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CONCURSO PÚBLICO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO/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 DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO/MG. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

469000396 Queila Carvalho De Souza Agente de Serviços Operacionais 

469001387 Camila Moreira De Carvalho Agente de Serviços Operacionais 

469000007 Varlei De Moura Prata Assistente Social 

469000027 Glaciana Sebastiana Alves Amancio Freitas Assistente Social 

469000046 Leiliane Carvalho Fernandes Assistente Social 

469000209 Patrícia Alves Da Silva Assistente Social 

469000122 Natália Da Conceição Pereira Auxiliar Administrativo 

469000483 Nivia Knupp Da Cunha De Abreu Auxiliar Administrativo 

469001320 Simone Dornelas Silva Auxiliar Administrativo 

469001479 Genaina Viera De Carvalho Veigas Auxiliar Administrativo 

469001517 Marcleiton Klem Arruda Auxiliar Administrativo 

469000216 Maria Aparecida Soares Auxiliar de Serviços Gerais 

469000219 Josiane Aparecida Vieira Cezário Auxiliar de Serviços Gerais 

469000694 Fernanda Dos Santos Lacerda Auxiliar de Serviços Gerais 

469000705 Vanessa Aparecida Gomes Reis Auxiliar de Serviços Gerais 

469000754 Romilton De Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

469001150 Neoreme De Araújo Queiroz Auxiliar de Serviços Gerais 

469001382 Leiliane Angela De Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

469000277 Maressa Bernabé Gomes Valentim Engenheiro Civil 

469000718 Mateus Zanirate De Miranda Engenheiro Civil 

469001418 Thiago Dos Reis César Engenheiro Civil 

469000379 Fabrícia Baía Fabris De Carvalho Fonoaudiólogo 

469000438 Alline Luisa Gonçalves Médico Especialista Psiquiatra 

469000149 Juliano De Souza Vasconcelos Motorista 

469000405 Claudinei Alves Da Silva Motorista 

469000514 Margareth Gomes Da Silva Rodrigues Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

469000952 Neoreme De Araújo Queiroz Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

469001308 Gelsane Maria De Paula Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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469001179 Priscilla Angelica Bastos Oliveira Psicólogo 

469000434 Samuel Nepomuceno Ferreira Químico 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

 
 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Agente de Serviços Operacionais 
 
 
Questão: 11 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A argumentação não se refere à questão indicada na prova. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está de acordo com o conteúdo programático citado no edital, referindo-se a atividades envolvendo 

as quatro operações e o gabarito encontra-se com a opção correta. 

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

 

 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa (E) “Ebola já matou mais de 1.000 na África, diz OMS” (Título) não pode ser considerada correta. 

O ponto de vista é o elemento subjetivo, aquele que determina a impressão pessoal, a interpretação do 

objeto. Através do ponto de vista reflete-se o estado de espírito do observador, suas idiossincrasias, suas 
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preferências. Não há qualquer aspecto subjetivo no trecho destacado na alternativa “E”, temos um fato 

registrado através da citação de um órgão internacionalmente reconhecido.  

Fonte:  

 PIMENTEL, Carlos. Redação descomplicada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.   

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) efeitos da medicação contra a depressão.” não pode ser considerada correta, pois, em “Eu 

não preciso mais ser infeliz.” não há descrição de quaisquer efeitos de medicação , seja contra a depressão ou 

algum outro mal. Em tal trecho, existe uma afirmativa, um exemplo da expressão de um grande número de 

pessoas atualmente que, de acordo com o entrevistado, não querem sentir algum tipo de tristeza. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Um ponto de análise que sempre deve ser levado em consideração em uma questão com letras, sobretudo 
quando se trata de sequências lógicas, é o valor numérico de cada letra, tendo por base sua posição no 
alfabeto português. 
Por esse prisma, somando-se o algarismo correspondente a cada letra em cada par de letras encontra-se um 
número. A cada termo da sequência, esse número é sequencial a partir de 10: BH = 2 + 8 = 10; EF = 5 + 6 = 11; 
AK = 1 + 11 = 12. Logo, o 8º termo tem de ter soma igual a 17. A única alternativa cujas letras não apresentam 
soma igual a 17 é HH, pois 8 + 8 = 16. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Se a área hachurada é 6cm2, então 2a/2 = 6, donde a = 6 cm. Logo, (2+6) (6+1) = 8.7 = 56cm2. 

Como não existe esse gabarito entre as alternativas, a questão deve ser ANULADA. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
630/15 = 42 dias/mês. 42÷8 (resto da divisão=2). Assim, a cada mês subsequente, o primeiro dia ocorre dois 

dias à frente na semana. Assim, no 2º mês, 5º dia da semana; no 3º mês, 7º dia; no 4º mês, 1º dia; no 5º mês; 

3º dia, e assim, sucessivamente. Dessa forma, um mês sempre começa no 1º, 3º, 5º ou 7º dia da semana. O 

10º mês começou no 5º dia da semana. Logo, o quinto dia do 10º mês caiu no primeiro dia da semana. 

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

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
Área da pizza Família:  = . Área da pizza Média:  = 169 . 

Para fins de análise, supõe-se o preço da família 20,00 e, logo, da média, 10,00; 

Analisando-se cada item, tem-se: 

I.  > 2(169 ) =>  > . Verdadeiro, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia (20,00), mas 

leva-se maior área de pizza pedindo uma pizza família, ao invés de duas médias. 
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II. 3(169 )  >   => 507  > . Falso. Pagam-se 30,00 por 507 cm de pizza. Proporcionalmente, deveria 

pagar, no máximo, (507 /3)*2 =  (valor proporcional a 20,00, nesse caso). Mas, leva-se mais que isso 

( ). Logo, é mais vantajosa uma pizza família. 

III. 2( ) + 169  < 5(169 )  =>  891  < 845 . Falso, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia 

(50,00), mas obtém-se maior área de pizza no primeiro caso. Logo é mais vantajoso. 

Logo, a sequência correta é “V, F, F”. Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao aplicar a fórmula =SOMA (B2: B5) na célula B6 da planilha, o Excel somará todos os valores existentes entre 

as células B2 e B5, logo, será realizada a soma dos valores 10 + 6 + 4 + 5 que resultará no valor 25. Com base 

no argumento, julgo o recurso IMPROCEDENTE. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007  

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa E. 
Houve erro material na posição do gabarito. Por força do art. 23, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.666/93 

e alterações posteriores, a modalidade correta é indicada na alternativa “e”. Retifica-se o gabarito para a 

alternativa “E”. 

Fonte: Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

 
 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra “mas” no trecho “Mas o som do rádio faz que o ouvinte exercite a imaginação, despertando sua 

sensibilidade.”, expressa ideia de contraste, oposição. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa C. 
O recurso procedente, acusando um erro no gabarito, onde a alternativa correta seria a letra C, pois 20 + 20 x 

1 = 40,00 

Fonte: Coleção Matemática do Cotidiano & suas conexões. Bigode; J.L.Antônio; Gimenez;Joaquim. 
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Cargo: Engenheiro Civil 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Se a área hachurada é 6cm2, então 2a/2 = 6, donde a = 6cm. Logo, (2+6)(6+1) = 8.7 = 56cm2. 

Como não existe esse gabarito entre as alternativas, a questão deve ser ANULADA. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa B. 
Área da pizza Família:  = . Área da pizza Média:  = 169 . 

Para fins de análise, supõe-se o preço da família 20,00 e, logo, da média, 10,00; 

Analisando-se cada item, tem-se: 

I.  > 2(169 )  =>  > . Verdadeiro, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia (20,00), 

mas leva-se maior área de pizza pedindo uma pizza família, ao invés de duas médias. 

II. 3(169 )  >   => 507  > . Falso. Pagam-se 30,00 por 507 cm de pizza. Proporcionalmente, deveria 

pagar, no máximo, (507 /3)*2 =  (valor proporcional a 20,00, nesse caso). Mas, leva-se mais que isso 

( ). Logo, é mais vantajosa uma pizza família. 

III. 2( ) + 169  < 5(169 )  =>  891  < 845 . Falso, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia 

(50,00), mas obtém-se maior área de pizza no primeiro caso. Logo é mais vantajoso. 

Logo, a sequência correta é “V, F, F”. Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A toxoplasmose não é doença de notificação compulsória, mesmo em casos de transmissão congênita ou 

formas mais graves dessa patologia, não há a necessidade de notificação junto aos serviços de vigilâncias 

epidemiológicas. 

 Fonte: PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011/MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
 

Cargo: Médico Especialista Psiquiatra 
 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A referência bibliográfica (HALES, R. E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 4. Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006) utilizada para elaboração da questão e fornecida pela banca, faz saber sobre o tema que: 

Enquanto todas as demências exibem as mesmas características clínicas essenciais, as demências corticais e 
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subcorticais costumam diferir na apresentação clínica. A demência cortical é caracterizada por prejuízo 

proeminente de memória (lembrança e reconhecimento), disfunção de linguagem, apraxia, agnosia e déficits 

visuoespaciais, e geralmente não apresentam sinais motores proeminentes. A demência subcortical apresenta 

prejuízo de memória de evocação, fluência verbal diminuída sem anomia, bradifrenia (pensamento lento), 

humor deprimido, labilidade afetiva, apatia e atenção/concentração diminuídas, e costuma apresentar sinais 

motores proeminentes. Ressalta que a dicotomia cortical/subcortical não é absoluta, uma vez que afasia, 

apraxia e agnosia têm baixa sensibilidade para diferenciar uma da outra e de outras demências que podem ao 

longo do seu curso expressar características corticais ou subcorticais.  

Sobre a demência em razão do HIV, descrita no tópico de demências subcorticais, descreve que inicialmente 

se manifesta por meio de diminuição na velocidade psicomotora e de processamento de informação, na 

memória verbal, na eficiência da aprendizagem e na função motora fina, com sintomas corticais posteriores 

de redução da função executiva, afasia, apraxia e agnosia, que como dito anteriormente são pouco sensíveis 

ao diferenciar a demência cortical da subcortical. Lembra ainda que em estágios avançados podem ocorrer 

ataxia, espasticidade, tônus muscular aumentado e incontinência. Dessa maneira, evidencia-se que mesmo 

com sintomas corticais, esses de difícil diagnóstico e diferenciação a demência devido ao HIV ainda se 

enquadra no subtipo subcortical.  

Logo, a questão exigia que fosse assinalada a única alternativa sem sintomas subcorticais, no caso a demência 

devida à doença de Creutzfeldt – Jakob. Como proposto no recurso, com outra fonte evidenciando que a 

demência devido ao HIV pode ser outrora cortical como também subcortical está não se enquadra no 

gabarito.  

Ao analisar o conteúdo programático, a questão será anulada uma vez que este não contém o tema 

demências ou transtornos mentais orgânicos.  

Fonte:  

HALES, R. E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O tema proposto na alternativa – Síndrome de Rett enquadra-se nos transtornos globais do desenvolvimento. 

Nesse caso, procede ao recurso uma vez que este tema não se enquadra no conteúdo programático do 

referido Edital.  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A questão referida aborda o tema, emitindo o comando “Sobre os transtornos psiquiátricos do puerpério...” 

descritos na referência bibliográfica utilizada para elaboração da questão. Na alternativa questionada, não se 

solicita o conhecimento específico sobre os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR e do CID-10, mas sim o 

conhecimento da condição melancolia pós-parto descrito na citada referência. Além disso, quando abordado 

conhecimento específico de uma entidade diagnóstica este foi claramente elucidado na alternativa, como, por 

exemplo: “Segundo o DSM‐IV‐TR, a depressão pós‐parto ocorre nas quatro primeiras semanas após dar à luz.”. 

Fonte: HALES, R. E.; YUDOFSKY, S. C. Tratado de psiquiatria clínica. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
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Cargo: Motorista 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
O terceiro parágrafo do texto é enfático ao afirmar que “A questão da fome, não está ligada somente à falta 

de alimento, envolve também a degradação do meio ambiente e a falta de paz”. Dessa forma, a afirmativa IV, 

assim como a afirmativa I que contradiz o primeiro parágrafo do texto que informa que “O maior problema do 

mundo é a fome.”, estão incorretas. Assim, somente as afirmativas II e III estão adequadas ao contexto 

textual. 

Fonte: o próprio texto. 

 

 

Cargo: Pedagogo 

 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Se a área hachurada é 6cm2, então 2a/2 = 6, donde a = 6 cm. Logo, (2+6) (6+1) = 8.7 = 56cm2. 

Como não existe esse gabarito entre as alternativas, a questão deve ser ANULADA. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa B. 
Área da pizza Família:  = . Área da pizza Média:  = 169 . 

Para fins de análise, supõe-se o preço da família 20,00 e, logo, da média, 10,00; 

Analisando-se cada item, tem-se: 

I.  > 2(169 ) =>  > . Verdadeiro, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia (20,00), mas 

leva-se maior área de pizza pedindo uma pizza família, ao invés de duas médias. 

II. 3(169 )  >   => 507  > . Falso. Pagam-se 30,00 por 507 cm de pizza. Proporcionalmente, deveria 

pagar, no máximo, (507 /3)*2 =  (valor proporcional a 20,00, nesse caso). Mas, leva-se mais que isso 

( ). Logo, é mais vantajosa uma pizza família. 

III. 2( ) + 169  < 5(169 )  =>  891  < 845 . Falso, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia 

(50,00), mas obtém-se maior área de pizza no primeiro caso. Logo é mais vantajoso. 

Logo, a sequência correta é “V, F, F”. Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 

Cargo: Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A partir do segundo termo os demais são obtidos da seguinte forma:  

_Cada termo de ordem par é igual ao anterior multiplicado por 10; 

_Cada termo de ordem ímpar é igual ao anterior dividido por 2. 

Assim tem-se: 

1º termo: 2 ; 2º termo: 2.10=20 ; 3º termo: 20:2=10 ; 4º termo:10.10=100 ; 5º termo: 100:2=50  ; 6º termo: 

50.10=500                       7º termo: 500:2=250 ;  8º termo: 250.10=2500 ; 9º termo: 2500:2=1250 ;  10º termo: 

1250.10=12500 ; 11º termo: 12500:2=6250 

Soma dos termos que faltam: 100+250+12500=12.850 

Como esse valor não se encontra entre as alternativas apresentadas a questão deve ser ANULADA. 

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. 
Reposicionando as 5 figuras tem-se que a referente a alternativa E é diferente das demais, conforme indicado 

a seguir: 

                                                          
 

               A                             B                              C                              D                                  E 

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

 
 

Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa (A) da sigla “OMS” em lugar de “Organização Mundial da Saúde”. Não pode ser considerada 

correta, pois, em “[...] a OMS reuniu especialistas em ética nesta segunda, [...]” (1º§) a utilização da 

denominação completa em lugar da sigla não produziria o efeito expresso no enunciado: “relação real de 

contiguidade considerando o termo utilizado em lugar de outro.” Tal relação é expressa pelo emprego da 

figura de linguagem “metonímia”. Significado de Metonímia: É uma relação de contiguidade, de substituição 

de uma palavra por outra que mantém alguma relação de sentido com a anterior. 

Exemplo do uso da palavra Metonímia: 

Pode ocorrer de vários modos: 

O autor pela obra (Gosto de ler Machado de Assis.); a parte pelo todo (mãos que dão esmolas); 

O continente pelo conteúdo e vice-versa (Comi dois pratos ontem no jantar.). 
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OMS = Organização Mundial da Saúde. Portanto, são termos equivalentes; e não termos diferentes que 

possuem uma relação de contiguidade entre si. 

Fonte: 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Ed. FGV. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão: “Na primeira pergunta feita pela revista ao entrevistado – ‘Por que 

tantas previsões alarmantes sobre o aumento da depressão no mundo? ’ –, é possível notar, na construção, a 

omissão do (a) ________________________, contribuindo para a maior _______________ textual.” Assinale a 

alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.” o questionamento feito tem por 

objetivo identificar um importante recurso utilizado para garantir a concisão textual, o uso da elipse: figura 

sintática que consiste na omissão de um termo que o contexto ou a própria estrutura sintática do enunciado 

permitem recobrar. Também funciona como recurso sintático estruturador da coesão textual.  

Fonte: FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “(D) mas também.” não pode ser considerada correta. Considerando que o trecho “Mas o 

homem não aceita mais sentir coisas que são humanas, [...]” está inserido no contexto: “Há situações em que, 

se não ficarmos tristes, é um problema – como quando se perde um ente querido. Mas o homem não aceita 

mais sentir coisas que são humanas, como a tristeza.”; ocorre que a conjunção “mas” indica oposição. Já a 

locução “mas também” expressa relação de adição, expressão enfática da conjunção aditiva “e”. 

Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar do item não estar diretamente compilado do texto da legislação, dá-se a entender que ele está 

correto, pois da margem de aceitação junto ao que se diz como objetivos do SUS.   

Fonte: Lei 8080 de 1990. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As teorias psicodinâmicas de personalidade destacam um mecanismo central de motivação (inconsciente) que 

permite definir e descrever o que seja a personalidade de um indivíduo. Nesse sentido, essas teorias agregam 

autores como Freud, Adler, Jung, Reich e Melanie Klein. No caso de Freud, o eixo central de sua teoria de 

personalidade pode ser resumido na afirmação de que os indivíduos são motivados para a busca de satisfação 

e supressão da tensão e ansiedade (princípio do prazer). Essa motivação é dinâmica e traduz-se em energia 

física e psíquica oriunda de impulsos básicos (pulsões sexuais e libido). Para Adler os indivíduos são motivados 

pela orientação para a superioridade já que são incipientemente frágeis e inferiores. Nessa perspectiva são 

vistos a partir de uma ótica positiva, já que possuem um sentimento de identidade com toda a humanidade e 

adotam um estilo de vida próprio nessa busca de superioridade em detrimento da fragilidade e inferioridade. 

Jung salientava não só experiências reprimidas (o recalque inconsciente da psicanálise), mas também 

emoções e experiências vivenciadas de modo atemporal e proporcionadas inclusive por mecanismos tácitos e 

de ancestralidade (inconsciente coletivo).  A origem e causação da excitação somática, a qual pode ou não ser 
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compatível com a consciência, frustrada, satisfeita ou associada a uma nova ideia para a realização final em 

um motivo ou conflito, é o que traduz um indivíduo (caráter orgone, por exemplo) para Reich. Por sua vez, 

Klein propôs que a dinâmica da personalidade de um indivíduo se baseia nas experiências iniciais vivenciadas 

e qualificadas em boas ou más com os objetos afetivos inicialmente parciais (seio, pênis, vagina...). Essas 

experiências funcionam como protótipos de todas as relações interpessoais posteriores.  

Fonte:  

 Feist, J. & Feist, G.J. (2008). Teorias da personalidade. 6ª ed. São Paulo: McGraw Hill. Freud, p.31; 

Adler. P. 69; Jung p.98; Klein p. 135.  

 Cloninger, S.C. (1999). Teorias da personalidade. São Paulo: Martins Fontes. 

 Hall, C. S., Lindzey, G. & Campbell, J.B. (2000). Teorias da Personalidade. 4ed. Porto Alegre: Artmed. 

 Reis, A. O.A., Magalhães, L.M.A., &  Gonçalves, W.L. (1984). Teorias da Personalidade em Freud, Reich e 

Jung. Col. Temas Básicos de Psicologia. Vol. 7. São Paulo: EPU. Reich p. 74 – FRJ EDUSP 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS, a violência contra as mulheres é tem sido 

denominada por violência por parceiros íntimos e/ou de gênero, a qual tem sido denominada também por 

violência de gênero, por se tratar de um tipo de violência interpessoal que ocorre entre parceiros íntimos, 

independente da orientação sexual, nas modalidades física, sexual, psicológica, envolvendo privação, controle 

coercitivo, abuso, negligência e danos patrimonial, material e moral, ocasionando diversas lesões e até a 

morte. Devido à alta prevalência desse fenômeno no mundo (OMS, 2002) e no Brasil (2003; 2005), e os 

severos impactos sobre a saúde da mulher, houve uma revisão da agenda de trabalhos na saúde pública e a 

implementação de uma legislação específica, a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

Esse fenômeno abrange fatores de interação social e vem sendo discutido também no âmbito da Psicologia 

Social. 

Fonte:  

 Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A.B., & Lozano, R. (Ed.) (2002). Relatório Mundial sobre 

violência e saúde/ World report on violence and health. Geneva: World Health Organization. 

 Lei n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 (2006). Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Brasília. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei/L11340.htm. Acesso em 01 de fevereiro de 2010. 

 Minayo, M. C. S. (2005). Violência: um problema para a saúde dos brasileiros. In: Ministério da Saúde. 

Secretaria de Vigilância em Saúde. Impacto da violência na saúde dos brasileiros (pp.10-41). Brasília: 

Ministério da Saúde. 

 Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/mulher-viver-sem-violencia/ Acesso: 20 jul. 2014. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em referência ao relacionamento familiar e estilo parental expressos pelos pais às crianças e adolescentes, o 

estilo parental denominado autoritativo é caracterizado por pais mais receptivos, sensíveis e menos exigentes 

já que estabelecem demandas razoáveis, coerentes e recíprocas com os filhos. Isso é fundamental para 

processos de desenvolvimento e aprendizagem. 

Fonte:  

http://www.spm.gov.br/mulher-viver-sem-violencia/
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 Arpini, D. M.; Quintana, A. M. (2003). Identidade, família e relações sociais em adolescentes de grupos 

populares. Estudos de Psicologia, Campinas, 20 (1), 27-36. 

 Baptista, M.N. & Teodoro, M.L. (2012). Psicologia de Família – teoria, avaliação e intervenção. Porto 

Alegre: Artmed. 

 Coslin, P.G. (2002). Psicologia do Adolescente. Lisboa: Instituto Piaget. 

 Gleitman, H.; Reisberg, D. & Gross, J. (2009). Psicologia. 7ªed. Porto Alegre: Artmed.p.440-441. 

 Mondin, E.M.C (2008). Práticas educativas parentais e seus efeitos na criação dos filhos. Psicologia 

Argumento, 26(54), 233-244. 

 Papalia, D. E.; Feldman, R. D.; Olds, S. W. (2006).  Desenvolvimento humano. 8. ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta correta é a letra B, pois não se pode afirmar que a maioria maciça (expressão que indica uma 

maioria predominante) pensem apenas em vantagens econômicas. Principalmente porque se refere a 

“produtores e consumidores”, o que torna definitivamente a assertiva falsa.  

 “A maioria maciça dos produtores e consumidores (ERRADO) pensam apenas (ERRADO) em vantagens 

econômicas, pois esses seres alterados têm maior resistência a herbicidas, inseticidas e hormônios, tendo uma 

produção mais barata e um lucro maior, ainda que não se tenha concretamente a medida das consequências 

dessas alterações genéticas para a saúde (outro ERRRO, pois já se tem comprovações dos males que alguns 

produtos químicos e alterações podem trazer.). Além disso, ambientalistas acusam os alimentos transgênicos 

de causar impactos irreversíveis ao meio ambiente. 

Fonte: 

 http://www.suapesquisa.com/transgenicos/ 

 http://cib.org.br/biotec-de-a-a-z/publicacoes/guia-o-que-voce-precisa-saber-sobre-transgenicos/ 

 
 

Cargo: Químico 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Se a área hachurada é 6cm2, então 2a/2 = 6, donde a = 6 cm. Logo, (2+6) (6+1) = 8.7 = 56cm2. 

Como não existe esse gabarito entre as alternativas, a questão deve ser ANULADA. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa B. 
Área da pizza Família:  = . Área da pizza Média:  = 169 . 

Para fins de análise, supõe-se o preço da família 20,00 e, logo, da média, 10,00; 

Analisando-se cada item, tem-se: 

I.  > 2(169 )  =>  > . Verdadeiro, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia (20,00), 

mas leva-se maior área de pizza pedindo uma pizza família, ao invés de duas médias. 

II. 3(169 )  >   => 507  > . Falso. Pagam-se 30,00 por 507 cm de pizza. Proporcionalmente, deveria 

http://www.suapesquisa.com/transgenicos/
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pagar, no máximo, (507 /3)*2 =  (valor proporcional a 20,00, nesse caso). Mas, leva-se mais que isso 

( ). Logo, é mais vantajosa uma pizza família. 

III. 2( ) + 169  < 5(169 )  =>  891  < 845 . Falso, pois em ambos os casos paga-se a mesma quantia 

(50,00), mas obtém-se maior área de pizza no primeiro caso. Logo é mais vantajoso. 

Logo, a sequência correta é “V, F, F”. Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo: 

Ática, 1999. 
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DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

18 de novembro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


