade de mudança social. 

4) Houve inconsistência na tradução do item B. 

5) Houve inconsistência de tradução e compreensão das pistas textuais contidas nas linhas 5/6/7. 

Assim, a banca não encontra embasamento para atender a solicitação recursal. Fica mantido o gabarito 

preliminar. 

 

 

Cargo: Professor MAI - B de Matemática 
 

 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Bezerra (2013, p. 488-497) todas as orações subordinadas adverbiais estão classificadas de 

maneira correta. A primeira oração é condicional porque estabelece uma condição (o valor das consultas 

subir) para a realização de um fato expresso na oração principal (os profissionais continuarão trabalhando). A 

segunda é consecutiva porque indica a consequência (permanecer no posto de saúde o dia todo), o efeito de 

um fato (causa) contido na oração principal (ir ao posto de saúde). A terceira é concessiva porque indica uma 

oposição, um empecilho (ninguém poder ajudar), um “algo” que poderia impedir a realização do fato contido 

na oração principal (conseguir fazer todo o trabalho). A quarta oração é causal porque estabelece a causa, o 

motivo (ser ingênuo) para o fato (efeito) contido na oração principal (ser enganado pelos outros). E, por fim, a 

quinta oração é temporal porque expressa o tempo (desde que chegou), o momento do fato contido na 

oração principal (não parar mais de trabalhar). 

Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em: “Há cerca de dois anos venho notando a falta de médico no Brasil”, o sujeito é classificado como elíptico, 

oculto ou desinencial porque, embora não se encontre expresso, pode ser recuperado pela desinência do 

verbo “vir” (eu venho notando...). Em: “Há cerca de dois anos”, funciona como uma expressão temporal que 

informa ao leitor o tempo que o locutor (no caso do texto, Henrique Prata) vem percebendo a falta de 

médicos no Brasil. Nesse sentido, não há como existir dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado.  

Fonte: 

 BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 CADORE, Luiz Agostinho & LEDUR, Paulo Flávio. Análise sintática aplicada: fundamentos de 

concordância, regência, crase, colocação, pontuação e significado.  3 ed. Porto Alegre: RS, AGE, 2012. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão requer à identificação da operação algébrica de forma que A e B são algarismos de dois números 

formados por três algarismos cada. A operação 8AB – 2BA = ? é semelhante a: 
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? 

Assim, da subtração de um algarismo par por outro ímpar, e vice-versa, somente resulta um algarismo ímpar, 

positivo ou negativo. Dessa forma, dentre todas as alternativas, a única possível é aquela onde tanto A – B, 

quanto B – A for ímpar, isto é, onde o segundo e, também, o terceiro algarismos do resultado foram ímpares: 

573. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Escolha dos 3 ingredientes sólidos: C5,3 

Escolha dos 3 ingredientes líquidos: C4,3 

Total de maneiras:                                                                          

C5,3.C4,3 =(5!/2!3!).(4!/1!3!) = (5.4.3!/2!3!).(4.3!/3!)=10.4=40 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 

 

 

Cargo: Professor MAI - B de Português 
 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em: “Há cerca de dois anos venho notando a falta de médico no Brasil”, o sujeito é classificado como elíptico, 

oculto ou desinencial porque, embora não se encontre expresso, pode ser recuperado pela desinência do 

verbo “vir” (eu venho notando...). Em: “Há cerca de dois anos”, funciona como uma expressão temporal que 

informa ao leitor o tempo que o locutor (no caso do texto, Henrique Prata) vem percebendo a falta de 

médicos no Brasil. Nesse sentido, não há como existir dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado.  

Fonte: 

 BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 CADORE, Luiz Agostinho & LEDUR, Paulo Flávio. Análise sintática aplicada: fundamentos de 

concordância, regência, crase, colocação, pontuação e significado.  3 ed. Porto Alegre: RS, AGE, 2012. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A disciplina Conhecimentos gerais trata de temas marcantes na sociedade brasileira e mundial. São fatos que 

vinculados a áreas diversas, como história, geografia, política, economia, etc, possuem grande importância 

para trajetória da humanidade e a vida cotidiana dos cidadãos. O fato tratado nesta questão foi decisivo para 

o fim de um dos maiores conflitos da história da humanidade e foi relembrado em grande evento realizado 

recentemente, onde outro grande fato se desenvolveu, que foi o encontro dos presidentes das duas 

importantes nações internacionais que voltaram a protagonizar uma crise diplomática internacional, como já 

ocorreu em décadas passadas no fenômeno denominado Guerra Fria. Portanto, no que diz respeito ao tema, 

esclarecemos que no dia 6 de junho de 1944, chamado o Dia-D, o dia decisivo, os aliados ocidentais 

desembarcaram nas costas da Normandia, na França, dando início ao fim da II Guerra Mundial, começada 

cinco anos antes pela invasão nazista à Polônia. Simultaneamente ao desembarque do lado ocidental, no Leste 

da Europa, a URSS lançou uma poderosa ofensiva contra os nazistas, levando tudo de roldão. Onze meses 
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depois a Alemanha nazista rendia-se para os vencedores. O Japão, aliado dos nazistas, caiu quatro meses 

depois. Em agosto de 1945, todas as ações militares haviam sido suspensas, terminara a maior e pior guerra 

que a humanidade jamais travara. 

Fonte: 

 http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,obama-e-putin-se-encontram-em-70-aniversario-

do-dia-d,1506717 

 http://noticias.terra.com.br/educacao/historia/dia-d/ 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A disciplina Conhecimentos gerais trata de temas marcantes na sociedade brasileira e mundial. São fatos que 

vinculados a áreas diversas, como história, geografia, política, economia, etc, mas que têm grande importância 

para trajetória da humanidade e a vida cotidiana dos cidadãos. Portanto, a relação que se estabelece entre as 

nações na América, continente em que o Brasil está incluso, seus conflitos, desdobramentos e entidades 

representativas são de grande importância para o entendimento social e político da sociedade 

contemporânea em que vivemos.  No caso específico da questão, todas as afirmativas estão corretas. Em 

1962, Cuba anunciou adesão ao marxismo-leninista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

nação que protagonizava com os Estados Unidos da América (EUA) a Guerra Fria pelo domínio de influência no 

planeta. Em seguida foi expulsa da Organização dos Estados Americanos com a justificativa de que o regime 

adotado era incompatível com a democracia. Em 2009, foi aprovado seu reingresso, mas o governo de Raul 

Castro se recusou a reingressar na Organização.  

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/06/1465545-oea-convida-cuba-para-proxima-assembleia-

geral.shtml 

 
 

Cargo: Psicólogo 
 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na formação do NASF deve ser composto um “profissional de saúde pública”, segundo o descrito: Poderão 

compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 

Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), 

Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 

profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Isso concretiza o reconhecimento da Medicina Veterinária como profissão da área de Saúde (Resolução CNS 

287/98) pelo Ministério da Saúde, mostrando o fundamental e importante papel deste profissional na 

construção da Atenção Básica no SUS, e dessa forma mantém-se como correta a questão. 

Fonte: Resolução do Conselho Nacional de Saúde: nº 287 de 1998. 

 
 

Cargo: Secretário Escolar 
 



 

29 

 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Cegalla, entende-se como período “a frase constituída de uma ou mais orações”, portanto o período 

inicial em questão refere-se a “‘Incrível’ e ‘inacreditável’ querem dizer a mesma coisa – e não querem.”. O 

enunciado da questão deixa claro que deve-se atentar para os conceitos informados pelo autor, a fim de se 

identificar corretamente as respectivas características. Ressalta-se que o autor afirma que tais conceitos 

possuem significados semelhantes e distintos, porém, todo o texto foi desenvolvido realçando as diferenças 

entre eles. A alternativa C encontra-se correta, visto que o termo “abominável” é sinônimo de “nefário”, 

característica citada para o termo “inacreditável”, conforme se verifica na 2ª linha do 1º§. As demais 

alternativas encontram-se incorretas, pois apresentam, de acordo com o texto, argumentos não coerentes 

com as ideias dispostas pelo autor.  

Fontes: 

 O próprio texto. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 322. 
 

 

Cargo: Servente Escolar 
 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “cérebro”, transcrita do texto, apresenta a antepenúltima sílaba acentuada, pois se trata de um 

vocábulo proparoxítono, assim como a palavra “acúmulo”. Dessa forma, ambas as palavras são 

obrigatoriamente acentuadas por se tratarem de termos proparoxítonos. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão está clara e objetivo, de acordo com o conteúdo programático proposto. 

 Gabriel tinha 4  mais que Pedro e quando deu 2 a Pedro ficaram com a mesma quantia. Exempo: se Gabriel 

tinha 10 e Pedro 6, ao dar 2 para Pedro ambos ficaram com 8. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez; Joaquim 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA pelo motivo de não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
 

 
 

Cargo: Soldador 
 

 

Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA pelo motivo de não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
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Cargo: Supervisor Pedagógico 
 

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em: “Há cerca de dois anos venho notando a falta de médico no Brasil”, o sujeito é classificado como elíptico, 

oculto ou desinencial porque, embora não se encontre expresso, pode ser recuperado pela desinência do 

verbo “vir” (eu venho notando...). Em: “Há cerca de dois anos”, funciona como uma expressão temporal que 

informa ao leitor o tempo que o locutor (no caso do texto, Henrique Prata) vem percebendo a falta de 

médicos no Brasil. Nesse sentido, não há como existir dois sujeitos diferentes no mesmo enunciado.  

Fonte: 

 BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 CADORE, Luiz Agostinho & LEDUR, Paulo Flávio. Análise sintática aplicada: fundamentos de 

concordância, regência, crase, colocação, pontuação e significado.  3 ed. Porto Alegre: RS, AGE, 2012. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão requer a identificação da operação algébrica de forma que A e B são algarismos de dois números 

formados por três algarismos cada. A operação 8AB – 2BA = ? é semelhante a: 

 
? 

Assim, da subtração de um algarismo par por outro ímpar, e vice-versa, somente resulta um algarismo ímpar, 

positivo ou negativo. Dessa forma, dentre todas as alternativas, a única possível é aquela onde tanto A – B, 

quanto B – A for ímpar, isto é, onde o segundo e, também, o terceiro algarismos do resultado foram ímpares: 

573. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº9.394/96), em seu Art. 24, Inciso V, 

determina quais os critérios de “verificação do rendimento escolar”: avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 

longo do período sobre os de eventuais provas finais (alínea a), possibilidade de aceleração de estudos para 

alunos com atraso escolar (alínea b) . 

 Fonte: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 
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Cargo: Técnico em Administração 
 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a contratação de serviços técnicos especializados é hipótese de dispensa (art. 24 da 

Lei n. 8.666/93), contudo, trata-se de hipótese de inexigibilidade, (art. 25 da Lei n. 8.666/93). Dispensa e 

inexigibilidade são institutos distintos 

Isso posto, opina-se pela manutenção do gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Lei Federal n. 8.666/93 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 O recorrente sustenta que a Constituição não especifica que o Orçamento é lei em sentido formal, contudo o 

art. 165 dispõe que “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 

orçamentárias; III - os orçamentos anuais.  

Isso posto, opina-se pela manutenção do gabarito preliminar e improcedência do recurso. 

Fonte: Constituição Federal 
 

 

Cargo: Técnico em Saúde 
 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 De acordo com Lei do Exercício Profissional da Enfermagem 7.498/86 alínea I, parágrafo I, artigo 11, a 

consulta de enfermagem é uma atribuição exclusiva do enfermeiro.   

De acordo com a Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006, no anexo I, cabe ao auxiliar e ao técnico de 

enfermagem “realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação de risco, 

conforme planejamento da equipe” de saúde. A alternativa D é uma atribuição do técnico de enfermagem. 

Alternativa correta.  

Manter o gabarito: alternativa E. 

Fonte: 

 Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/categoria/legislacao/resolucoes. Acesso 

em 07/08/2014. 

 Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa 

http://www.cofen.gov.br/categoria/legislacao/resolucoes
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Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf. Acesso em 18/08/2014. 

 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão 29 afirma que a “prescrição de insulina na Atenção Básica (AB) exige que a equipe 

domine os ajustes de dose em cada tipo de esquema, a técnica de preparação, a aplicação e o 

armazenamento. De acordo com o comando da questão o candidato deve marcar a alternativa INCORRETA. A 

insulina realmente perde a sua potência 30 dias após a abertura do frasco, especialmente se o frasco for 

mantido fora da geladeira e não em 20 dias. Diante do exposto, pode-se concluir que entre 20 e 30 dias após a 

abertura do frasco, a insulina mantém suas propriedades terapêuticas. Alternativa A INCORRETA.  

Manter o gabarito: alternativa A. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o Cuidado da Pessoa com Doença Crônica: Diabetes mellitus. Brasília, 2013. (Cadernos de 

Atenção Básica, n. 36). Disponível em http://bvsms.saude.gov.br/ Acesso em 18/08/2014. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Programa Nacional de Suplementação de Ferro, desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que se destina à 

suplementação preventiva de todas as crianças de 6 a 18 meses com sulfato ferroso. De acordo com o Programa, 

crianças de 6 a 18 meses devem receber o suplemento de ferro disponível nas unidades nas unidades básicas de saúde 

de forma preventiva. 

A recomendação do Ministério da Saúde é que até os seis meses de vida a criança deve ser alimentada exclusivamente 

com o leite materno. De acordo com o Ministério, “as reservas de ferro da criança que recebe com exclusividade o leite 

materno, nos seis primeiros meses de idade, atendem às necessidades fisiológicas, não necessitando de qualquer forma 

de complementação nem de introdução de alimentos sólidos.”  

Manter o gabarito: alternativa A. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e nutrição 

complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23) (Série A. Normas e 

Manuais Técnicos). 

 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Bezerra (2013, p. 611-635), o emprego do acento grave indicativo de crase está correto nos 

seguintes enunciados: “Pedro é um bom servidor público, mas não vai àquela reunião”, pois se trata de um 

pronome demonstrativo que exerce a função de determinante; e “O enfermeiro nunca foi a escola”, pois se 

trata de qualquer escola (substantivo empregado no sentido geral e abstrato). 

Já no caso dos enunciados: “Todo médico deve obedecer as leis do local onde trabalha”, o acento grave deve 

ser usado por causa da regência do verbo “obedecer” que exige como complemento um objeto indireto; “Ela 

permaneceu horas e horas a espera de socorro”, o uso do acento é obrigatório, porque se tem uma locução 

prepositiva “à espera”; e em “Ele percebeu que alguém bateu à porta”, o uso do acento não se justifica pelo 

fato de “empurrou, bateu com força”, mas, sim, no sentido de “bater na porta ou desferir pancadas”. 

http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/
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Fonte: BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da língua portuguesa para concursos. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na formação do NASF deve ser composto um “profissional de saúde pública”  , segundo o descrito: Poderão 

compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 

Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 

Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; 

Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clinica médica), 

Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e 

profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 

Isso, concretiza o reconhecimento da Medicina Veterinária como profissão da área de Saúde (Resolução CNS 

287/98) pelo Ministério da Saúde, mostrando o fundamental e importante papel deste profissional na 

construção da Atenção Básica no SUS, e dessa forma mantém-se como correta a questão. 

Fonte: Resolução do Conselho Nacional de Saúde: nº 287 de 1998 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a) Reabilitação e reeducação; prevenção de doenças; promoção da saúde e promoção social.  

A resposta possui três enfoques e não cinco, conforme citado no recurso. Reeducar faz parte do processo de 

reabilitação, pois significa ensinar algo que o indivíduo perdeu e o terapeuta ocupacional deverá retomar em 

sua intervenção. Dentre os pontos de justificativa, as razões recursais correlaciona o conceito de reeducar com 

o de “conscientização do espaço de trabalho”, entretanto tal premissa condiz com o conceito e educar e não 

reeducar. Fundamentando o conceito de reeducação tomando como base o dicionário Michaelis, reeducar é 

“Processo para ensinar aos doentes como executar certos movimentos perdidos por lesão ou deficiência 

orgânica; reabilitação.”. Desta forma, a resposta divulgada em gabarito está correta, considerando o recurso 

IMPROCEDENTE.  

Fonte: 

 WATANABE, M.; NICOLAU, S.M. A Terapia Ocupacional na interface da saúde do trabalhador. In: DE 

CARLO, M.M.R. P.; BARTALOTTI, C.C. Terapia Ocupacional no Brasil: fundamentos e perspectivas. São 

Paulo: Plexus Editora, 2001. p.159. 

 MICHAELIS. Dicionário de Português Online. Acesso em 16/08/2013. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-

portugues&palavra=reeduca%E7%E3o>. 

 

Questão: 26 

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

O terapeuta ocupacional volta-se também o seu trabalho em cuidados paliativos para a questão espiritual de 

acordo com os novos enforques para a promoção da qualidade de vida dentro de um programa de cuidados 

paliativos. Usando como base para fundamentar tal conduta, refere-se à Organização Mundial de Saúde 

(WHO, 2002) que disserta que o cuidados paliativos é conceituado por um conjunto de medidas capazes de 

prover uma melhor qualidade de vida ao doente que possui uma doença que ameace sua vida, para tanto os 
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profissionais utilizam-se de abordagens que além do cuidado para as condições clínicas, também volta-se seu 

olhar para o suporte emocional, social e espiritual, tanto para o paciente quanto para a sua família, 

estendendo esta conduta até o final da vida.  

Também vale ressaltar, que o enunciado da questão não limita as áreas de atuação da Terapia Ocupacional em 

Cuidados Paliativos, mesmo com a atuação voltando para as demais condições que o indivíduo apresenta, 

efetivamente pode-se abordar em sua conduta apenas as questões emocionais, sociais e espirituais, pois as 

condições clínicas talvez não permitam uma conduta terapêutica ampla. Assim a conduta a ser realizada difere 

de paciente para paciente, levando em consideração as necessidades de cada indivíduo e de seus familiares. 

Citando Ferrer e Santos (2007), “cuidar de seres humanos transcende as técnicas e os procedimentos 

realizados nos serviços de saúde, ações, postura humanística e muita sensibilidade” (In: Bigatão; De Carlos, 

2009, p. 206). 

Desta forma o recurso torna-se improcedente.  

Fonte: 

 WHO, 2002. IN: BIGATÃO, M. dos R.; DE CARLO, M.M.R. do P. A Terapia Ocupacional em oncologia no 

hospital das clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP. In: UCHÔA- FIGUEIREDO, L. da 

R.; NEGRINI, S.F.B. de M. (org). Terapia Ocupacional: diferentes práticas em hospital geral. Ribeirão 

Preto: Legis Summa, 2009. p. 206. 
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Cargo: Vigia Rondante 
 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado está claro e a questão de acordo com o conteúdo programático proposto. 

Gabriel tinha 4 a mais que Pedro e quando deu 2 a Pedro ficaram com a mesma quantia. Exempo: se Gabriel 

tinha 10 e Pedro 6, ao dar 2 para Pedro ambos ficaram com 8. 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim 

 
Questão: 30 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
A questão foi ANULADA pelo motivo de não haver uma alternativa de resposta que atenda ao enunciado.  
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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. 
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