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* Arquivo atualizado conforme decisão de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva 

divulgada em 19 de janeiro de 2016. 

 

 

Município de São José da Lapa/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 DE 

2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAPA - MG. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

606000952 Amanda Santos Da Silva Agente Administrativo 

606001113 Lucas Brighenti Do Espirito Santo Agente Administrativo 

606002033 Christian Leonardo Laignier Gil Nunes Agente Administrativo 

606003601 Neuza Dos Santos Agente Administrativo 

606007863 Silvanil Maria Da Silva Agente Administrativo 

606010004 Giovanni Magno Silva Reis Agente Administrativo 

606014856 Nivaldo Cabrera Andrade Agente Administrativo 

606017383 Fábio Pires De Oliveira Analista de Informática 

606000389 Roseli Pereira De Souza Assistente de Controle Interno 

606008330 Anderson Leite Matos Assistente de Controle Interno 

606000190 Viviane Aparecida Do Amaral Santos Auxiliar Administrativo 

606000207 Derly Oscar De Miranda Neto Auxiliar Administrativo 

606000354 Neuzy Vieira Da Paixão Auxiliar Administrativo 

606000440 Sthefany Batista Pires Da Silva Auxiliar Administrativo 

606000609 Liliane Lourenca De Aquino Auxiliar Administrativo 

606001183 Clarisse Valeriano Da Silva Lopes Auxiliar Administrativo 

606001330 Luciene De Moura Fernandes Auxiliar Administrativo 

606001406 Lucas Silva Campos Auxiliar Administrativo 

606001603 Ana Paula Moreira Ribeiro Auxiliar Administrativo 

606001954 Dampier Amurat Peixoto Batista Auxiliar Administrativo 

606002114 Kamila De Souza Alves Auxiliar Administrativo 

606002358 André Silva Godoy Auxiliar Administrativo 

606002462 Daniele Campos Martins Da Motta Auxiliar Administrativo 

606002896 Tatiane Bastos Sacramento Auxiliar Administrativo 

606003264 Roseli Aparecida Raiz Auxiliar Administrativo 
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606003514 Rafaela De Jesus Santos Auxiliar Administrativo 

606003516 Vivian Mangabeira Nery Souza Auxiliar Administrativo 

606003539 Valquiria De Faria Neves Auxiliar Administrativo 

606004010 Douglas Estevão Santana Lopes Auxiliar Administrativo 

606005264 Leandro Vieira Oliveira Auxiliar Administrativo 

606005279 Suellen Caroline Corrêa Motta Auxiliar Administrativo 

606006930 Rayane Dos Santos Siqueira Auxiliar Administrativo 

606007129 Dayane Fagundes De Queiroz Auxiliar Administrativo 

606007208 Weliton Luiz Nunes Auxiliar Administrativo 

606007562 Adriano Márcio Rezende Oliveira Auxiliar Administrativo 

606008530 Weverton Denner Carvalho Costa Auxiliar Administrativo 

606008564 Sebastião Paulo Castro Guimarães Auxiliar Administrativo 

606009107 Bruno Vinícius De Abreu Auxiliar Administrativo 

606009700 Heitor Estevão Da Silva Auxiliar Administrativo 

606011064 Laíse Lisboa Duarte De Souza Auxiliar Administrativo 

606011069 Margarete Duarte De Souza Auxiliar Administrativo 

606014679 Paloma Andrade Diniz Pinto Auxiliar Administrativo 

606014796 Adelia De Fátima Marques Cardoso Auxiliar Administrativo 

606015549 Gabriela Da Silva Xavier Auxiliar Administrativo 

606016098 Kenia Cristina Garajau Ferreira Auxiliar Administrativo 

606016396 Pablo Santa Barbara Ferreira Auxiliar Administrativo 

606016589 Mariangela Souza Auxiliar Administrativo 

606016859 Leticia Araujo Barbosa Auxiliar Administrativo 

606000212 Lunne Nunes Assis Silva Auxiliar de Secretaria 

606000459 Sthefany Batista Pires Da Silva Auxiliar de Secretaria 

606000555 Fransciele Santos De Rezende Auxiliar de Secretaria 

606000612 Cíntia Cândida Do Matozinhos Auxiliar de Secretaria 

606001266 Janaina Pereira Amanco Auxiliar de Secretaria 

606001599 Kelly Roberta Aguiar Braga Auxiliar de Secretaria 

606002640 Warlei Soares Ferreira Auxiliar de Secretaria 

606003409 Josiane Ferreira De Assis Leal Auxiliar de Secretaria 

606007132 Dayane Fagundes De Queiroz Auxiliar de Secretaria 

606007704 Bárbarah Deanne Mendes Auxiliar de Secretaria 

606008133 Rafael Dos Reis Corrêa Auxiliar de Secretaria 

606008891 André Luiz Rezende Cruz Auxiliar de Secretaria 

606011360 Camila De Oliveira Gonçalves Auxiliar de Secretaria 

606012318 Ana Cláudia Poliana Coelho De Oliveira Silva Auxiliar de Secretaria 

606012847 Isabela Pereira Martins Auxiliar de Secretaria 

606015192 Cristiane Teixeira De Araújo Auxiliar de Secretaria 

606001970 Neilon Alexandre Muniz Da Rocha Auxiliar de Serviços Gerais 

606006641 Cintia Alves Patez Auxiliar de Serviços Gerais 

606014013 Luciana De Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

606002642 Virgínia Marília Santos Dentista 

606009680 Ricardo Mascarenhas Paixão Dentista 

606001065 Roberto Henrique Maia Enfermeiro 

606001728 Alex Guilherme Moreira Enfermeiro 

606008111 Renata Cordeiro Santos Cobra Enfermeiro 

606012720 Mirellich Danilo Cunha Almeida Enfermeiro 

606012834 Amanda Martins Daris Silva Enfermeiro 

606014895 Patricia Abrantes Reis De Oliveira Enfermeiro 

606015051 Roberta Cristina Da Conceiçao Enfermeiro 

606000770 Ronaldo Gonçalves Da Silva Engenheiro Civil 

606001650 Celina Lopes Vieira Engenheiro Civil 
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606002534 Aline Stéfane Borges Ribeiro Engenheiro Civil 

606003804 Rafael Moreira De Freitas Engenheiro Civil 

606004496 Felipe Angelo Neves Campera Engenheiro Civil 

606004763 Simone Silva Lima Engenheiro Civil 

606008226 Ivo Bernardo Rezende De Menezes Engenheiro Civil 

606009044 Renan Michelini Dias Engenheiro Civil 

606010749 Felipe Laffiti Assis Soares Engenheiro Civil 

606006478 Hermes Da Conceição Amaral Farmacêutico / Bioquímico 

606010684 Michele Das Graças Barbosa Farmacêutico / Bioquímico 

606004770 Marlon Washington Da Silva Fiscal de Meio Ambiente e Posturas 

606007265 Giovani Ferreira Santos Fiscal de Meio Ambiente e Posturas 

606013326 Caroline Pacheco Gomes Lima Fiscal de Rendas 

606001769 Mateus Rafael Gaspar Pinheiro Fiscal de Trânsito 

606002082 Carolina Felipe Alves De Oliveira Fiscal Sanitário 

606009080 Heric Maicon Almeida Fiscal Sanitário 

606009081 Fernanda Nunes Barroso Fiscal Sanitário 

606000313 Leonardo Da Silva Vieira Araújo Guarda Municipal 

606001310 Carlos Adriano Sousa Guarda Municipal 

606001772 Mateus Rafael Gaspar Pinheiro Guarda Municipal 

606002801 Alex Henrique Lemos Guarda Municipal 

606004747 Romenick Phillipe Soares Paulista Guarda Municipal 

606010333 Valdemira Aparecida Da Silva Monitor de Ensino para Creches e Umei’s 

606013084 Maria Regina Costa Monitor de Ensino para Creches e Umei’s 

606014693 Jhuliet Cristina Gomes De Almeida Monitor de Ensino para Creches e Umei’s 

606003493 Felipe Johann De Souza Motorista 

606000061 
Alexander Magnus Primus Carvalho De 
Oliveira Motorista de Ambulância 

606001202 Bruno Dias Campos Motorista de Ambulância 

606004590 Leandro Geraldo Fagundes Nutricionista 

606006570 Lais Santos Antero Nutricionista 

606013467 Camila Natália Soares Nutricionista 

606016173 Maria Tércia De Faria Nutricionista 

606002098 Marta Tais Alves Paraiso Pedagogo 

606006708 Fernanda Cristina Braga Pereira Pedagogo 

606014405 Valéria Cláudia Dos Santos Pedagogo 

606003817 Cristiane Nunes Da Anunciação Procurador Municipal 

606007789 Antonio Carlos Magalhães Neto Procurador Municipal 

606008470 Edson Fernandes Júnior Procurador Municipal 

606015919 Elizabeth De Souza Pedralho Dias Procurador Municipal 

606009253 Charles Michael Falcao 
Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação 
Física 

606005659 Michelle Aparecida Da Silva Cunha Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia 

606007021 Daniel Ventura Ferreira Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia 

606007744 Rulian Rone Maschetti Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia 

606014511 Odarléia Cleide Antunes Quaresms Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - História 

606014953 Marcelo Gomes Da Silva Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática 

606015315 
Kerolay Cristiane De Souza Marques Batista 
De Macedo Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática 

606000571 Geraldo Alves Pacheco Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Português 

606016121 Gleice Da Costa Santos Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Português 

606016805 Sharon Alves Arantes Tristão Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Português 

606000525 Arlete Reis Bragança Romano 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 
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606002128 Marta Tais Alves Paraiso 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606002646 Lucília Bastos Da Silva 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606006119 Sonia Delfino Dos Santos 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606007185 Agatha Christie Castro Lopes 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606008196 Arlete Aparecida De Apolonia 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606010241 Marden De Sousa 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606014153 Sabrina Nogueira De Lucena 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606014176 Alessandra Ferreira De Morais Santos 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606014291 Josmam Santos Rocha 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606015879 Vanessa Vilma De Paula 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606016572 Fernanda Aparecida Dos Reis Barbosa 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606017092 Renata Martins Da Silva Oliveira 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606017147 Saulo Gonçalves Da Silva Filho 
Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental para atuar nas Escolas Municipais 

606000812 Lidiane De Meira Araujo Professor de Educação Infantil PS1 

606000930 Maria Geralda Salves Professor de Educação Infantil PS1 

606004834 Glaura Bambirra Machado Professor de Educação Infantil PS1 

606007155 Bruna Rodrigues De Souza Professor de Educação Infantil PS1 

606008234 Cristiana Carvalho Faustino Professor de Educação Infantil PS1 

606010332 Valdemira Aparecida Da Silva Professor de Educação Infantil PS1 

606011383 Marcia Da Silva Pimenta Professor de Educação Infantil PS1 

606012483 Elessandra Laura Rezende Professor de Educação Infantil PS1 

606012804 Grazielle Ap Vieira Chaves Professor de Educação Infantil PS1 

606014697 Jhuliet Cristina Gomes De Almeida Professor de Educação Infantil PS1 

606016356 Eliane Aparecida Rodrigues Guimaraes Professor de Educação Infantil PS1 

606002265 Tassiane De Bastos Loboruk Richetti Psicólogo Escolar 

606002262 Tassiane De Bastos Loboruk Richetti Psicólogo II 

606013389 Eulalia De Jesus Silva Psicólogo II 

606002877 Aldeiva Monique Bruno Rodrigues Técnico em Enfermagem 

606004019 Flavia Cristielle Souza Brito Técnico em Enfermagem 

606011371 Luciana Emido Ferreira Barreto Técnico em Enfermagem 

606015547 Ana Amelia Gonçalves Dos Santos Técnico em Enfermagem 

606005743 Wilcinéia Rodrigues De Carvalho Técnico em Higiene Bucal 

606013682 Luciano Marcolino Tesoureiro 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
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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 concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 
explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 
Assim, a questão foi anulada por não conter opção de resposta. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor inicial do produto era de R$ 1.650,00. Com um desconto de 12%, seu preço caiu para R$ 1.452,00 (1650 - 12%). 

Ao ser pago a vista, o produto recebe 5% de desconto sobre este último valor (1452 - 5%), que resulta em R$ 1.379,40. 

 
 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal. 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 
explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 
Assim, a questão foi anulada por não conter opção de resposta. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão deve ser anulada. 

 
 

Cargo: Analista de Informática 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A escolha pelo consumo de orgânicos está relacionada a questões que vão além do consumo de 

produtos saudáveis, como economia e política.” está correta. De acordo com o trecho:  

“O que normalmente motiva as pessoas a comprar orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em pouco tempo 

muitos descobrem que consumir este tipo de alimento envolve outras questões, tão importantes quanto a primeira.  
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— Quem chega ao orgânico percebe que por trás há uma filosofia de não poluição e que, com a compra, há geração de 

renda para quem vive no campo. O consumidor se torna um agente político ao fazer esta escolha — analisa Ana Asti, 

diretora da Sedes.” 

A afirmativa “I. A procura por produtos orgânicos é impedida em virtude de dois pontos principais: preço alto e a falta 

de legumes, frutas e verduras sem agrotóxico.” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho: 

“Começam a procurar por produtos orgânicos, mas esbarram na questão do preço elevado nos supermercados e na 

dificuldade de se encontrar frutas, verduras e legumes sem agrotóxico em qualquer canto da cidade.” pode-se afirmar 

que “a procura” não foi impedida. Os pais de Tainá começaram a procurar sim, por produtos orgânicos. Ocorre que tal 

procura encontrou obstáculos como preço elevado e a falta de produtos sem agrotóxico. Portanto, não houve 

impedimento quanto à procura, mas sim quanto ao sucesso de tal ação.  

Fonte: 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto - Leitura e Redação. Editora Ática. 

 O próprio texto. 

 

 

Cargo: Assistente de Controle Interno 

 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que todas as afirmativas estão incorretas.  

A alternativa I é falsa, pois, apesar do autor informar que há outros segmentos que devem ser humanizados, não 

explicita no texto quais são eles. 

A alternativa II é verdadeira, pois, o profissional de saúde deve ter como meta estabelecer uma relação de confiabilidade 

e de cordialidade como o usuário, o que ratificará o profissionalismo da equipe. 

A alternativa III é falsa, pois não há uma relação de causa e efeito entre a oração “Há um descompasso entre os avanços 

tecnológicos da área de saúde” e “à falta de aprimoramento da qualidade do relacionamento humano”. 

Dessa forma, a única alternativa correta é aquela que aponta as afirmativas I e III como incorretas. 

Fonte:  

 INFANTE,  Ulisses.  Do texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que há a correta classificação dos termos “final” 

e “empolgantes”, respectivamente. Os termos em destaque estão grafados corretamente, dessa forma, a questão está 

validada. 

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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O recorrente sustenta que a Câmara Municipal pode “revogar” atos do prefeito municipal, contudo o Poder Legislativo 

apenas pode “sustar” os atos do poder executivo.  

Gabarito Mantido. 

Fonte: Noções básicas de Direito Administrativo 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se pode definitivamente dizer que uma criança com microcefalia não tem grande parte do cérebro, já que na 

verdade ela tem um cérebro e uma cabeça menor, o que causa uma série de deficiências em seu desenvolvimento. 

Nenhum conceito desta doença aponta para o caminha da inexistência de parte considerável do cérebro, mas para seu 

tamanho inferior ao normal. Portanto, não há nada que fundamente a alternativa A enquanto a C  que trata de uma “má 

formação que causa sérias deficiências de desenvolvimento” se adequa corretamente aos conceitos desta doença, 

mesmo omitindo tratar-se do local exato da má formação, ou seja, o cérebro. Vejam os vários conceitos apresentados 

para esta doença: 

“Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça da pessoa é significativamente menor do que a de 

outros da mesma idade e sexo. Microcefalia normalmente é diagnosticada no começo da vida e é resultado do cérebro 

não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Crianças com microcefalia têm problemas de 

desenvolvimento.” http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia  

“A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que o normal para a sua idade, 

influenciando o seu desenvolvimento mental.” http://www.tuasaude.com/microcefalia/ 

Microcefalia é nome que se dá quando a cabeça de uma pessoa apresenta tamanho menor do que o esperado para a 

idade. Pode resultar de problemas ocorridos no nascimento ou no transcorrer dos dois primeiros anos de vida 

(problemas que impeçam o crescimento normal do sistema nervoso central), ou ainda resultar de processos intra-

uterinos e ser congênita (que é quando o bebê já nasce com a cabeça pequena). http://www.ebc.com.br/infantil/para-

pais/2015/11/o-que-e-microcefalia 

É uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/microcefalia-saiba-o-que-e-o-que-causa-e-como-identificar.html 

A microcefalia não é um agravo novo. É uma condição neurológica em que a cabeça do recém-nascido é menor quando 

comparada ao padrão daquela mesma idade e sexo. Neste caso, os bebês com essa malformação congênita nascem com 

um perímetro cefálico menor do que o normal, que habitualmente é superior a 33 cm. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/microcefalia-entenda-o-que-e-o-que-causa-e-saiba-

identificar,31f8185359861ab3762d6d395f72eef1atn4nld7.html 

Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-decreta-emergencia-sanitaria-apos-surto-de-nascimentos-

de-bebe-com-microcefalia-em-pe,10000001719 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No texto em questão, o autor defende a tese de que o atendimento humanizado é muito importante para que se 

efetivem algumas práticas sociais. A referida questão solicita que evidencie a única alternativa que não está correta em 

relação à tese defendida pelo autor, isto é, que NÃO se configura um desses elementos. 

A alternativa C não pode ser considerada um exemplo de práticas sociais que visam o atendimento humanizado, haja 

vista que não há ao longo do texto em análise, nenhuma evidencia de que há a necessidade da discussão do tema: 

avanços tecnológicos e o descompasso do setor. 

Com relação à alternativa “A” que apresenta o atendimento humanizado como fator preponderante para diminuir ou 

minimizar uma demanda reprimida de clientes fragilizados, pode-se verificar no trecho a seguir que, os usuários de 
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saúde possuem queixas, necessidades e opiniões e que dessa forma há uma demanda reprimida por um atendimento 

mais humanizado. “Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde podem ser evitadas quando se ouve, 

compreende, acolhe, considera e respeita suas opiniões, queixas e necessidades.”  

Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que todas as afirmativas estão incorretas.  

A alternativa I é falsa, pois, apesar do autor informar que há outros segmentos que devem ser humanizados, não 

explicita no texto quais são eles. 

A alternativa II é verdadeira, pois, o profissional de saúde deve ter como meta estabelecer uma relação de confiabilidade 

e de cordialidade como o usuário, o que ratificará o profissionalismo da equipe. 

A alternativa III é falsa, pois não há uma relação de causa e efeito entre a oração “Há um descompasso entre os avanços 

tecnológicos da área de saúde” e “à falta de aprimoramento da qualidade do relacionamento humano”. 

Dessa forma, a única alternativa correta é aquela que aponta as afirmativas I e III como incorretas. 

Fonte:  

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, pois, o objetivo comunicativo do texto vai além de informar o leitor sobre os principais 

setores sociais que carecem de humanização no atendimento ao público.  

A alternativa B está incorreta, pois, o enunciador não informa no texto quantos clientes estão em situação de 

vulnerabilidade devido às condições de fragilidade.  

A alternativa C está correta, pois, o enunciador tem a intenção de apresentar as principais práticas que devem ser 

adotadas pelos profissionais da saúde para um atendimento mais humanizado. 

A alternativa D está incorreta, pois, o enunciador não tem a intenção de divulgar o posicionamento dos gestores de 

saúde sobre a importância de profissionalização no setor de atenção básica de saúde.  

Fonte: 

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao texto.  Curso prático de leitura e redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que há a correta classificação dos termos “final” 

e empolgantes, respectivamente. Os termos em destaque estão gravados corretamente, dessa forma, a questão está 

validada. 

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que há a correta classificação o pronome 

relativo “que” exercendo a função de sujeito da oração. 

A alternativa D é a correta, pois, ao substituir o pronome pelo antecedente, temos: Os médicos (= que) assumirão o 

plantão na sexta-feira foram notificados, o que exerce função de sujeito. Ressalta-se que o “que” é um pronome relativo 

e que ele na referida oração exerce a função de sujeito da oração por substituir o antecedente. 
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Fonte: CUNHA, Lindley; CINTRA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporânea. 3. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 

2008. 

 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas alternativas A, B e D as palavras empecilho, rubrica e ínterim estão grafadas corretamente. Já na alternativa C a 

grafia correta é Lagartixa e não largatixa, como apresentado na referida alternativa.  

Fonte: CUNHA, Celso Ferreira; Cintra, Luis Filipe Lindley. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de 

Janeiro. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diante da palavra "moda", com o sentido de "à moda de" (mesmo que a expressão moda de fique subentendida), deve-

se utilizar a crase. Dessa forma, a oração IV. “Pedi arroz à grega com um bom vinho para comemorar nossa vitória.”, a 

palavra “moda” está subentendida, pois, é a forma, o modo, como o arroz foi feita que neste caso é da forma que os 

gregos fazem. Assim, a oração IV está correta, validando o gabarito divulgado. 

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. 3.ed. Rio de janeiro: Nova 

Fronteira, 20101.p. 188. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O que diferencia uma Extranet de uma Intranet é o fato de que a primeira possibilita um compartilhamento externo, ou 

seja outras pessoas podem acessar e manipular uma rede privada. O comando da questão é claro e objetivo ao afirmar 

que deverá ser criado um ambiente que seja disponibilizado na web, mas que seja seguro com acesso protegido por 

autenticação de usuário e senha, ou seja as características de intranet serão mantidas mesmo que os colaboradores 

obtenham acesso externo. Com base nos argumentos julgo o recurso improcedente. 

Fonte:  http://www.tecmundo.com.br/conexao/1955-o-que-e-intranet-e-extranet-.htm 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para configurar o tamanho da página na ferramenta Microsoft Office Word 2003, deve-se acessar o menu Arquivo e 

selecionar a opção Configurar Página. O menu formatar não apresenta esta opção. Com base nos argumentos julgo o 

recurso improcedente. 

Fonte: ANTÔNIO, J. Informática para concursos. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p.307. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso afirma que existem duas respostas corretas, sendo uma delas a letra A, e o gabarito marca letra D. 

A resposta A diz: Declaração do gestor do ente federativo justificando a mudança. 

O Art. 16. Da LRF versa que: 

A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado 

de: 

http://www.tecmundo.com.br/conexao/1955-o-que-e-intranet-e-extranet-.htm
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        I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes; 

        II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.. 

Portanto o artigo fala em declaração de que está de acordo com a lei orçamentária e o Plano plurianual, em nenhum 

momento fala em justificativa da mudança. 

Outro erro na alternativa apontada pelo recurso é o fato dela falar sobre o gestor do ente federativo e não do 

ordenador da receita. 

Segundo o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.  

§ 1º Ordenador de despesas é tôda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de empenho, autorização 

de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos da União ou pela qual esta responda. 

Então o ordenador da receita não é, necessariamente, o gestor do ente federativo. 

Fonte: Lei complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.  e Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Da forma como a questão foi descrita na prova comprometeu a resolução, portanto a questão foi anulada. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não se pode definitivamente dizer que uma criança com microcefalia não tem grande parte do cérebro, já que na 

verdade ela tem um cérebro e uma cabeça menor, o que causa uma série de deficiências em seu desenvolvimento. 

Nenhum conceito desta doença aponta para o caminha da inexistência de parte considerável do cérebro, mas para seu 

tamanho inferior ao normal. Portanto, não há nada que fundamente a alternativa A enquanto a C  que trata de uma “má 

formação que causa sérias deficiências de desenvolvimento” se adequa corretamente aos conceitos desta doença, 

mesmo omitindo tratar-se do local exato da má formação, ou seja, o cérebro. Vejam os vários conceitos apresentados 

para esta doença: 

“Microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça da pessoa é significativamente menor do que a de 

outros da mesma idade e sexo. Microcefalia normalmente é diagnosticada no começo da vida e é resultado do cérebro 

não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. Crianças com microcefalia têm problemas de 

desenvolvimento.” http://www.minhavida.com.br/saude/temas/microcefalia  

“A microcefalia é uma doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que o normal para a sua idade, 

influenciando o seu desenvolvimento mental.” http://www.tuasaude.com/microcefalia/ 

Microcefalia é nome que se dá quando a cabeça de uma pessoa apresenta tamanho menor do que o esperado para a 

idade. Pode resultar de problemas ocorridos no nascimento ou no transcorrer dos dois primeiros anos de vida 

(problemas que impeçam o crescimento normal do sistema nervoso central), ou ainda resultar de processos intra-

uterinos e ser congênita (que é quando o bebê já nasce com a cabeça pequena). http://www.ebc.com.br/infantil/para-

pais/2015/11/o-que-e-microcefalia 

É uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/microcefalia-saiba-o-que-e-o-que-causa-e-como-identificar.html 

A microcefalia não é um agravo novo. É uma condição neurológica em que a cabeça do recém-nascido é menor quando 

comparada ao padrão daquela mesma idade e sexo. Neste caso, os bebês com essa malformação congênita nascem com 

um perímetro cefálico menor do que o normal, que habitualmente é superior a 33 cm. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/microcefalia-entenda-o-que-e-o-que-causa-e-saiba-

identificar,31f8185359861ab3762d6d395f72eef1atn4nld7.html 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67#par-1_art-80
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20101-2000?OpenDocument
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67#par-1_art-80
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Fonte: http://saude.estadao.com.br/noticias/geral,governo-decreta-emergencia-sanitaria-apos-surto-de-nascimentos-

de-bebe-com-microcefalia-em-pe,10000001719 

 

 

Cargo: Auxiliar de Secretaria 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto em que se encontra empregado, o termo “todavia” pode ser substituído, sem alteração de 

sentido, por “apesar disso”. As demais opções de respostas apresentadas para análise são contrárias ao sentido textual.  

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A probabilidade de se chegar até a estrela é calculada da seguinte forma: 

 Deve-se escolher ou a porta A ou a porta C. Ou seja, 2/3 de chance de escolher uma porta com caminho até os 

baús. 

 Depois deve-se escolher entre os baús 1, 2 e 3. Como há apenas um baú com a estrela, a probabilidade é de 1/3. 

 Sendo a probabilidade condicional, multiplica-se os valores, que resulta: P = 1/3 * 2/3 = 2/9 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aumento é de 10% ao ano sobre o salário que o funcionário recebe. A seguinte tabela apresenta os valores dos 

salários a cada ano trabalhado: 

Inicial 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos  5 anos 

 R$ 1.500,00   R$ 1.650,00   R$ 1.815,00   R$ 1.996,50   R$ 2.196,15   R$ 2.415,77  

 É importante lembrar que o aumento anual não é de R$ 150,00, pois o salário aumentou, então este valor também 

aumenta. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma forma de se resolver a questão é apresentada a seguir utilizando-se de sistema de equações lineares. 

Sejam A e B as distâncias percorridas por André e Bruno, respectivamente, então: 



 

12 

 

174

252

5042

78

426















A

B

B

AB

BA

 

Este método (previsto no edital) afirma que André percorreu 174 km e Bruno percorreu 252 km. A diferença entre estes 

valores é de 78 km e a soma é de 426 km, conforme previsto no enunciado. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor inicial do produto era de R$ 1.650,00. Com um desconto de 12%, seu preço caiu para R$ 1.452,00 (1650 - 12%). 

Ao ser pago a vista, o produto recebe 5% de desconto sobre este último valor (1452 - 5%), que resulta em R$ 1.379,40. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Haiti é uma ilha situada na América Central (mar do Caribe), ou seja, continente americano. Portanto, a única resposta 

que atende corretamente ao que foi pedido no enunciado é a alternativa “D” (Americano), conforme divulgado no 

Gabarito Preliminar. 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/paises/haiti/ 

 
 
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “pobres” e “frágeis” apresentam como significação contrária, respectivamente: “prósperos” e 

“desenvolvidas”. As demais relações de palavras não são coerentes ao questionamento abordado. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “perigosamente” exprime circunstância de “modo”. As demais opções de respostas são inadequadas ao trecho 

da charge. Ressalta-se que o gabarito se refere à letra A, não sendo comprometido com a repetição da opção C. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do alegado no recurso, a seguir é apresentada uma tabela com a relação entre as donas, raças e cores dos 
cachorros. 
 

Dona Raça Cor 

Amália Labrador Branco 

Beatriz Poodle Preto 

Camila Pug Marrom 

 
Analisando as afirmativas da questão, pode-se verificar que é possível construir a tabela apresentada sem erro ou 
confusão. 
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Cargo: Dentista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta porque conforme afirma Van Noort (2010): “O tamanho da partícula também é muito 

importante. Para uma determinada quantidade de liga a ser amalgamada com mercúrio, a escolha por partículas 

menores resulta em mais superfície de liga exposta ao mercúrio. Isso significa que mais liga será dissolvida no mercúrio, 

produzindo maior quantidade de fases contendo mercúrio. Consequentemente, um tamanho de partícula muito 

pequeno é contraindicado”. 

Fonte: Fonte: Noort RV. Introdução aos materiais dentários. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, página 81. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa D onde se lê “cervical” deveria estar escrito “cortical”. Dessa forma a questão ficou sem alternativa 

correta, devendo, portanto, ser ANULADA. 

Fonte: White SC, Pharoah MJ. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. Rio de Janeiro: Elsevier, 5.ed, 2007, página 

380. 

 

 
Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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A alternativa A é incorreta, pois, preocupação estética não há prevalência no texto da função de linguagem emotiva 

combinações sonoras, visuais, provoca impacto quer seja  visual,  emotivo  ou mesmo sonoro, jogo de palavras,  pode  

agir  conjuntamente  em  quase  todas  as outras funções, o uso da linguagem conotativa, recursos que não foram 

utilizados pelo enunciador, além de não ser a intenção discursiva do referido texto em análise. 

A alternativa B é incorreta, pois, não há prevalência no texto da função de linguagem conativa que tem como principal 

característica mudar hábitos, influenciar, convencer / persuadir, ordenar, convidar, apelar, o que não é a intenção 

discursiva do referido texto em análise. 

A alternativa C é incorreta, pois, a metáfora é uma figura de linguagem e não uma função da linguagem. Além disso, não 

há o uso dessa figura de linguagem no texto. 

A alternativa D é a correta, pois, o presente tem a intenção discursiva de informar e esclarecer sobre o tema proposto, o 

que o caracteriza a Função de linguagem Referencial. Ressalta-se também que a objetividade, a ênfase na informação, o 

uso da linguagem denotativa, a preferência pela 3ª pessoa também presentes no referido texto, também são marcadas 

dessa função da linguagem.  

Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português contemporâneo. 3.ed. Rio de janeiro: Nova 

Fronteira, 20101.p. 188. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I é correta, pois, o enunciador utiliza de dados fornecidos pelo MEC para sustentar a tese de que em cinco 

anos, de 2007 a 2012, o número de alunos com deficiência na escola regular passou de cerca de 306 mil para mais de 

620 mil, um aumento de 102,78%.  

A afirmativa II está incorreta, pois, apesar de ser possível uma comparação entre o que a escola é e o que ela precisa ser, 

não há no texto em análise, referência explicita a essa comparação, logo, essa afirmativa é refutável. 

Assim, a ÚNICA alternativa Correta é a letra B, em que aparece como opção a afirmativa I sendo a única verdadeira. 

Fonte: FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação.  4. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D está correta, pois, todos os verbos são irregulares. Na alternativa A, o verbo sair e ser são irregulares e o 

verbo comprar é regular. Já na alternativa C, o verbo trazer e irregular e os verbos vender e partir são regulares. Já na 

alternativa B, os verbos dormir e crer são irregulares e o verbo beber é regular. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, pois, quando o pronome quem é o sujeito da oração, a construção é feita na 3ª pessoa do 

singular. (p. 210) 

A alternativa B está certa, pois na oração há dois sujeitos de pessoas gramaticais diferentes, o verbo irá para o plural, 

concordando com a pessoa que tem maior prevalência na ordem gramatical. Neste caso, tem-se o tu e o ela, logo o 

verbo deve ficar na 2ª pessoa do plural. (p.211) 

A alternativa C está incorreta, pois, não obstante o verbo dar com sentido de tempo seja impessoal a concordância se 

faz com o número de horas expressas que neste caso é mais de uma hora, logo o verbo deve ficar no plural. (p. 214) 

A alternativa D está incorreta, pois, o verbo sair vai para o plural quando a ideia que se quer transmitir é de soma, adição 

(com). Dessa forma, o verbo deveria ficar na 3ª pessoa do plural e não na 3ª pessoa do singular. (p. 214) 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, apesar do verbo estar na voz ativa, o agente da ação verbal é o termo fisioterapeuta e não 

o termo paciente. 
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A alternativa B está incorreta, pois, o paciente é o candidato, porém, o verbo está na voz passiva, pois o sujeito sofre a 

ação verbal. Além disso, a voz passiva é construída com o verbo auxiliar (ser) + particípio (admitido). 

A alternativa C está correta, pois, o agente da ação verbal é o termo enfermeira e o verbo está na voz ativa. 

A alternativa D está incorreta, pois, o pronome pessoal oblíquo se, na voz ativa, indica indeterminação do sujeito 

quando está junto de verbo intransitivo ou transitivo indireto, na 3 pessoa do singular. 

Logo, apenas a alternativa C está correta. 

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Portaria Nº 1.271 / 2014 define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 

pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Dentre as doenças/agravos citados nas 

quatro opções de resposta da questão, a alternativa D ( infecção pelo HIV em gestante ) não corresponde à doença de 

notificação compulsória imediata, mas sim de notificação compulsória semanal e deve ser feita em até sete dias à 

Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou 

agravo de notificação compulsória. A febre Chikungunya é uma doença de notificação compulsória imediata como 

determina o Ministério da Saúde. 

Fonte:  

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Procedimentos para Notificação e Investigação de Casos Suspeitos de Febre de 

Chikungunya. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/procedimentos_investigacao_febre_chikungunya.pdf Acesso em: 

15/12/2015. 

 PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 

agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos 

termos do anexo, e dá outras providências. Disponível em: 

http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/Portaria_1271_06jun2014.pdf Acesso em: 

15/12/2015. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mediante uma situação de surto de Influenza o Ministério da Saúde recomenda que indivíduos sintomáticos devem ser 

mantidos, na medida do possível, em seus quartos. Se circularem, deverão usar máscara cirúrgica.  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/cartazes/procedimentos_investigacao_febre_chikungunya.pdf
http://dtr2004.saude.gov.br/sinanweb/novo/Documentos/Portaria_1271_06jun2014.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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A medida de controle que não se aplica para o controle da influenza em situações de surto corresponde à alternativa A. 

Não há indicação de quimioprofilaxia para comunidade escolar, exceto nas indicações pré-estabelecidas, devendo 

somente receber quimioprofilaxia individual pessoas consideradas com condições e fator de risco para complicações por 

influenza, de acordo com protocolo de tratamento de influenza. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância em Saúde / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/fevereiro/06/guia-vigilancia-saude-atualizado-05-02-15.pdf Acesso 

em: 15/12/2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que nem a Constituição Federal / 1988 e nem a Lei 8.080/1990 expressam a obediência das 

instituições privadas que prestam assistência à saúde pública aos objetivos do SUS.  O art 5º da Lei 8.080/90 define, 

como um dos objetivos do SUS, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. O Ministério da Saúde ressalta 

que ao definir os objetivos do SUS, a Lei no 8.080/90 lembra que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, 

das empresas e da sociedade. Significa dizer que, embora o Estado seja obrigado a tomar todas as medidas necessárias 

para a proteção do direito à saúde da população, as pessoas (inclui-se aqui também as empresas) também possuem 

responsabilidade sobre sua própria saúde e sobre a saúde do seu ambiente de vida, de sua família, de seus colegas de 

trabalho, enfim, todos têm a obrigação de adotar atitudes que protejam e promovam a saúde individual e coletiva. 

As instituições privadas ao firmarem contratos ou convênios com o Sistema Único de Saúde integram esse sistema e 

submetem-se a todas as suas diretrizes, princípios e objetivos, notadamente a gratuidade, a integralidade e a 

universalidade. Não existe legislação e normas específicas para esses casos. A alternativa B está incorreta. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa A 

Fonte: 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS: O que você precisa saber sobre o sistema único de saúde. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2008.  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Manual de direito sanitário com enfoque na 

vigilância em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 

2006. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10001021420.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta para a questão corresponde à opção C. Ela não considera que para que os Municípios, Estados e o 

Distrito Federal recebam recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde é necessário que tenham apenas 

fundo de saúde e conselho de saúde. Mas que, para que recebam os recursos, devem ter fundo de saúde e conselho de 

saúde. O que não exclui que existam outros requisitos. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa C 

Fonte: LEI 8.142 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências.   

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde, 2014, existem algumas situações que devem ser avaliadas para a administração 

ou não da vacinação (incluindo o seu adiamento). Dentre elas está o uso de corticosteroides em dose imunossupressora. 

Nesse caso, o indivíduo deve ser vacinado pelo menos três meses após a suspensão da droga. O Ministério da Saúde 

considera dose imunossupressora “a dose superior a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente para crianças e acima de 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/fevereiro/06/guia-vigilancia-saude-atualizado-05-02-15.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/10001021420.pdf
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20 mg/kg/dia para adultos por tempo superior a 14 dias.” Considerando a recomendação do Ministério da Saúde, o 

gabarito da questão está correto. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa C  

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf Acesso em: 15/12/2015. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a opção D não é a única resposta correta para a questão. De acordo com a literatura, a icterícia 

fisiológica no recém-nascido não se associa a qualquer processo patológico. Dentre as causas relacionadas com o 

aparecimento da icterícia fisiológica no recém-nascido estão: aumento da circulação êntero-hepática, não diminuição, 

como na alternativa A. 

Em média, o recém-nascido produz duas vezes mais bilirrubina que os adultos, por apresentarem maior concentração de 

eritrócitos circulantes e menor tempo de vida dos glóbulos vermelhos e não maior tempo de vida dos glóbulos 

vermelhos como na alternativa B. A bilirrubina é um dos produtos de degradação da hemoglobina que resulta da 

destruição dos glóbulos vermelhos. 

O recém-nascido tem o intestino estéril e de menor motilidade, não maior motilidade como na alternativa C, sendo 

menos efetivo em excretar urobilinogênio, que é o produto da bilirrubina conjugada através da ação das bactérias 

intestinais.  

Todos os fatores descritos na alternativa D são possíveis causas da icterícia fisiológica neonatal, correspondendo à 

resposta correta. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido : guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v2.pdf /Acesso em: 

15/12/2015. 

WONG. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura, um POP (Procedimento Operacional Padrão) tem o objetivo de padronizar e minimizar a 

ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamentais, para o funcionamento correto do processo. Aumenta a 

previsibilidade de seus resultados, minimizando as variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias, 

independente de falta, ausência parcial ou férias de um funcionário. Não deve ser cópia de procedimentos de livros ou 

de outras organizações, pois existem particularidades entre os estabelecimentos de saúde que devem ser consideradas. 

O documento que regulamenta a estruturação, composição da equipe e o funcionamento geral do serviço de 

enfermagem em toda a instituição é o regimento e não o POP. Esse documento também determina as ações que 

competem a cada unidade funcional e a cada profissional da equipe de enfermagem.  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa B 

Fonte: 

 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS. Padronização na Enfermagem: o que é, como se faz e para 

quê? A padronização em serviços de enfermagem pode apresentar resultados positivos. Disponível em: 

http://www.corengo.org.br/padronizacao-na-enfermagem-o-que-e-como-se-faz-e-para-que_2585.html Acesso 

em: 15/12/2015. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_profissionais_v2.pdf
http://www.corengo.org.br/padronizacao-na-enfermagem-o-que-e-como-se-faz-e-para-que_2585.html
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 VERGANI, Assione. Procedimento Operacional Padrão – POP: Orientações para elaboração. Disponível em: 

https://www.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/POP%20-

%20Procedimentos%20Operacionais%20Padr%C3%A3o.pdf Acesso em: 15/12/2015. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta os recursos que “A reposta não está disponível dentro do contexto da resposta apresentada na questão 27” e 

que falta uma resposta correta. De acordo com a Resolução Colegiada 15 de 2012, do Ministério da Saúde, por 

qualificação de desempenho entende-se: “evidência documentada de que o equipamento, após as qualificações de 

instalação e operação, apresenta desempenho consistente por no mínimo 03 ciclos sucessivos do processo, com 

parâmetros idênticos, utilizando-se pelo menos a carga de maior desafio, determinada pelo serviço de saúde”. E carga 

de maior desafio: carga utilizada na qualificação de desempenho dos equipamentos, cujo desafio represente o pior 

cenário na rotina do serviço. 

A alternativa C representa a resposta correta por estar coerente com o conceito do Ministério da Saúde descrito acima. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. Dispõe sobre requisitos de boas práticas 

para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7599770043e684468b198f45f4f7d4e4/rdc0015_15_03_2012.pdf?MOD=

AJPERES Acesso em: 15/12/2015. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em vítima que não respira ou respira de forma anormal (gasping), porém apresente pulso, encontra-se em parada 

respiratória. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia nesses casos, deve ser realizada uma ventilação a cada 

5 a 6 segundos (aproximadamente 10 a 12 ventilações por minuto) para vítimas adultas. Deve-se evitar a 

hiperventilação, pois aumenta o risco de insuflação gástrica, podendo causar regurgitação e aspiração. A alternativa A 

está incorreta.  

Caso uma via aérea avançada seja estabelecida, as compressões torácicas devem ser aplicadas continuamente 

(frequência igual ou maior que 100 compressões/minuto), e as ventilações devem ser aplicadas com frequência de 8 a 

10 por minuto, ou seja, 1 ventilação a cada 6 a 8 segundos. A alternativa B está incorreta ao afirmar que as ventilações 

devem ser aplicadas a cada dois segundos aproximadamente; ocorreria nesse caso a hiperventilação. A alternativa C 

está correta pois as compressões devem ser contínuas em paciente com via aérea avançada.   

Nos casos de trauma deve-se estabilizar a coluna cervical, realizando a manobra do deslocamento anterior da 

mandíbula, e somente se esta manobra não possibilitar a ventilação, deve ser substituída pela manobra habitual de 

hiperextensão da cabeça e elevação do mento. Não se pode afirmar que deve realizar a hiperextensão da cabeça e 

elevação a mandíbula em todas as vítimas para uma melhor oxigenação. A alternativa D está incorreta. 

Fonte: Gonzalez M.M., Timerman S., Gianotto-Oliveira R., Polastri T.F., Canesin M.F., Lage S.G., et al. Sociedade Brasileira 

de Cardiologia. I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia. Arq Bras Cardiol. 2013; 101(2Supl.3): 1-221. Disponível em: 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/Diretriz_Emergencia.pdf Acesso em: 15/12/2015. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão faz uma vinculação histórica, como é possível realizar perante o conteúdo programático estabelecido no 

edital do concurso, tratando de uma civilização que é da antiguidade oriental e que atualmente se encontra envolvida 

em um dos mais sangrentos conflitos da atualidade, mas não da forma como ficou conhecida: algozes. Este povo possui 

como característica específica em sua trajetória histórica o fato de ter sido extremamente cruel devido às práticas que 

infligiam aos povos conquistados. Por isso, os assírios foram um dos povos mais temidos durante a Antiguidade Oriental. 

Neste período, fixaram-se na região norte da Mesopotâmia, às margens do Rio Tigre e tiveram como primeira capital do 

https://www.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/POP%20-%20Procedimentos%20Operacionais%20Padr%C3%A3o.pdf
https://www.toledo.pr.gov.br/sites/default/files/POP%20-%20Procedimentos%20Operacionais%20Padr%C3%A3o.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7599770043e684468b198f45f4f7d4e4/rdc0015_15_03_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7599770043e684468b198f45f4f7d4e4/rdc0015_15_03_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/Diretriz_Emergencia.pdf
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reino a cidade de Assur, que homenageava a principal divindade por eles cultuada. Não se pode embutir a todas as 

civilizações orientais a mesma característica, além disso, a questão apresentavam alternativas facilmente descartadas 

para quem possui conhecimentos básicos sobre o contexto vivenciado hoje na Síria e os povos que habitam o Oriente 

Médio, e a história da humanidade. Vale ressaltar que se trata de uma região em constante conflito que repetidamente 

vem se projetando no cenário internacional por meio das atrocidades e dramas vivenciados por suas populações 

durante toda a história. 

Fonte: http://www.escolakids.com/os-temiveis-assirios.htm 

 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é objetiva quanto ao seu comando, solicitando que seja marcada a alternativa que confere exatamente o 

caráter formal de uma atividade destacável no Brasil atual, em meio aos escandalos políticos e diversos conflitos 

ideológicos-partidários que vivenciamos. Desta forma, cumpre destacar que no Brasil, essa atividade é considerada legal, 

embora não seja regulamentada. E não para de crescer: segundo a Abrig (Associação Brasileira de Relações Institucionais 

e Governamentais), 13 instituições de ensino – entre elas algumas prestigiadas, como FGV e Insper – oferecem cursos 

dedicados à área. Em 2012, não havia nenhum. Como qualquer atividade, possui ações consideradas anti-éticas e ilegais, 

o que não compromete a legalidade da atividade como um todo, mas sim as específicas práticas, como exemplificada no 

recurso. 

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151030_polemica_lobby_jf_ab 

 
 
 

Cargo: Engenheiro Civil 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A escolha pelo consumo de orgânicos está relacionada a questões que vão além do consumo de 

produtos saudáveis, como economia e política.” está correta. De acordo com o trecho :  

“O que normalmente motiva as pessoas a comprar orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em pouco tempo 

muitos descobrem que consumir este tipo de alimento envolve outras questões, tão importantes quanto a primeira.  

— Quem chega ao orgânico percebe que por trás há uma filosofia de não poluição e que, com a compra, há geração de 

renda para quem vive no campo. O consumidor se torna um agente político ao fazer esta escolha — analisa Ana Asti, 

diretora da Sedes.” 

A afirmativa “I. A procura por produtos orgânicos é impedida em virtude de dois pontos principais: preço alto e a falta 

de legumes, frutas e verduras sem agrotóxico.” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho: 

“Começam a procurar por produtos orgânicos, mas esbarram na questão do preço elevado nos supermercados e na 

dificuldade de se encontrar frutas, verduras e legumes sem agrotóxico em qualquer canto da cidade.” pode-se afirmar 

que “a procura” não foi impedida. Os pais de Tainá começaram a procurar sim, por produtos orgânicos. Ocorre que tal 

procura encontrou obstáculos como preço elevado e a falta de produtos sem agrotóxico. Portanto, não houve 

impedimento quanto à procura, mas sim quanto ao sucesso de tal ação.  

Fonte:  

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto - Leitura e Redação. Editora Ática. 

 O próprio texto. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) a linguagem utilizada na charge possui finalidade equivalente ao segmento do texto destacado.” não 
pode ser considerada correta, pois, os gêneros textuais diferentes apresentam finalidades também diferentes. O texto 
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“Mercado de orgânicos vive boa fase no delivery e internet” se trata de um texto informativo, referencial, integrante de 
uma reportagem. Já o 2º, trata-se de uma charge. De acordo com os objetivos da leitura, ou sua finalidade, a 
reportagem é um texto que lemos porque queremos nos manter informados. A charge é uma forma humorada de 
criticar e zombar de fatos ou situações reais.  
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012.   
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado previamente. 

Registro é um conjunto de campos. É a entidade que identifica uma entrada única em um banco de dados. 

Campo: É a menor unidade de informação existente em um arquivo do banco de dados. Isso significa que toda 

informação introduzida em um arquivo de banco de dados é quebrada em porções menores, que recairão em capôs 

específicos. 

Chave: é uma entidade que permite a distinção dos registros de uma tabela, a qual pode ser formada por um campo ou 

um conjunto de campos. 

Índice: Os índices de um banco de dados permitem que as informações sejam encontradas com maior rapidez. 

Fonte: SILVA, M. G. da –Terminologia Microsoft Windows 7, Internet, Segurança, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 

2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Access 2010 – 2ª ed. São Paulo: Érica, 2011. – pág. 279, 280  

 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve erro material na digitação das alternativas, que consequentemente comprometeu a resposta correta, logo não 
existe opção de resposta.  

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Existem vários profissionais que analisam este perfil de solo de variadas formas. Uns consideram que a menor parcela de 
argila no solo altera consideravelmente suas características (argilo-arenosa), outros atentam para somente o percentual 
da amostra (argila-fina-arenosa ou argilo siltosa). Existem também aqueles que inserem números para classificação dos 
solos o que vem a trazer outra concepção de análise. Como esta questão gera vários entendimentos técnicos, a banca 
para não haver divergência quanto a real classificação do solo, defere a solicitação do recurso. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A inserção de uma rótula no meio da barra de uma estrutura hiperestática pode tornar a estrutura isostática, ou seja, o 

número de reação seria igual aos números de equações de equilíbrio. Todavia devido a não apresentação do arranjo 

estrutural na questão, a banca entende deva ser o recurso deferido e, por consequência, anulada a questão. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão deveria ser “...assinalar a afirmativa incorreta:”, sendo assim, a questão foi anulada por não 
haver alternativa que atenda ao enunciado. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Da equação II tem-se que: x=y+12 
Substituindo x por y+12 na equação I: 

 +  =2,9 

(y+12)2 +y2/y(y+12) =2,9 
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y2+24y+144+y2=2,9y(y+12) 
2y2+24y+144=2,9y2+34,8y 
2,9y2+34,8y=2y2+24y+144 
0,9y2+10,8y-144=0 
y2+12y-160=0 

 

 

 

 
  

y=8 (natural)  
x-8=12 
x=20 
Assim tem-se que x e y são pares. 
Resposta: alternativa A. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o Brasil, a OCDE projetou em novembro que a economia vai registrar contração econômica de 3,1 por cento em 

2015 e de 1,2 por cento em 2016, contra estimativas em setembro de queda de 2,8 e 0,7 por cento, respectivamente. 

Portanto, conforme especifica a reportagem citada como fonte para a questão haverá uma contração econômica, com 

índice bem menor em 2016 do que em 2015. É importante salientar que a questão trata especificamente da expectativa 

da OCDE para o Brasil, portanto, os números desta são os divulgados acima. 

Fonte: http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0SY16620151109 

 
 

Cargo: Farmacêutico / Bioquímico 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D está correta, pois, todos os verbos são irregulares. Na alternativa A, o verbo sair e ser são irregulares e o 

verbo comprar é regular. Já na alternativa C, o verbo trazer e irregular e os verbos vender e partir são regulares. Já na 

alternativa B, os verbos dormir e crer são irregulares e o verbo beber é regular.  

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 
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qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Devido a divergências entre bibliografias, a questão foi anulada. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão possui mais de uma alternativa que atende ao enunciado. Portanto, a questão foi anulada.   

Fonte: BRUNTON, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 

2012. 

 
 

Cargo: Fiscal de Meio Ambiente e Posturas 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. Pois a questão refere-se aos objetivos da Lei 6938-1981 no que concerne a Política 

Nacional do Meio Ambiente que diz: Educação ambiental deve atuar em todos os níveis do ensino, inclusive a educação 

da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente, e não apenas em torno. E 

na questão refere-se apenas a educação ambiental em torno. 

 Fonte: LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Deve-se atentar que a questão diz para assinalar a alternativa correta relacionada aos cuidados durante a aplicação de 

agrotóxicos.  A alternativa C argumentada pelo candidato refere-se ao item de manutenção e limpeza dos aparelhos que 

aplicam defensivos, e é considerado procedimento a ser realizado ao final de cada dia de trabalho, e não como cuidado 

durante a aplicação. 

 Fonte:  

 Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 190 p. : il. ; 23 cm. 

 Embrapa Mandioca e Fruticultura. Sistema de Produção, 3. ISSN 1678-8796 Versão eletrônica. Jan/2003.  Cultivo 

da Banana para o Projeto Formoso. Zilton José Maciel Cordeiro 

 
Questão: 21 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
http://www.cnpmf.embrapa.br/
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananaFormoso/autores.htm
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 
No conteúdo programático do concurso foi solicitada a Resolução do CONAMA 237/1998, porém todo o conteúdo 
referenciado pesquisado para elaboração da questão foi baseado na resolução do CONAMA 237/1997. Em virtude do 
erro relacionado ao ano da lei no enunciado, decide-se pela ANULAÇÃO da questão.  
Fonte: 

  www.mma.gov.br 

 Resoluções do Conama.Resoluções vigentes publicadas em setembro de 1998 a janeiro de 2012.Ministério do Meio 

Ambiente. Brasília. MMA. 2012.1126p. 

 

 

Cargo: Fiscal de Obras 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 
explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 
Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Fiscal de Rendas 

 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No texto em questão, o autor defende a tese de que o atendimento humanizado é muito importante para que se 

efetivem algumas práticas sociais. A referida questão solicita que evidencie a única alternativa que não está correta em 

relação à tese defendida pelo autor, isto é que NÃO se configura um desses elementos. 

A alternativa “C” não pode ser considerada um exemplo de práticas sociais que visam o atendimento humanizado, haja 

vista que não há ao longo do texto em análise, nenhuma evidencia de que há a necessidade da discussão do tema: 

avanços tecnológicos e o descompasso do setor. 

Com relação à alternativa “A” que apresenta o atendimento humanizado como fator preponderante para diminuir ou 

minimizar uma demanda reprimida de clientes fragilizados, pode-se verificar no trecho a seguir que, os usuários de 

saúde possuem queixas, necessidades e opiniões e que dessa forma há uma demanda reprimida por um atendimento 

mais humanizado. “Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde podem ser evitadas quando se ouve, 

compreende, acolhe, considera e respeita suas opiniões, queixas e necessidades.”  

Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

http://www.mma.gov.br/
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Questão: 21 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 

A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na 
predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte de fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxos de 
caixa advindos das atividades de financiamento são:   

(a) caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais;   

(b) pagamentos em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade;  

(c) caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos de dívida, hipotecas e 
outros empréstimos de curto e longo prazos;    

(d) amortização de empréstimos e financiamentos; e    

(e) pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil financeiro.    

Portanto o gabarito correto é letra D. 

Fonte: 

 Comitê de pronunciamentos contábeis, CPC 03, 2011, Brasil.  

 Disponível em http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=34  

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa A. 

Segundo a LEI Nº 5.172, 1966, a Interpretação e Integração da Legislação Tributária.  

Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste Capítulo.  

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 
sucessivamente, na ordem indicada:  

I - a analogia;  

II - os princípios gerais de direito tributário;  

III - os princípios gerais de direito público;  

IV - a eqüidade.  

Portanto o gabarito correto é letra A. 

Fonte: 

 Presidência da República, LEI Nº 5.172, 1966, Brasil.  

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm  

 

 
Cargo: Fiscal de Trânsito 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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No texto em questão, o autor defende a tese de que o atendimento humanizado é muito importante para que se 

efetivem algumas práticas sociais. A referida questão solicita  que  evidencie a única alternativa que não está correta em 

relação à tese defendida pelo autor, isto é que NÃO se configura um desses elementos. 

A alternativa C não pode ser considerada um exemplo de práticas sociais que visam o atendimento humanizado, haja 

vista que não há ao longo do texto em análise, nenhuma evidencia de que há a necessidade da discussão do tema: 

avanços tecnológicos e o descompasso do setor. 

Com relação à alternativa A que apresenta o atendimento humanizado como fator preponderante para diminuir ou 

minimizar uma demanda reprimida de clientes fragilizados, pode-se verificar no trecho a seguir que, os usuários de 

saúde possuem queixas, necessidades e opiniões e que dessa forma há uma demanda reprimida por um atendimento 

mais humanizado. “Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde podem ser evitadas quando se ouve, 

compreende, acolhe, considera e respeita suas opiniões, queixas e necessidades.”  

Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
 
 

Cargo: Fiscal Sanitário 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro prevê uma proteção ao consumidor bastante forte e consistente, baseada 

em princípios e direitos básicos, que protegem além da esfera econômica, a esfera da personalidade do consumidor. 

Dentre os direitos básicos previstos no Código, destaca-se a proteção da vida, saúde e segurança (art. 6º, I), a proteção 

contra práticas abusivas (art. 6º, IV), a efetiva prevenção e reparação de danos morais (art. 6º, VI), o acesso aos órgãos 

judiciários e administrativos (art. 6º, VII), bem como a inversão do ônus da prova pelo juiz em alguns casos (art. 6º, VIII).  

O art.6º, III se refere a: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012). Portanto a questão está correta ao afirmar Falsa. O 

conteúdo programático foi O Código de Defesa do Consumidor, e foi este cobrado estando totalmente de acordo com o 

conteúdo programático. 

 Fonte: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Cidadao/Assunto+de+Interesse/Defesa+do+Cons

umidor 

 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033581/lei-12741-12
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Cidadao/Assunto+de+Interesse/Defesa+do+Consumidor
http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/Anvisa+Portal/Anvisa/Cidadao/Assunto+de+Interesse/Defesa+do+Consumidor
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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Cargo: Guarda Municipal 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A probabilidade de se chegar até a estrela é calculada da seguinte forma: 

 Deve-se escolher ou a porta A ou a porta C. Ou seja, 2/3 de chance de escolher uma porta com caminho até os 

baús. 

 Depois deve-se escolher entre os baús 1, 2 e 3. Como há apenas um baú com a estrela, a probabilidade é de 1/3. 

 Sendo a probabilidade condicional, multiplica-se os valores, que resulta: 

P = 1/3 * 2/3 = 2/9 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aumento é de 10% ao ano sobre o salário que o funcionário recebe. A seguinte tabela apresenta os valores dos 

salários a cada ano trabalhado: 

 

Inicial 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos  5 anos 

 R$ 1.500,00   R$ 1.650,00   R$ 1.815,00   R$ 1.996,50   R$ 2.196,15   R$ 2.415,77  

  

É importante lembrar que o aumento anual não é de R$ 150,00, pois o salário aumentou, então este valor também 

aumenta. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma forma de se resolver a questão é apresentada a seguir utilizando-se de sistema de equações lineares. 

Sejam A e B as distâncias percorridas por André e Bruno, respectivamente, então: 
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174

252

5042

78

426















A

B

B

AB

BA

 

Este método (previsto no edital) afirma que André percorreu 174 km e Bruno percorreu 252 km. A diferença entre estes 

valores é de 78 km e a soma é de 426 km, conforme previsto no enunciado. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor inicial do produto era de R$ 1.650,00. Com um desconto de 12%, seu preço caiu para R$ 1.452,00 (1650 - 12%). 

Ao ser pago a vista, o produto recebe 5% de desconto sobre este último valor (1452 - 5%), que resulta em R$ 1.379,40. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Haiti é uma ilha situada na América Central (mar do Caribe), ou seja, continente americano. Portanto, a única resposta 

que atende corretamente ao que foi pedido no enunciado é a alternativa “D” (Americano), conforme divulgado no 

Gabarito Preliminar. 

Fonte: http://www.suapesquisa.com/paises/haiti/ 

 
 

Cargo: Médico Cardiologista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 

Cargo: Médico Ginecologista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 

Cargo: Médico Neurologista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 

Cargo: Médico Oftalmologista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 
 
 
 

Cargo: Médico Ortopedista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 
 

Cargo: Médico Plantonista 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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Cargo: Médico Psiquiatra 
 
 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 

Cargo: Monitor de Ensino para Creches e Umei’s 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A questão referida diz que: 

Visando a melhoria do seu produto uma sorveteria fez uma pesquisa de opinião com 550 consumidores a respeito dos 

três sabores mais vendidos, morango, chocolate e baunilha. De acordo com a pesquisa: 

 150 pessoas preferem só sorvete de chocolate, 

 200 pessoas preferem só sorvete de morango,  

 200 pessoas preferem só sorvete de baunilha, 

 30 pessoas preferem sorvete de chocolate e morango, 

 40 pessoas preferem sorvete de morango e baunilha, 

 20 pessoas preferem sorvete de baunilha e morango, 

 10 pessoas preferem os três sabores. 

Dentre os consumidores entrevistados quantos não preferem nenhum dos três sabores? 

 De acordo com as informações retiradas da questão o conjunto A representa as pessoas que preferem sorvete de 

morango, o conjunto B representa as pessoas que preferem sorvete de baunilha e o conjunto C representa as pessoas 

que preferem sorvete de chocolate. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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 Sendo assim: 

                       
 Descontando as 10 pessoas que preferem os três sabores 

                  
 Subtraindo as pessoas que preferem dois sabores: 

                       
                  

Então: 

 

 
Somando:  

Pessoas que preferem só sorvete de morango:    140 

Pessoas que preferem só sorvete de baunilha:    110 

Pessoas que preferem só sorvete de chocolate:   150 

Pessoas que preferem sorvete de morango e baunilha: 20 

Pessoas que preferem sorvete de baunilha e chocolate: 10 

Pessoas que preferem sorvete de morango e chocolate: 30 

Pessoas que preferem os três sabores: 10  

                                                        Total: 470 pessoas 

  A pesquisa foi realizada com 550-470= 80 pessoas que não preferem nenhum dos três sabores. 

Fonte: Matemática- Contexto e Aplicação – volume 1,Dante, Luiz Roberto-Editora Ática – 2011 
 
Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 18 
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Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargo: Motorista 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sequência de figuras apresentadas: 

 
As figuras se repetem de 4 em 4.  

Múltiplo de 4 abaixo de 35:  32=8.4 

(35=32+3) Assim a 35ª figura é igual 3ª da sequência =  

Resposta: Alternativa A. 

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

 
 

Cargo: Motorista de Ambulância 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aumento é de 10% ao ano sobre o salário que o funcionário recebe. A seguinte tabela apresenta os valores dos 

salários a cada ano trabalhado: 

 

Inicial 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos  5 anos 

 R$ 1.500,00   R$ 1.650,00   R$ 1.815,00   R$ 1.996,50   R$ 2.196,15   R$ 2.415,77  
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É importante lembrar que o aumento anual não é de R$ 150,00, pois o salário aumentou, então este valor também 

aumenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D está correta, pois, todos os verbos são irregulares. Na alternativa A, o verbo sair e ser são irregulares e o 

verbo comprar é regular. Já na alternativa C, o verbo trazer e irregular e os verbos vender e partir são regulares. Já na 

alternativa B, os verbos dormir e crer são irregulares e o verbo beber é regular.  

Fonte: MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As técnicas de composição corporal podem ser descritos em termos de métodos diretos, indiretos e duplamente 

indiretos.  

- Métodos diretos: o componente corporal em questão é determinado diretamente, sem ou com apenas suposições 

mínimas: análise química do esqueleto, e Análise de ativação com nêutrons in vivo.  

- Técnicas indiretas: o componente corporal em questão é determinado indiretamente. Exemplos: determinação da 

proteína corporal a partir do nitrogênio corporal, supondo um fator de conversão constante de 6,25 do nitrogênio para a 

proteína; Contagem de K40, Densitometria, DEXA (DXA), Diluição com óxido de deutério. 

- Técnicas duplamente indiretas: baseiam-se em uma relação estatística entre um parâmetro ou parâmetros corporais 

facilmente mensuráveis e o componente corporal em questão. Ex: avaliação da massa muscular esquelética através da 

excreção de creatinina; prega cutânea; índices peso/altura; ultrassom; circunferências; impedância bioelétrica. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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OU seja, a única resposta correta é a densitometria. 

Fonte: GIBNEY, M.J. et al. Introdução à nutrição humana.2 ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2010.  

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta é em relação aos modelos de exaustores e às premissas básicas para instalação de tal equipamento em uma 
UAN e não sobre como atingir faixa confortável de temperatura na UAN. Na letra D está faltando de filtro de tela na 
coifa e não tela de janela. 
Deve-se dar preferência para a instalação do sistema de exaustão no modelo vertical visto menor número de dutos 
internos, menor custo com equipamento e com higienização, ocupa menor espaço no pé direito, além de facilitar 
circulação de ar. 
As coifas deverão dispor de filtros para retenção de gorduras e óleos, do tipo permanente e com construção metálica, e 
devem ser laváveis, devendo ser feito do tipo corta-fogo, não sendo admitido o uso de filtro de tela. 
Deve-se dar preferência para a utilização de aço inoxidável para composição das coifas, dutos internos e externos do 
sistema de exaustão. 
Todos os equipamentos de cocção deverão dispor obrigatoriamente de coifas, com comprimento e largura suficiente 
para cobrir os equipamentos. 
Fonte: SANT’ANA, H.M.P. Planejamento Físico-Funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: 
Editora Rubio, 2012. 

  
 

Cargo: Oficial de Manutenção 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 
 

Cargo: Operador de Máquinas 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 
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Cargo: Pedagogo 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ‘Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo.’” não pode ser considerada correta. 

De acordo com o enunciado da questão “A coesão textual é um dos critérios da textualidade, do qual o emprego (ou 

não) de determinado tipo de pontuação faz parte. O efeito do uso da vírgula no primeiro período do texto pode ser visto 

em:” a análise para a solução da questão deveria considerar o primeiro período do texto: “Ler significa reler e 

compreender, interpretar.” A vírgula utilizada neste segmento foi empregada para indicar a omissão de uma palavra, ou 

seja, do verbo: 

“Ler significa reler e compreender, interpretar.” (= compreender significa) 

O mesmo ocorre em: 

D) “Diante de determinadas circunstâncias, alguns confiam em Deus; outros, em si mesmos.”  

(= outros confiam) 

A alternativa “C) ‘Jamais tiveram um teto, uma sala, um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira.’” não pode ser 

considerada correta pelo explicitado anteriormente.  

Fonte: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática. Atual Editora.  

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 24 dispõe que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 
organizada de acordo com algumas regras em comuns: 

O item I deste mesmo artigo, estabelece que a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; 
não se referindo em tempo máximo, portanto este item está incorreto. 

Nos itens II e III, estão em conformidade com o Art. 26.  da Lei supracitada,  que trata dos currículos da educação 
infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.   (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

Portanto, o gabarito publicado D, está correto.  

Fonte: 

 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-
basica-nova-pdf&Itemid=3019    Pag 31 DCN 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada apresenta um fragmento de texto que a contextualiza da autoria de  Libâneo; Oliveira; Toschi, 

2007, que afirma a importância da participação de todos os segmentos da escola no Conselho Escolar.  

O Conselho Escolar pode se constituir no órgão mais importante do processo de gestão democrática, já que é um 

parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Sua primeira função é “[...] discutir e definir o 

tipo de educação a ser desenvolvida na escola, para torná-la uma prática democrática comprometida com a qualidade 

socialmente referenciada” (BRASIL, 2004, p. 19).   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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O objetivo maior do Conselho Escolar é assegurar que toda a comunidade seja envolvida nas decisões importantes 

tomadas pela instituição. Nessa perspectiva, ao exercer as funções deliberativas, consultivas, avaliativas e fiscalizadoras, 

no que se refere à organização e à realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição escolar, o Conselho 

Escolar é o elo entre a escola e a comunidade, cabendo-lhe a função de análise das ações a serem empreendidas, assim 

como dos meios que devem ser utilizados para o cumprimento das finalidades da escola, constituindo-se, portanto, 

como representante da comunidade escolar e local, para atuar em conjunto e definir caminhos para tomadas de 

decisões que são de sua responsabilidade.  

No comando da questão, solicita-se que analise as afirmativas dadas, onde apenas, o item V, não é correto, pois o 

Conselho Escolar representa um lugar de participação e decisão, um espaço de discussão e construção de um projeto de 

educação voltado aos interesses da comunidade que dela se serve.  

Desse modo, a cultura burocrática, marcada pelo autoritarismo, pela centralização na tomada de decisões e por normas 

rígidas definidas a priori cede lugar à cultura participativa, construída por relações coletivas de solidariedade e de 

consciência crítica. Ou seja, anteriormente prevalecia a visão administrativa hierarquizada, segundo a qual a sociedade 

civil não tinha direito à participação na tomada de decisão; atualmente, com o predomínio da concepção de Estado de 

direito democrático, a sociedade civil é vista como instância de discussão, acompanhamento e deliberação.  

Portanto, Conselho Escolar e escola não são entidades distintas, devendo integrar uma única instituição. Nessa 

perspectiva, o conselho não atua complementarmente, nem é dotado de personalidade jurídica independente; mas se 

insere na própria estrutura de poder da escola. 

Fontes:  

 LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F.de.; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 5.ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 ______. Organização e gestão da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2004. PARO, V. H. O princípio da 

gestão escolar democrática no contexto da LDB. In:  

 OLIVEIRA, R. P.; ADRIÃO, T. Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição 

Federal. São Paulo: Xamã, 2001. 

 ______. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2004. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada apresenta um fragmento de texto que a contextualiza da autoria de Libâneo; Oliveira; Toschi, 

2007, que afirma a importância da participação de todos os segmentos da escola no Conselho Escolar.  

O Conselho Escolar pode se constituir no órgão mais importante do processo de gestão democrática, já que é um 

parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no interior da escola. Sua primeira função é “[...] discutir e definir o 

tipo de educação a ser desenvolvida na escola, para torná-la uma prática democrática comprometida com a qualidade 

socialmente referenciada” (BRASIL, 2004, p. 19).   

Entretanto, conforme Paro (2004, p. 40-63) ocorre a existência de alguns fatores dentro e fora da escola que dificultam a 

participação da comunidade nas decisões da unidade escolar, dentre os quais destaca-se, conforme citado nas 

alternativas da supracitada questão:  

• Fatores institucionais: relação de poder, clareza das funções e organização dos espaços e tempos escolares.  

• Fatores político-sociais: interesses dos grupos dentro da escola, divulgação de documentos escolares e informações.  

• Condições de vida: miséria, desemprego, trabalho informal, falta de tempo dos pais para irem à escola, tempo para 

discussão e reuniões.  

• Fatores culturais: visão que a comunidade tem da escola, noção de participação social, visão de mundo.  

• Fatores institucionais da comunidade: mecanismos coletivos de participação, mobilização, divulgação de informações 

e comunicação entre as instâncias colegiadas.  

• Fragmentação das relações e individualização dos sujeitos,  

O argumento recursal contesta estar correta três dos fatores citados, a saber: o primeiro, os fatores institucionais, que 

trata da relação do poder, da clareza das funções e organização dos espações escolares. Este é um fator extremamente 
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relevante e que dificulta a ação democrática dentro da escola, pois sem que todos os participantes da instituição 

tenham a clareza de cada uma de suas funções, estabelecendo relações de poder de espações e tempos escolares, de 

que modo constituirão os fatores institucionais? O segundo, fatores culturais, que trata da visão que a comunidade tem 

da escola, noção de participação social, visão de mundo. Indica o “como” a comunidade escolar participa e compreende 

o que a rodeia, é o  que a determina  culturalmente, portanto,  trata-se de um fator  também muito importante para 

existência ou não de um Conselho Escolar, e finalmente os fatores institucionais da comunidade que  indicam os  

mecanismos coletivos de participação, mobilização, divulgação de informações e comunicação entre as instâncias 

colegiadas, pois deles dependem se  como será a atuação do Conselho Escolar. 

Portanto, a existência desses fatores e como funcionam explicam as dificuldades da participação da comunidade nas 

decisões da unidade escolar. Sendo assim, todos os fatores indicados estão corretos. 

Fontes:  

 PARO, V. H. O princípio da gestão escolar democrática no contexto da LDB. In: OLIVEIRA, R. P.; ADRIÃO, T. 

Gestão, financiamento e direito à educação: análise da LDB e da Constituição Federal. São Paulo: Xamã, 2001. 

 LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J.F.de.; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 5.ed. São 

Paulo: Cortez, 2007. 

 
 

Cargo: Procurador Municipal 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A escolha pelo consumo de orgânicos está relacionada a questões que vão além do consumo de 

produtos saudáveis, como economia e política.” está correta. De acordo com o trecho:  

“O que normalmente motiva as pessoas a comprar orgânicos é a busca pela comida saudável. Mas em pouco tempo 

muitos descobrem que consumir este tipo de alimento envolve outras questões, tão importantes quanto a primeira.  

— Quem chega ao orgânico percebe que por trás há uma filosofia de não poluição e que, com a compra, há geração de 

renda para quem vive no campo. O consumidor se torna um agente político ao fazer esta escolha — analisa Ana Asti, 

diretora da Sedes.” 

A afirmativa “I. A procura por produtos orgânicos é impedida em virtude de dois pontos principais: preço alto e a falta 

de legumes, frutas e verduras sem agrotóxico.” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho: 

“Começam a procurar por produtos orgânicos, mas esbarram na questão do preço elevado nos supermercados e na 

dificuldade de se encontrar frutas, verduras e legumes sem agrotóxico em qualquer canto da cidade.” pode-se afirmar 

que “a procura” não foi impedida. Os pais de Tainá começaram a procurar sim, por produtos orgânicos. Ocorre que tal 

procura encontrou obstáculos como preço elevado e a falta de produtos sem agrotóxico. Portanto, não houve 

impedimento quanto à procura, mas sim quanto ao sucesso de tal ação.  

Fonte: 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto - Leitura e Redação. Editora Ática. 

 O próprio texto. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) a linguagem utilizada na charge possui finalidade equivalente ao segmento do texto destacado.” não 

pode ser considerada correta, pois, os gêneros textuais diferentes apresentam finalidades também diferentes. O texto 

“Mercado de orgânicos vive boa fase no delivery e internet” se trata de um texto informativo, referencial, integrante de 

uma reportagem. Já o 2º, trata-se de uma charge. De acordo com os objetivos da leitura, ou sua finalidade, a 

reportagem é um texto que lemos porque queremos nos manter informados. A charge é uma forma humorada de 

criticar e zombar de fatos ou situações reais.  

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2012.   
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) o desvio da significação própria de uma palavra, a partir de uma comparação implícita.” não pode ser 

considerada correta, pois, para que haja uma comparação implícita, é necessário que haja dois elementos distintos e 

uma relação de semelhança entre eles, como por exemplo em: “O pavão é um arco-íris de plumas.” Isto é, o pavão, com 

sua cauda armada em forma de leque multicolorido, é como um arco-íris de plumas. Entre os termos “pavão” e “arco-

íris” existe uma relação de semelhança, uma característica comum: um semicírculo ou arco multicor. Tal não ocorre em 

“Mercado de orgânicos vive boa fase no delivery e internet”. A metonímia consiste na transferência de um termo para o 

âmbito de um significado que não é o seu, processado por uma relação cuja lógica se dá, não na semelhança, mas na 

contiguidade das ideias. Sua atuação ocorre apenas em um domínio conceptual, pois os termos que se relacionam 

pertencem ao mesmo campo sêmico, de maneira que um substitui o outro. A sinédoque é uma variedade da metonímia 

que consiste em designar a totalidade de algo por meio de alguma palavra que nomeia um de seus componentes ou, 

pelo contrário, designar uma de suas partes pela palavra que nomeia o todo, como em: “O Brasil vai às urnas.” O Brasil 

designa os eleitores brasileiros, assim como em “Mercado de orgânicos” designa os empreendedores do referido setor. 

A prosopopeia é uma figura retórica que diz respeito aos papéis da enunciação. Assim, ela põe em cena seres ausentes, 

sobrenaturais ou inanimados, fazendo-os ouvir, falar, responder.  

Fonte:  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha.  

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado previamente. 

Registro é um conjunto de campos. É a entidade que identifica uma entrada única em um banco de dados. 

Campo: É a menor unidade de informação existente em um arquivo do banco de dados. Isso significa que toda 

informação introduzida em um arquivo de banco de dados é quebrada em porções menores, que recairão em capôs 

específicos. 

Chave: é uma entidade que permite a distinção dos registros de uma tabela, a qual pode ser formada por um campo ou 

um conjunto de campos. 

Índice: Os índices de um banco de dados permitem que as informações sejam encontradas com maior rapidez. 

Fonte: SILVA, M. G. da –Terminologia Microsoft Windows 7, Internet, Segurança, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 

2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Access 2010 – 2ª ed. São Paulo: Érica, 2011. – pág. 279, 280  

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Assiste razão ao recorrente no sentido de que há duas alternativas respostas. Tanto é vedada a exigência de garantia de 

10% no contrato de obra estimada em quatro milhões, como é vedada a contratação de serviço de informática de cento 

e vinte mil por convite. 

Portanto, a questão foi anulada. 

Fonte: Noções básicas de Licitação 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Servidor estatutário é aquele que ocupa “cargo público” e não aquele que ocupa “cargo público efetivo”. O estatuto dos 

servidores rege tanto os “cargos efetivos” quanto os “cargos em comissão”. Os estatutários ocupantes de cargo em 

comissão filiam-se ao RGPS, conforme art. 40, § 13 da CF. 

Recurso improcedente, gabarito mantido. 

Fonte: Noções básicas de Direito Administrativo. Constituição Federal. 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
_Diabéticos e hipertensos: x+4%T=18  ->  x=18-4%T 

_ Míopes e diabéticos: y+4%T=23  ->  y=23-4%T 

_ Míopes e hipertensos: z+4%T=25 ->  z=25-4%T 

Total=4%Total+x+y+z+23+27+29+17 

T=4%T+18-4%T+23-4%T+25-4%T+96 

T=18+23-4%T+25-4%T+96 

T+8%T=162 

T+0,08T=162 

1,08T=162 

T=150 

4% T= 0,04.150=6 pessoas ; x=18-6=12 pessoas ; y=17pessoas ; z=25-6=19 pessoas 

Total= 6+12+17+19+23+27+29+17 

Total=150 pessoas 

Resposta: alternativa B. 

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

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata do Mapa da Violência do Brasil, um dos mais importantes instrumentos de diagnóstico sobre o tema no 

país, apresentado anualmente com ampla repercussão por todo o país, extremamente divulgado e discutido pelos 

principais veículos de comunicação do Brasil. Este mapa projeta a realidade vivenciada no dia a dia pelos brasileiros, 

levantando constatações precisas do que já se evidencia na nossa cidade, estado e país. Portanto, as análises das 

afirmativas dizem respeito a uma reflexão do cotidiano que nos cerca, seja em nossos convívios sociais, seja evidenciado 

nos diversos veículos de comunicação existentes. O texto, como o próprio enunciado informa na prova, foi inserido para 

contextualizar o tema que seria tratado nas questões de 36 a 38, ou seja, a violência contra mulheres no Brasil. 

Portanto, cumpre esclarecer que o texto não é orientador da questão, mas contextualiza o tema apenas. No que tange a 

questão, estão corretas as afirmativas II e III. O documento aponta que 55,3% desses crimes aconteceram no 

ambiente doméstico, sendo 33,2% cometidos pelos parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Com base em dados de 2013 

do Ministério da Saúde, utilizado no documento da Flacso, registra-se que 50,3% das mortes violentas de mulheres são 

cometidas por familiares, portanto, metade das mortes violentas de mulheres no Brasil. Estando, portanto, as 
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afirmativas II e III corretas. Apenas a afirmativa I está incorreta. A incidência de mortes aumenta sequencialmente ao 

avançar das idades. Os dados apontam baixa incidência até os 10 anos de idade, crescimento até os 18 e 19 anos, e a 

partir dessa idade, uma tendência de lento declínio até a velhice. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-11/homicidios-contra-mulheres-negras-aumenta-54-em-10-

anos-aponta-estudo 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Toda questão precisa ter um fundamento, um dado consolidado para poder se amparar ou basear e não há nada mais 
sólido que as pesquisas e estudos realizados por organismos nacionais ou internacionais de grande representatividade. 
O tema tratado neste caso é a economia – determinado no conteúdo programático do edital – atendo a fatos que são de 
amplo conhecimento e projeção nacional ou internacional, em momento em que grande parte das economias nacionais 
sofre com retrações ou abalos devido à crise internacional que ainda paira sobre o planeta. Portanto, mensurar 
conhecimento sobre as expectativas de crescimento do país para os próximos anos é relevante e tema muito agendado 
pelaa sociedade, por isso, vem sendo discutido de forma recorrente nas mídias, refletindo o dia a dia de todo o 
brasileiro, afinal, grande parte dos temas de hoje gira em torno dos problemas ocasionados pela crise econômica. Para o 
Brasil, a OCDE já havia na semana passada projetado que a economia vai registrar contração econômica de 3,1 por cento 
em 2015 e de 1,2 por cento em 2016, contra estimativas em setembro de queda de 2,8 e 0,7 por cento, 
respectivamente. 
Fonte: http://br.reuters.com/article/businessNews/idBRKCN0SY16620151109 
 
 
 

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Educação Física 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ‘Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo.’” não pode ser considerada correta. 

De acordo com o enunciado da questão “A coesão textual é um dos critérios da textualidade, do qual o emprego (ou 

não) de determinado tipo de pontuação faz parte. O efeito do uso da vírgula no primeiro período do texto pode ser visto 

em:” a análise para a solução da questão deveria considerar o primeiro período do texto: “Ler significa reler e 

compreender, interpretar.” A vírgula utilizada neste segmento foi empregada para indicar a omissão de uma palavra, ou 

seja, do verbo: 

“Ler significa reler e compreender, interpretar.” (= compreender significa) 

O mesmo ocorre em: 

D) “Diante de determinadas circunstâncias, alguns confiam em Deus; outros, em si mesmos.”.  

(= outros confiam) 

A alternativa “C) ‘Jamais tiveram um teto, uma sala, um quarto, uma cama, uma mesa, uma cadeira.’” não pode ser 

considerada correta pelo explicitado anteriormente.  

Fonte: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática. Atual Editora.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme alegado no recurso: “A descrição da sequência do movimento, não ficou de forma clara. (deverá elevar a 

perna direita e flexionar a perna direita; fará um giro no quadril para frente por meio de uma extensão rápida da perna 

direita), ficou muito confuso!” 

Trata-se de uma descrição que não condiz com a descrição apresentada na prova do concurso, bem como com aquela 

que se refere de forma correta com o conteúdo do atletismo. Isso porque, como consta na questão apresentada na 
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prova “Nessa prova do atletismo, o atleta deverá apoiar o equipamento na base dos dedos e pressioná‐lo com a mão 

direita contra a base do maxilar direito (quem for canhoto fará o contrário); deverá elevar a perna esquerda e flexionar a 

perna direita; fará um giro do quadril para frente por meio da extensão rápida da perna direita; e, arremessará o 

equipamento com o cotovelo elevado com extensão do joelho esquerdo.” A descrição apresentada se refere à prova de 

arremesso do peso.  

Fonte: DARIDO, S. C.; SOUZA JÚNIOR, O. M. Para Ensinar Educação Física: possibilidades de intervenção na escola. 3 ed. 

Campinas, SP: Papirus, 2007, p. 131. 

 
 

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Geografia 
 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é a letra D, pois é a única associação correta, todos os outros itens estão trocados como pode ser 
observado a partir da comparação das duas tabelas. 
Observe a questão conforme foi colocada na prova. 

Declividades Morfologia Processo de erosão Atividades 

I- 0º-2º. 0%a 3,5%. 
Terreno Plano ou quase 
plano 

Paredões e escarpas em 
canhões ou vales muito 
encaixados, cornijas 

Quedas em massa, 
escorregamentos, 
colapsos 

Limite para uso 
florestal. 

II- maior que 35º maior 
que 70º. Terreno muito 
íngreme ou escarpado 

Planície aluvial (várzea), 
terraço fluvial, 
superfície de erosão. 

Sem perdas de solos e 
escorregamentos 

Agricultura mecanizada, 
urbanização, 
infraestruturas viárias. 

III- 25º -35º.46,6% a 
70%. Terreno íngreme 
ou abrupto. 

Encosta de morros, 
relevos estruturais 
monoclinais do tipo 
cuesta. 

Movimentos de massa, 
escoamento laminar, 
creep, 
escorregamentos. 
Sulcos, ravinas 

Agricultura com 
conservação moderada 
a intensiva. 
Mecanização impossível 
maior 7º. Pouco apto a 
urbanização e 
infraestruturas. 

IV- 2º-5ºa 8,7%. 
Declividade fraca. 

Ondulações suaves, 
fundos de vale, 
superfícies tabulares. 

Início de solifluxão, 
escoamento difuso e 
laminar. Sulcos 

Agricultura com 
conservação ligeira. 
Aceitável para 
urbanização. 

Adpatado: Granell- Pérez, Maria del Carmen. Trabalhar geografia com as cartas topográficas. 2ª ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004 
p.78 
 
Eis, o quadro com as correções. Comparando-os percebe-se que apenas o item 4 apresenta a associação correta. 

Declividades Morfologia Processo de erosão Atividades 

I- maior que 35º maior 
que 70º. Terreno muito 
íngreme ou escarpado 

Paredões e escarpas em 
canhões ou vales muito 
encaixados, cornijas 

Quedas em massa, 
escorregamentos, 
colapsos 

Limite para uso 
florestal. 

II- 0º-2º. 0º a 3,5%. 
Terreno plano ou quase 
plano 

Planície aluvial (várzea), 
terraço fluvial, 
superfície de erosão. 

Sem perdas de solos e 
escorregamentos 

Agricultura mecanizada, 
urbanização, 
infraestruturas viárias. 

III- 5º-15º. 8,7% a 
26,8%. Declividade 
média a forte 

Encosta de morros, 
relevos estruturais 
monoclinais do tipo 
cuesta. 

Movimentos de massa, 
escoamento laminar, 
creep, 
escorregamentos. 
Sulcos, ravinas 

Agricultura com 
conservação moderada 
a intensiva. 
Mecanização impossível 
maior 7º. Pouco apto a 
urbanização e 
infraestruturas. 

IV- 2º-5ºa 8,7%. Ondulações suaves, Início de solifluxão, Agricultura com 



 

42 

 

Declividade fraca. fundos de vale, 
superfícies tabulares. 

escoamento difuso e 
laminar. Sulcos 

conservação ligeira. 
Aceitável para 
urbanização. 

 
Fonte: Granell- Pérez, Maria del Carmen. Trabalhar geografia com as cartas topográficas. 2ª ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004 p.78 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os itens estão corretos. A alternativa correta é letra D. 

De acordo com Rückert (2003) O preço da terra, no modo capitalista de produção (para os capitalistas), aparece como 

juro do capital com que compra a terra. Por conseguinte, obtém o direito à renda; O preço da terra é regulado, de um 

lado, peço montante da renda da terra a ser auferida e, de outro lado, pela taxa média de juros no mercado de capitais. 

Quando a taxa de juros sobe o preço da terra baixa, quando ao contrário, a taxa baixa, o preço de terra eleva-se; O 

preço da terra, decorrente da apropriação privada da terra, tem um caráter irracional no processo capitalista de 

produção, pois a terra, mesmo sem produzir, valoriza-se. 

Fonte: Rückert Aldimar A. Metarmofoses do Território. A agricultura de trigo/soja no planalto médio rio-grandense 

1930-1990. Porto Alegre. Editora da UFRGS 2003 p.158 

 
 

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - História 
 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi elaborada de acordo com o conteúdo programático do Edital. 

PROFESSOR ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA: A apropriação da América pelos Europeus, a 

colonização da América a formação dos Estados Nacionais liberais nos séculos XVIII e XIX nas Américas.  

Nesses conteúdos fala-se em América, colonização e formação de estados liberais, na América como um todo. E a luta 

entre índios e brancos nos EUA está inserida em todos esses contextos. O caso destacado nessa questão é justamente o 

verdadeiro papel representado pelos índios nessa história e como a história retrata esses processos. 

Fonte: 

 http://www.gettyimages.com/detail/photo/sioux-man-standing-in-front-of-a-memorial-high-res-stock-

photography/85903736 

 http://www.infoescola.com/estados-unidos/monte-rushmore/ 

 BOULOS, Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 561. 

 MORAES, José Geraldo Vinci de -Caminhos da Civilizações História Integrada. Geral e Brasil. São Paulo: Atual, 

1998. P. 420 

 
 

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na referida questão Dona Carmen precisa mudar a senha do wifi da sua casa. Para que senha seja segura Dona Carmen 

decidiu que ela deveria ser formada por vogais distintas e 3 algarismos distintos. De quantas maneiras diferentes dona 

Carmen poderá escrever a nova senha do wifi da sua casa?  

Se Dona Carmen escolhesse uma senha com 1 vogal e 3 algarismos distintos ela poderia escrever a nova senha do wifi da 

sua casa de 3600 maneiras diferentes. 

Vogal  . Vogal  .  Número  . Número .  Número  

5  . 10 . 9 . 8 = 5 . 90 . 8 = 450 . 8 = 3600 

Não há essa alternativa. 

http://www.gettyimages.com/detail/photo/sioux-man-standing-in-front-of-a-memorial-high-res-stock-photography/85903736
http://www.gettyimages.com/detail/photo/sioux-man-standing-in-front-of-a-memorial-high-res-stock-photography/85903736
http://www.infoescola.com/estados-unidos/monte-rushmore/
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Se Dona Carmen escolhesse uma senha com 2 vogais distintas  e  3 algarismos distintos ela poderia escrever a nova 

senha do wifi da sua casa de 14400maneiras diferentes. 

 

 

Vogal  . Vogal  .  Número  . Número .  Número  

5 . 4 . 10 . 9 . 8 = 20 . 90 . 8 = 1800 . 8 = 14400 

 Alternativa D é a correta. 

Fonte: 

 Matemática- Contexto e Aplicação – volume 2-Dante, Luiz Roberto-Editora Ática – 2011 
 

 Fundamentos da matemática elementar, vol. 5.Combinatória e Probabilidade- Hazzan, Samuel-Editora Atual 
2006 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para D. 

O polinômio P(X) = , da referida questão para ser divisível por D(X) = , terá que 
valores para m e n. 
Na divisão encontra-se: 

 

 
Para que seja divisível, o resto da divisão deve ser igual a ZERO. Sendo assim: 
 
 -m +3 - 4 = 0                      -n -3 + 2 = 0 
-m - 1 = 0                           -n -1 = 0 
m = -1                                      n = -1 
 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A nação que caiu dez posições ficando em último lugar entre as 20 relacionadas é a que estava em 10º no ranking de 

países com maior "riqueza individual total", ou seja, a Índia. O enunciado da questão é bem claro e objetivo em seu 

comando ao especificar que “a consultoria também classificou os países pela média da riqueza per capita”, ou seja, 

explicou que foi realizada uma classificação por outro critério, e concluiu com a informação de que “uma das nações – 

integrantes do BRICS – caiu 10 posições passando para a última colocação com (US$ 2,8 mil)” solicitando que se marque 

que nação é esta (“Trata-se”). Desta forma, não há incorreção em utilizar o termo “caiu” de posição, onde a nação 

aparece em ambas, sendo que numa está em 10º e na outra 20º. Portanto, há uma queda de posição de uma pesquisa 

para outra sim. Além disso, o conhecimento sobre o BRICS e seus países integrantes, daria condições de identificar que 

estavam presentes na classificação China – 2º, Índia – 10º, Brasil – 12º e Rússia – 18º, não se classificando apenas a 

África do Sul neste ranking. Uma opção não marcávelna atenta leitura do enunciado seria o Brasil, pois este especificava 

que país havia caído 4 posições de uma pesquisa para outra.  Desta forma, se o primeiro ranking tinha 20 países, o que 
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pressupõe que o seguinte viria no mesmo formato, a única nação, integrante do Brics que descendo dez posições 

passaria para a última colocação seria a Índia, que na primeira classificação aparecia em 10º lugar e na última em 20º.     

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151103_riqueza_mundial_hb 

 
 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pesquisa traça um perfil da população feminina presa no Brasil e mostra que cerca de 50% têm de 18 a 29 anos. 

Portanto, como a questão, em seu enunciado, solicitava que marcasse a “EXCEÇÃO”, entre as características 

identificadas no perfil da população feminina presa no Brasil, a alternativa correta a ser marcada é a D, pois não há um 

domínio de faixas etárias (no número estipulado pela alternativa), mas um equilíbrio entre mulheres com menos e mais 

de 30 anos.  

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-11/numero-de-mulheres-presas-cresceu-mais-

de-500-no-brasil-nos-ultimos 

 
 

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino Fundamental - Português 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal é improcedente, pois de acordo as Diretrizes Curriculares para Educação básica, construir a 

qualidade social pressupõe conhecimento dos interesses sociais da comunidade escolar para que seja possível educar e 

cuidar mediante interação efetivada entre princípios e finalidades educacionais, objetivos, conhecimento e concepções 

curriculares. Isso abarca mais que o exercício político-pedagógico que se viabiliza mediante atuação de todos os sujeitos 

da comunidade educativa. Ou seja, efetiva-se não apenas mediante participação de todos os sujeitos da escola – 

estudante, professor, técnico, funcionário, coordenador – mas também mediante aquisição e utilização adequada dos 

objetos e espaços (laboratórios, equipamentos, mobiliário, salas-ambiente, biblioteca, videoteca etc.) requeridos para 

responder ao projeto político-pedagógico pactuado, vinculados às condições/disponibilidades mínimas para se instaurar 

a primazia da aquisição e do desenvolvimento de hábitos investigatórios para construção do conhecimento. A escola de 

qualidade social adota como centralidade o diálogo, a colaboração, os sujeitos e as aprendizagens, o que pressupõe, 

sem dúvida, atendimento a requisitos tais como: I – revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e 

tempos educativos, abrangendo espaços sociais na escola e fora dela; II – consideração sobre a inclusão, à valorização 

das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos humanos, 

individuais e coletivos e as várias manifestações de cada comunidade; III – foco no projeto político-pedagógico, no gosto 

pela aprendizagem, e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes; IV – 

inter-relação entre organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como 

foco a aprendizagem do estudante; V – preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, 

técnicos, monitores e outros; VI – compatibilidade entre a proposta curricular e a infraestrutura entendida como espaço 

formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para a sua utilização e acessibilidade; VII – integração dos 

profissionais da educação, os estudantes, as famílias, os agentes da comunidade interessados na educação; VIII – 

valorização dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, 

remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto político-pedagógico; IX – realização de parceria 

com órgãos, tais como os de assistência social, desenvolvimento e direitos humanos, cidadania, ciência e tecnologia, 

esporte, turismo, cultura e arte, saúde, meio ambiente. 

Portanto, o item da alternativa C, está incorreto, pois o foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela 

aprendizagem, e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes; 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da 
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Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 
 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não procede, pois afirma falta de bibliografia para que se identifique a resposta correta. Entretanto seus 

representantes mais significativos foram C. Rogers (ROGERS; FREIBERG, 1969) e A. Neill (NEILL; FROMM, 1960), cujas 

ideias marcaram mundialmente os anos 60, revolucionando o pensamento pedagógico. Portanto, a abordagem 

comportamentalista ou behaviorista foi amplamente divulgada também no Brasil e utilizada amplamente nas décadas 

de 70 a 80, do século anterior. Nessa abordagem, o conhecimento é externo ao indivíduo e deve ser por ele descoberto 

como resultado direto de sua experiência. Cabe à Educação o papel de estabelecer um roteiro de ações rigorosamente 

controlado, que conduza o aluno a atingir objetivos de ensino pré-determinados. A transmissão dos conteúdos deve 

levar ao desenvolvimento de habilidades e competências.  O papel do professor, nessa concepção, é o de planejador e 

estrategista do processo ensino aprendizagem, e ainda o responsável por manter, sobre ele um rigoroso controle. O 

professor deve reforçar os aspectos positivos ao aluno e evitar castigos e punições, práticas toleradas no ensino 

tradicional. O Comportamentalismo, como o nome indica, postula que o comportamento humano é ordenado e 

determinado, não havendo lugar para o livre-arbítrio. 

Fonte: IBÂNEO, J.C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 4ª ed. São Paulo: 

Loyola, 1986. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora não haja nenhum termo destacado na alternativa “B”, isso não altera, em hipótese alguma, o fato da alternativa 

correta ser a “D”, pois qualquer palavra ou expressão que fosse destacada na “B” não a tornaria correta.  

Fonte: O próprio texto 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pesquisa traça um perfil da população feminina presa no Brasil e mostra que cerca de 50% têm de 18 a 29 anos. 
Portanto, como a questão, em seu enunciado, solicitava que marcasse a “EXCEÇÃO”, entre as características 
identificadas no perfil da população feminina presa no Brasil, a alternativa correta a ser marcada é a D, pois não há um 
domínio de faixas etárias (no número estipulado pela alternativa), mas um equilíbrio entre mulheres com menos e mais 
de 30 anos.  
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2015-11/numero-de-mulheres-presas-cresceu-mais-
de-500-no-brasil-nos-ultimos 
 
 

Cargo: Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental para atuar nas Escolas 
Municipais 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) relatar experiências reais vividas por uma mulher em uma sociedade machista.” não pode ser 

considerada correta, pois, de acordo com o enunciado da questão, a resposta deve ser direcionada pela “principal 

finalidade”. A autora utiliza o relato apenas nos dois últimos parágrafos como recurso da argumentação construída ao 

longo do texto.  

A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência de provas como fatos, 

exemplos, dados estatísticos e testemunhos.  
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Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição. FGV editora. 

 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa “D) estabelecer uma relação de oposição em relação ao que foi dito anteriormente.” não pode ser 

considerada correta. Apesar de, no recurso, o recorrente citar a alternativa “B”, seus argumentos são referentes à 

alternativa “D”. Em: 

“Há muito tempo venho refletindo sobre as desigualdades de gênero no mundo acadêmico, nas escolas ou na política. 

Muitos acreditam que o sucesso feminino é a melhor arma contra um mundo predominantemente masculino. Como sou 

um pouco incrédula em relação ao conceito de sucesso (por não entender muito bem o que ele significa e quais os 

parâmetros que o definem), prefiro acreditar que a resistência se dá por palavras. Palavras públicas. Dedo na ferida. É 

preciso desnudar a ignorância machista e apontá‐la no flagra. Nosso papel é tornar o invisível, visível.” os parênteses 

justificam , o termo “por” indica tal ideia, apontando o motivo de tal incredulidade.  

Fonte: 

 O próprio texto.  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição. FGV editora. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) a história da humanidade retrata o comodismo do ser humano, repassando à natureza o que deveria 

ser o seu trabalho.” não pode ser considerada correta. Em “Toda a nossa história passada, desde os tempos das 

cavernas, é a história dos homens aprendendo a fazer a natureza fazer o trabalho por eles. Os moinhos de vento, os 

moinhos de água, o arco e a flecha, as alavancas, os monjolos, o fogo...” (continuando por todo o texto) não há intenção 

do autor em retratar algum tipo de comodismo, mas sim em mostrar a inteligência humana ao utilizar elementos da 

natureza, sendo sua aliada.  

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 06 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
A alternativa “C) uma figura que consiste na transferência de atributos humanos.” está correta. Em “A casa que educa” 

ocorre à prosopopeia, colocando em cena um ser (a casa) inanimado, fazendo-o realizar uma ação humana. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) Apenas duas formas verbais possuem tempos e modos iguais.” não pode ser considerada correta, pois, 

temos: 

I. “Eram navegantes ousados.” (eram = pretérito imperfeito, modo indicativo) 

II. “... é a história dos homens...” (é = presente, modo indicativo) 

III. “Perguntaram ao Amyr Klink...” (perguntaram = pretérito perfeito, modo indicativo) 

IV. “... que você desejaria para os seus filhos?” (desejaria = futuro do pretérito, modo indicativo) 

Fonte: 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 
Questão: 11 
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada em seu enunciado e comando tratam-se da obrigatoriedade de permanência do estudante na 

escola, principalmente no ensino fundamental e das exigências que se centram nas relações entre a escola, os pais ou 

responsáveis, e a comunidade, de tal modo que a escola e os sistemas de ensino tornam‐se responsáveis por controlar 

essa frequência conforme determina a LDB.  Sendo que a única alternativa que NÃO trata desta incumbência é a 

alternativa B, que se trata de uma das incumbências dos docentes “estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento”; ou seja, NÃO se trata da  obrigatoriedade da frequência dos alunos à escola,  e sim  de 

possibilitar a aprendizagem do aluno, através de uma nova oportunidade. 

Fonte:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento recursal é improcedente, pois o assunto tratado na questão faz parte do conteúdo programático do edital, 

e mesmo que tenha sido citado um texto de um artigo no enunciado da questão, o tema é amplamente discutido dentro 

das escolas e instituições de ensino, e ainda, quanto à citação de autor e artigo, vale ressaltar que este fragmento de 

texto, encontra-se destacado nos documentos das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica, p. 28. 

 Sobre Basarab Nicolescu: É um dos mais atuantes e respeitados físicos teóricos no cenário científico contemporâneo. 

Na última década, Nicolescu tem produzido diversos textos que procuram desvendar as relações entre arte, ciência e 

tradição propondo novos modelos de pensamento que possam resgatar à cultura e à sociedade um ser humano mais 

completo, capaz de enfrentar os desafios da complexidade a intricada teia de relações entre conhecimentos, disciplinas 

e sistemas (naturais, culturais e econômicos) que caracteriza o mundo contemporâneo. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da 

Educação. Câmara Nacional de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério 

da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
FUNÇÃO SOCIAL: Acolher, para educar e cuidar, compartilhando com as famílias o processo de formação da criança 

pequena em sua integralidade. As creches e pré-escolas cumprem importante papel na construção de valores como a 

solidariedade e o respeito ao bem comum, o aprendizado do convívio com as diferentes culturas, identidades e 

singularidades, preservando a autonomia de cada um. 

FUNÇÃO PEDAGÓGICA: Ser um lugar privilegiado de convivência entre crianças e adultos e ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas. Um espaço social que valorize a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a 

liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

Fonte: As especificidades da ação pedagógica com os bebês. Maria Carmem Barbosa. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão é especifica ao tratar da América Latina, pois esta é a única região abordada no texto. A China é 

uma nação, por isso, não pode ser confundida como uma região, como se pretende no recurso. De acordo com a ONU, a 

proporção de pessoas que vivem na América Latina com menos de 1,25 dólar por dia caiu de 12% em 1990 para 4,6% 

em 2011, mas, mesmo assim, a região ainda é considerada a mais desigual do planeta. Segundo relatório do Programa 

das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), os 20% mais ricos ganham 20 vezes mais que os 

20% mais pobres. O mesmo estudo mostra também que a região é a mais urbanizada do planeta com quase 80% da 

população residindo nas cidades. Formada por países que possuem laços históricos e culturais, como a língua de origem 

latina, a América Latina possui em maioria nações que foram colonizadas por espanhóis, portugueses e franceses e 

concentra o maior índice de mortes violentas por homicídio e armas de fogo do planeta. 

Fonte: Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.355). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora não esteja claramente expresso no texto a importância da produção e comercialização mineral para as duas 

nações (Peru e Bolívia), um rápido estudo do desenvolvimento econômico destas nações já fundamenta a afirmativa. 

Verifica-se nos dois países crescimento do PIB de 2010 para 2011, no qual o montante envolvido nos investimentos na 

área mineral possui grande impacto. O Peru teve um aumento de cerca de US$ 30 bilhões em seu PIB de 2010 para 2011 

e um investimento de US$ 17 bilhões na área mineral, enquanto a Bolívia passou por uma ampliação de seu PIB de US$ 

3,68 bilhões de 2010 para 2011, tendo recebido investimentos do setor mineral de cerca de US$ 1,3 bilhões. O setor 

mineral é muito importante na economia peruana (responsável por mais de 20% do total das exportações daquele país). 

Já na Bolívia, a mineração é a segunda atividade mais importante do país, ficando atrás apenas dos hidrocarbonetos. 

Dados do Ministério de Mineração mostram que, em 2011, as exportações do setor superaram os 3 bilhões de dólares, 

um montante ainda maior do que os apresentados na matéria base da questão. Portanto, é inegável que estes produtos 

têm grande influência e participação nos resultadas alcançados na mensuração dos PIB destas duas nações também, 

assim como o Chile. Vale salientar que a matéria apresentada tinha a função de contextualizar o tema, mas suas 

abordagens dizem respeito a demandas gerais desta região e dos países citados nas alternativas da questão. 

Fonte: 

 http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=pe&v=65&l=pt 

 http://www.infoescola.com/peru/economia-do-peru/ 

 http://www.revistaforum.com.br/blog/2012/10/o-potencial-explosivo-da-mineracao-na-bolivia/ 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/10/151015_minerio_legado_america_latina_rb 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se há afirmação na matéria de que a Turquia é um dos principais destinos para os iraquianos, não se pode determinar 

que tal afirmação incorra em comprometimento na afirmativa que informa que a Turquia é um dos principais pontos de 

partida dos iraquianos, pois é o local para onde a maior quantidade de pessoas do Iraque se destinam na saída de seu 

país, até porque é um país que faz fronteira com o Iraque. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/entenda-situacao-de-paises-de-onde-saem-milhares-de-

imigrantes-europa.html 

 

Questão: 40 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora conceitualmente a questão esteja totalmente correta, há um erro de grafia no nome científico do mosquito 

transmissor da dengue e da zika que compromete a afirmativa que foi colocada para ser analisada e classificada como 

correta ou incorreta. Devido especificamente a tipologia desta questão e a incorreção de digitação deste nome científico 

tão propagado, o Aedes Aegypti, estar contido na afirmativa a ser analisada e não no enunciado, pode gerar um 

entendido de que o erro foi proposital, com o sentindo de invalidar a afirmação. Por isso, determina-se por sua 

anulação.  

Fonte: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/11/zika-virus-ja-foi-registrado-em-14-estados-segundo-ministerio-

da-saude.html 

 

 

Cargo: Professor de Educação Infantil PS1 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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No texto em questão, o autor defende a tese de que o atendimento humanizado é muito importante para que se 

efetivem algumas práticas sociais. A referida questão solicita  que  evidencie a única alternativa que não está correta em 

relação à tese defendida pelo autor, isto é  que NÃO se configura um desses elementos. 

A alternativa C não pode ser considerada um exemplo de práticas sociais que visam o atendimento humanizado, haja 

vista que não há ao longo do texto em análise, nenhuma evidencia de que há a necessidade da discussão do tema: 

avanços tecnológicos e o descompasso do setor. 

Com relação à alternativa A que apresenta o atendimento humanizado como fator preponderante para diminuir ou 

minimizar uma demanda reprimida de clientes fragilizados, pode-se verificar no trecho a seguir que, os usuários de 

saúde possuem queixas, necessidades e opiniões e que dessa forma há uma demanda reprimida por um atendimento 

mais humanizado. “Muitas dificuldades enfrentadas pelos usuários da saúde podem ser evitadas quando se ouve, 

compreende, acolhe, considera e respeita suas opiniões, queixas e necessidades.”  

Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e coerência. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita do candidato que identifique a alternativa em que todas as afirmativas estão 

incorretas.  

A alternativa I é falsa, pois, apesar do autor informar que há outros segmentos que devem ser humanizados, não 

explicita no texto quais são eles. 

A alternativa II é verdadeira, pois, o profissional de saúde deve ter como meta estabelecer uma relação de confiabilidade 

e de cordialidade como o usuário, o que ratificará o profissionalismo da equipe. 

 A alternativa III é falsa, pois não há uma relação de causa e efeito entre a oração “Há um descompasso entre os avanços 

tecnológicos da área de saúde” e “à falta de aprimoramento da qualidade do relacionamento humano”. 

Dessa forma, a única alternativa correta é aquela que aponta as afirmativas I e III como incorretas. 

Fonte:  

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao texto.  Curso prático de leitura e redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, pois, o objetivo comunicativo do texto vai além de informar o leitor sobre os principais 

setores sociais que carecem de humanização no atendimento ao público.   

A alternativa B está incorreta, pois, o enunciador não informa no texto quantos clientes estão em situação de 

vulnerabilidade devido às condições de fragilidade.  

A alternativa C está correta, pois, o enunciador tem a intenção de apresentar as principais práticas que devem ser 

adotadas pelos profissionais da saúde para um atendimento mais humanizado. 

A alternativa D está incorreta, pois, o enunciador não tem a intenção de divulgar o posicionamento dos gestores de 

saúde sobre a importância de profissionalização no setor de atenção básica de saúde.  

Fonte:  

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao  texto.  Curso prático de leitura e redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita  que  identifique a alternativa em que há a correta classificação o pronome 

relativo “que” exercendo a função de sujeito da oração. 
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A alternativa D é a correta, pois, ao substituir o pronome pelo antecedente, temos: Os médicos (= que)  assumirão o 

plantão na sexta-feira foram notificados, o que exerce função de sujeito. Ressalta-se que o “que” é um pronome relativo 

e que ele na referida oração exerce a função de sujeito da oração por substituir o antecedente. 

Fonte: CUNHA, Lindley; CINTRA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporânea. 3. ed. São Paulo: Nova Fronteira, 

2008. 

 
 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

a4 =6    ;    a11 = 41 

a4 = a1 + 3r             a11 = a1 + 10r              

6=  a1 + 3r              41 = a1 + 10r                         

 
35=7r 

r=5 

6=a1 + 3r 

6=a1 + 15 

a1 = - 9 

-9, -4, 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41 

a1+a2=(-9)+(-4)= -13 

Resposta: alternativa C. 

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. 
Total de maneiras possíveis em que ambos são do sexo masculino: C4,2= 4!/2!2!=4.3.2!/4=6 

Total de maneiras possíveis em que ambos são do sexo feminino: C4,2=6 

Total de maneiras possíveis: C8,2=8!/6!2!=8.7.6!/6!.2!=8.7/2=28 

Probabilidade(duas pessoas do mesmo sexo)= (C4,2 + C4,2)/C8,2 = (6+6)/28 =12/28 = 3/7 

Resposta: alternativa D. 

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 função dos jogos de exercício psicomotor é a ação, o exercício das funções psicomotoras através de atividades lúdicas 

que envolvem prazer pelo funcionamento, pela exploração, pela experimentação, pela ação e pelo movimento. (GRASSI, 

2008, p.78). 
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Fonte: A importância da Ludicidade na construção do conhecimento. Mônica Cristina Modesto / Juliana de Alacântara 

Silveira Rubio. Revista Eletrônica Saberes da Educação – Volume 5 – nº1 – 2014. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As narrativas contadas pelo professor, na educação infantil, são a base para a construção das histórias das próprias 

crianças. Essa construção se dá pela interação com o mundo, representado pelo adulto, mediado pelo uso da linguagem. 

- O papel do adulto na mediação dos discursos é fundamental. No entanto, ao comunicar-se com o outro, o professor 

encontra ali um sujeito cujo pensamento tem características próprias e não segue a mesma ordem da racionalidade do 

mundo adulto. 

Fonte: A Linguagem Oral e as crianças – Possibilidades de trabalho na Educação Infantil. Silvana de Oliveira Augusto. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
ZABALZA (1998, p. 50-55) elaborou uma lista de dez aspectos-chaves de uma Educação Infantil de qualidade, que, para 

atendê-los, cabe ao professor ter habilidade para criar um clima pedagógico de alta qualidade, o que pressupõe três 

aspectos essenciais: relacionar-se bem com as crianças; estimular a interação entre elas e ser capaz de organizar um 

processo de atividades de aprendizagem progressivo e bem escalonado.  

Atenção individualizada a cada criança: Mesmo que não seja possível uma atenção individual permanente, é preciso 

manter, mesmo que seja parcialmente ou de tempos em tempos, contatos individuais com cada criança. Por isso, o ideal 

não é trabalhar sempre com todas as crianças fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, mas contemplar a diversidade 

no trabalho educativo. Enquanto, por exemplo, algumas crianças estão entretidas com alguma brincadeira, outras 

descansando, o professor ganha oportunidade para oferecer uma atenção especial a alguma criança que esteja 

necessitando. Escutar o que a criança diz, com atenção, travando um diálogo, respondendo aos seus questionamentos, 

também é uma forma de atendê-la individualmente. 

Fonte: Os usos da leitura e da escrita na Educação Infantil. Keylla Rejane Almeida Melo. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na sociedade Medieval, o sentimento de infância não existia, por isso não se considerava a criança com suas 

características particulares, próprias da sua idade, que a diferem do adulto. 

Até o século XVII, as condições gerais de higiene e saúde eram precárias e consequentemente a mortalidade infantil era 

muito grande, por causa da fragilidade das crianças pequenas. Os pais se sentiam penalizados com a morte de seus 

filhos, mas viam o acontecimento como fenômeno natural e, que a criança morta poderia ser substituída por outra 

recém-nascida. As mulheres, ao longo de suas vidas davam à luz muitos filhos, tendo consciência que muitos deles não 

sobreviveriam à primeira infância. As crianças que conseguiam atingir uma certa idade só passavam a ter identidade 

própria, a ser consideradas como indivíduos na comunidade social, quando conseguiam fazer coisas semelhantes 

àquelas realizadas pelos adultos, com os quais viviam. Um sentimento superficial de crianças somente era reservado à 

criancinha, quando ela ainda era uma coisinha engraçadinha e que servia para o divertimento dos adultos, que a 

consideravam como um animalzinho, um macaquinho impudico. Se morresse, podiam até ficar desolados, mas a regra 

geral era não dar muita importância. A criança não chegava a sair de uma espécie de anonimato.  

Fonte: “Cuidar e Educar”: Um novo olhar para a Educação Infantil. Ana Silvia Bergantini Miguel. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As redes sociais fazem parte do dia a dia dos brasileiros e de grande parte da população mundial, ditando moda, 

interferindo em comportamentos e condutas, estabelecendo novas formas de relação e não podem ser desconsideradas 

em temas relacionados a conhecimentos gerais, até mesmo porque seus acontecimentos refletem nas mídias tracionais 

e em toda a sociedade em suas interações presenciais. Neste caso, Google, Facebook e outras "gigantes tech" estão 

celebrando a aprovação do casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos, legalizado pela Suprema Corte 
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em 2015. Entre as homenagens os usuários encontram vídeos, filtros para fotos com as cores do arco-íris e easter eggs 

que abraçam o público gay.  

Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/06/google-e-facebook-celebram-aprovacao-do-casamento-

gay-no-estados-unidos.html 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Psicólogo Escolar 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O canal de comunicação é o suporte físico utilizado pelo interlocutor para produzir a mensagem, no caso do referido 

texto, tem-se a charge.  Já o código é a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto 

de sinais, organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação 

com os demais. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons etc. Dessa forma, a alternativa B deve ser 

assinalada, pois, ela afirma que “O canal é a língua portuguesa escrita.”, o que é uma inverdade. Com relação à 

alternativa D o emissor e o receptor são, respectivamente, personagem masculino e personagem feminina. 

Fonte: CUNHA, Celso Ferreira; Cintra, Luis Filipe Lindley. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de 

Janeiro 

 
 

Cargo: Psicólogo II 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Conselho Nacional de Saúde para o período entre 2013 – 2015 (conforme citado no enunciado da questão) considera 

óbito prematuro o que ocorre em indivíduos com menos de 70 anos. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa C 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação 

Interfederativa. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015 / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf Acesso em: 

15/12/2015. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O Ministério da Saúde, seguindo orientação da Organização Pan-Americana de Saúde recomenda ser “necessário 

efetivar uma investigação quando a incidência de uma doença numa população específica, num determinado período de 

tempo e área geográfica, excede sua ocorrência habitual”, ou seja, quando excede a sua incidência esperada. A opção B 

está incorreta. 

O Ministério da Saúde recomenda a investigação epidemiológica de campo quando uma doença é uma das indicadas na 

lista de doenças de notificação compulsória (DNC) do sistema de saúde, cada caso deverá ser investigado sem que 

qualquer outro critério seja considerado; deve ser realizada também quando ocorre a notificação negativa de óbitos 

associada à notificação positiva de casos de doenças notificáveis de alta virulência e letalidade. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf
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 Diante do exposto, a questão tem duas respostas corretas: as alternativas C e D. 

Decisão: anular a questão. 

Fonte: ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Módulos de Princípios de Epidemiologia para o Controle de 

Enfermidades. Módulo 5: pesquisa epidemiológica de campo – aplicação ao estudo de surtos / Organização Pan-

Americana da Saúde; Ministério da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf Acesso em: 15/12/2015 

 
 
 
 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão resguarda que o processo de entrevista com crianças é diferenciado e sofre algumas alterações. 

Isso significa que a compreensão da estrutura psíquica de uma criança, com entendimento de conflitos e sintomas, para 

levantamento de hipótese psicodiagnóstica e elaboração de um plano psicoterapêutico compatível com as necessidades 

avaliadas, requer do profissional o uso de diferentes técnicas de entrevistas, inclusive a hora do jogo diagnóstica. Essa 

técnica é definida como uma atividade lúdica, que envolve observação e interpretação, por meio da qual o psicólogo 

lança mão do brincar enquanto mediador de acesso ao mundo interno da criança; é o brincar que revela a relação da 

criança com seu inconsciente, facilitando, assim, o processo de avaliação psicológica. Portanto, a sentença evidenciada 

no I, de acordo com O’Campo e Arzeno (2009), Aberastury (1982), Almeida (2004), Saltiel, Krug e Bandeira (2012) e está 

correta. 

Fonte: 

 Aberastury, A. Psicanálise da criança: teoria e técnica. Porto Alegre: Artes médicas, 1982. 

 Almeida, N. V. A entrevista psicológica como um processo dinâmico e criativo. Revista de Psicologia da Vetor 

Editora, Vol. 5, nº.1, 2004, pp. 34-39. 

 Cunha, J. A. (2002). Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed. 

 O campo, M.L.S. & Arzeno, M.E.G. (2009). A entrevista inicial. In: Ocampo, M.L.S.; Arzeno, M.E.G.; De Piccolo, 

E.G. et al. O processo psicodiagnóstico e as técnicas projetivas. São Paulo: Martins. Fontes. 

 Saltiel,L.O.; Krug, J.S. & Bandeira, D. Recursos utilizados na entrevista lúdica diagnóstica para avaliação de 

crianças em período de latência (2012). Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/56642> 

Acesso em: março de 2015. 

 Werlang, B. G. A entrevista lúdica. In: Cunha, J. A. (2002). Psicodiagnóstico – V. 5ª ed. Porto Alegre, RS: Artmed. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O aconselhamento originou-se com Frank Parsons, em 1909, com o objetivo de promover ajuda a jovens em processo de 

escolha da carreira e em face à emergência de novas profissões e ocupações devido à Revolução Industrial. O foco do 

aconselhamento era, portanto, conhecer as principais inclinações desses jovens para que eles pudessem ser 

encaminhados para ocupações consideradas adequadas a esses perfis profissionais, tanto no cenário escolar como no 

organizacional, em uma clara referência à teoria de traço e fator. Para essa teoria, muito empregada no contexto da 

orientação escolar e profissional à época, os indivíduos poderiam ser diferenciados entre si em termos de habilidades 

físicas, aptidões e interesses, de modo que essas características estariam mais diretamente relacionadas a determinadas 

profissões e ocupações. (...) Com o tempo, o campo do aconselhamento se ampliou, passando a designar uma relação 

de ajuda na qual o cliente, ou a pessoa em busca de atendimento, buscava alívio para suas tensões, esclarecimentos 

para suas dúvidas ou acompanhamento terapêutico”. (Scorsolini-Comin, 2014, p. 3). 

Além disso, Patterson e Eisenberg (1988, p. 20) apud Scorsolini-Comin (2014)  afirmam que em termos das abordagens 

genéricas acerca do aconselhamento, que este deve ser entendido como um “processo interativo, caracterizado por 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/modulo_principios_epidemiologia_5.pdf
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uma relação única entre conselheiro e cliente, que leva este último a mudanças em uma ou mais das seguintes áreas”, 

ou seja, comportamento, construtos pessoais, capacidade para ser bem-sucedido nas situações da vida ou 

conhecimento e habilidade para a tomada de decisão.  

Fonte: Scorsolini-Comin (2014). Aconselhamento psicológico e psicoterapia: aproximações e distanciamentos. Contextos 

Clínicos, vol. 7, n. 1, janeiro-junho 2014. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita ao concursando que ele responda o que é (“o questionamento socrático consistem 

em...”) o questionário socrático e não o que essa técnica promove no paciente da terapia cognitiva. Portanto, trata-se de 

uma técnica que possibilita ao terapeuta levantar evidências que sustentam ou não a lógica do pensamento do paciente 

para que seja possível o desenvolvimento de interpretações alternativas, para, dessa forma viabilizar e aguiar novos 

aprendizados na forma de psicoeducação. 

De acordo com Rangé (2011), o chamado Método Socrático consiste em perguntas feitas ao paciente buscando as falhas 

lógicas em sua forma de pensar. Estas falhas acreditam-se, estarão diretamente ligadas ao sofrimento do paciente. 

Quando o paciente se dá conta da forma disfuncional como vem encarando alguns acontecimentos, percebe que seu 

pensamento está muitas vezes distorcido, por vários motivos, e assim, pode passar a valorizar outras formas de pensar 

que seriam mais saudáveis. 

Fonte: 

 Cordiolli, A.V. (2008). Psicoterapias. Porto Alegre: Artmed. 

 Range, B. (org) Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 

2011. 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B completa o enunciado da questão no que diz respeito a uma informação adequada do povo tratado 

neste enunciado. Os assírios foram um dos povos mais temidos durante a Antiguidade Oriental. Fixados na região norte 

da Mesopotâmia, às margens do Rio Tigre, os assírios tiveram como primeira capital do reino a cidade de Assur, que 

homenageava a principal divindade por eles cultuada. A fama de extrema crueldade que acompanha os assírios é 

decorrente das práticas que infligiam aos povos conquistados. Todos os relatos históricos deste povo, que hoje saiu da 

posição de algoz para a de vítima do sangrento conflito sírio, direcionam a questão a marcação de uma única alternativa 

correta e adequada ao comando apresentado em seu enunciado. 

Fonte: http://www.escolakids.com/os-temiveis-assirios.htm 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não entra no mérito da condição de cada um dos estados no cenário internacional, mas na relação existente 

entre eles. China vê Taiwan como uma região sob seu domínio, embora não possua nenhum domínio de fato sobre a 

região. Taiwan possui governo próprio, sendo política e economicamente independente da China, não reconhecendo 

este governo sob suas terras, mesmo que vários países e a ONU não o reconheça como Estado Soberano. Portanto, a 

afirmativa que complementa adequadamente a afirmação proposta no enunciado está correta. Ambos os governos 

acreditam estar à frente do legítimo governo chinês.  

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151107_taiwan_desafia_china_fd 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
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Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Às três categorias incube integrar a equipe de saúde e a promover a educação em saúde, sendo que a gestão (atividades 

como planejamento da programação de saúde, elaboração de planos assistenciais, participação de projetos 

arquitetônicos, em programas de assistência integral, em programas de treinamento, em desenvolvimento de 

tecnologias apropriadas, na contratação do pessoal de enfermagem), a prestação de assistência ao parto e a prevenção 

(de infecção hospitalar, de danos ao paciente, de acidentes no trabalho) são de responsabilidade do enfermeiro. 

Fonte: WWW.cofen.gov.br  

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se aos alimentos que podem causar crises de Asma, portanto o Salmão por ser rico em Ômega 3 é 

indicado para os portadores  desta doença, são os alimentos indicados: ricos em vitamina E (nozes, amendoim, gema de 

ovo); betacaroteno e flavonoides (legumes, verduras, mel, cenoura, abóbora, couve), que possuem ação antioxidante; 

magnésio (aveia, arroz integral, milho, avelã, amêndoa); selênio (arroz, feijão, frango, carne bovina); e ômega 3 

(sardinha, salmão) 

Fonte: http://www.chegadeasma.com.br/prato-do-dia-uma-dieta-saudavel-no-combate-a-asma-e-

rinite/?gclid=CNzj_fPaockCFYeBkQodJnQOKA 

 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão solicita seja assinalada, de acordo com a figura apresentada, o número indicativo do “útero”. 
Observada a imagem, tem-se que a indicação de número 3 não pode ser considerada correta, pois a linha indicativa 
adentra imagem do útero e aponta, especificamente, ao endométrio. A indicação de número 4, por sua vez, embora não 
adentre a figura do útero, está direcionada ao ponto em que se localiza o colo uterino, o que acarretou razoável dúvida 
em relação à correta resolução da questão. Assim, considerando a prejudicial divergência quanto à correta indicação da 
linha de número 4 (útero ou colo do útero), decide-se pela anulação da questão.  

 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado trata da alternativa INCORRETA, portanto, Colposcopia: feito com um aparelho chamado colposcópio, que 

aumenta a visão do médico de 10 a 40 vezes, o exame permite a identificação de lesões na vulva, na vagina e no colo do 

útero. A colposcopia é indicada nos casos de resultados anormais do exame de Papanicolau, para saber a localização 

precisa das lesões precursoras do câncer de colo do útero. Após a identificação das regiões com suspeita de doença, 

remove-se um fragmento de tecido (biópsia) para confirmação diagnóstica. 

Fonte:  http://www.gineco.com.br/saude-feminina/doencas-femininas/hpv/#exames  

 

 

 

http://www.cofen.gov.br/
http://www.chegadeasma.com.br/prato-do-dia-uma-dieta-saudavel-no-combate-a-asma-e-rinite/?gclid=CNzj_fPaockCFYeBkQodJnQOKA
http://www.chegadeasma.com.br/prato-do-dia-uma-dieta-saudavel-no-combate-a-asma-e-rinite/?gclid=CNzj_fPaockCFYeBkQodJnQOKA
http://www.gineco.com.br/saude-feminina/doencas-femininas/hpv/#exames
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Cargo: Técnico em Agrimensura 
 
  
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
 

Cargo: Técnico em Higiene Bucal 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da referida questão solicita que identifique a alternativa em que há a correta classificação dos termos “final” 
e “empolgantes”, respectivamente. Os termos em destaque estão grafados corretamente, dessa forma, a questão está 
validada. 
Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001.  
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As estruturas mostradas na figura correspondem a: 1- mucosa alveolar, 2 – linha mucogengival, 3 – gengiva, 4- freio 

labial. Dessa forma a questão ficou sem alternativa correta, devendo, portanto, ser ANULADA.  

Fonte: CARIA, PF. Anatomia Geral e Odontológica: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014. Vital Book file, página 111. 

 
 

Cargo: Tesoureiro 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Apesar das palavras laranja e apto estarem separadas corretamente, a palavra amigavelmente não foi separada 

corretamente. Dessa forma, não há nenhuma alternativa correta para a referida questão.  

Fonte: HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2001.  

 

 

 

Cargo: Vigia 
 
 
Questão: 01 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
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Segundo as informações textuais, “muitos professores classificam o ambiente escolar como assustador”, conforme 

explicitado no primeiro parágrafo. Dessa forma, a sequência correta, de acordo com as ideias do texto, é V, V, F, F. 

Assim, a questão foi anulada por não conter tal opção de resposta. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato as raízes da equação do segundo grau dada são -6 e 1. O que resulta como resposta correta o valor 37 ((-6)² + 

(1)² = 36 + 1 = 37). Portanto a questão foi anulada. 

 
 

 

 

II 

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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