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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE CARANGOLA / MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

454000127 Olga Maria Barbosa Agente Administrativo 

454000192 Bianca Tona Lima Agente Administrativo 

454000649 Vinicius Rodrigues De Freitas Agente Administrativo 

454000819 Christian Escolarique Tolentino Agente Administrativo 

454001498 Marco Aurélio Dias Agente Administrativo 

454001646 Caio Brum Rodrigues Agente Administrativo 

454001901 Edson Luiz Da Silva Agente Administrativo 

454002105 Ranieri Valeriano Francisco Agente Administrativo 

454002186 Rosana Soares De Oliveira Agente Administrativo 

454002198 Lucas Monteiro Lemos Agente Administrativo 

454002345 Miriam Christina Câmara Nunes Agente Administrativo 

454002346 André Felipe De Paula Costa Agente Administrativo 

454002580 Marcela De Paiva Pereira Agente Administrativo 

454003000 Julio Cesar Da Silva Couto Agente Administrativo 

454002078 Cristiane Da Silva Santos Assistente Social 

454002450 Jayme Rufino Neto Assistente Social 

454003280 Patrícia Alves Da Silva Assistente Social 

454000440 Raira Gonçalves Ramos Auxiliar de Serviços Públicos 

454000172 Tonnya Cardoso Xavier Enfermeiro do ESF 

454000742 Vanuza Dos Anjos Buker Rodrigues Enfermeiro do ESF 

454001545 Mylena Aparecida Lourenço De Carvalho Enfermeiro do ESF 

454002298 Michella Novaes De Melo Enfermeiro do ESF 

454002727 Erika Barros Batista Pereira Enfermeiro do ESF 

454002849 Cynthia Fochat Domiciano Enfermeiro do ESF 

454000028 Anna Carolina Estanislau De Mendonça Mello De Pinho Farmacêutico 

454001400 Christiane Lima Machado Farmacêutico 

454002550 André Luiz Ignachitti Honório Farmacêutico 

454002557 Geisa Da Silva Nogueira Rosa Farmacêutico 
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454002690 Juliana Lino Vieira Fonoaudiólogo 

454003053 Stephania Schuwart Fornasier Orlando Fonoaudiólogo 

454000458 Danielle Souza De Andrade Médico do ESF 

454000091 Flávia Novais Ladeira De Araujo Odontopediatra 

454000021 Adriana Correa De Figueiredo Professor PRI 

454000098 Claudia De Araujo Andrade Da Silva Professor PRI 

454000924 Luciana Da Silva Professor PRI 

454001166 Raniely Azevedo Silva Oliveira Professor PRI 

454001353 Adriana Miranda Moraes Lima Professor PRI 

454002574 Tania Maria Oliveira Aguiar Professor PRI 

454002589 Luciana Lima De Carvalho Professor PRI 

454000954 Heder Soares Peixoto Professor PRII 

454002648 Lucas Cunha Fonseca De Oliveira Professor PRII 

454003496 Jessica Ribas De Abreu Professor PRII 

454000064 Iara Maria Gomes Dufrayer Psicólogo 

454000532 Adriano Simioni Alvim Psicólogo 

454001414 Tatiana De Oliveira Magro Psicólogo 

454002253 Etore Gomes Mazini Psicólogo 

454002535 Priscilla Angelica Bastos Oliveira Psicólogo 

454000173 Eliane De Andrade Ribeiro Servente Escolar 

454000613 Rannielly Fernandes Couto Servente Escolar 

454003513 Helenice Aparecidados Santos Freitas Técnico de Enfermagem 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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

provas de mais de um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos 

referidos cargos. Esta atitude é tomada devido à isonomia e legalidade do presente processo seletivo 

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 

Cargo: Agente Administrativo 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 De acordo com o texto, a única alternativa correta é “A “– “no vôlei, é mais fácil receber e devolver o saque”–, 

conforme se verifica na leitura do 6º parágrafo: “A explicação desse fato está, também, na quantidade de 

jogadores em quadra, só que, neste caso, o número menor de jogadores torna mais difícil receber e devolver o 

saque (no tênis), enquanto, no vôlei, o maior número de jogadores torna difícil para quem saca vencer a 

defesa adversária e impedir o contra-ataque.”. Ou seja, no vôlei, diferentemente do que ocorre no tênis, 

devido ao fato de ter mais jogadores, é difícil fazer um ponto de saque (“vencer a defesa adversária”), 

portanto, é fácil receber o saque e devolver a bola à quadra adversária (“contra-ataque”). Portanto, julgo 

improcedente o recurso. 

Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os prefixos são morfemas colocados antes dos radicais a fim de modificar o sentido da palavra e, raramente, 

produz mudança de classe gramatical. Os sufixos são morfemas colocados após os radicais, cuja função é 

modificar o significado do radical a que são acrescentados, formando uma palavra nova, e, possuem como 

principal característica, a mudança da classe gramatical, marcando a categoria a qual pertence a nova palavra 

formada. Portanto, verifica-se que a palavra “incontrolável” apresenta um prefixo, cujo emprego altera o 

sentido da palavra. Ressalta-se que o erro da alternativa refere-se à definição inadequada do termo “in”, que, 

conforme o próprio argumento recursal, é um prefixo, e não um sufixo. Portanto, julgo improcedente o 

recurso. 

Fontes: 
• O próprio texto. 
• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 91-93. 
• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 122-125. 
 
Questão: 12 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
Com x representando a face escolhida (cara) e y, a outra face, pode-se montar o seguinte sistema: 

, logo 2,5x = 47,50, donde x = 19. 

Assim, o número de vezes que saiu coroa é 30 – 19 = 11.  

Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 13 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Analisando-se as alternativas: 

a)  é um número primo; Errada, pois contém uma variável livre. 

b) A expressão  é positiva. Errada, pois contém uma variável livre. 
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c) Termine, logo, o dever de casa! Errada, pois se trata de uma frase exclamativa. 

d) Belém é a capital de Pernambuco. Correta, é uma proposição lógica, pois admite julgamento (Falso). 

e) Se o poeta é carioca, a poesia é brasileira? Errada, pois se trata de uma frase interrogativa. 

Gabarito alterado para alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados da questão, pode-se elaborar o seguinte diagrama: 
Entretanto, 75 – (6 + 9 + 7 + 8 +6 + 14 + 16) = 75 – 66 = 9 não gostam de qualquer dos três tipos de vinho.  
Logo, a probabilidade de ser sorteado um desses convidados é 9/75 = 0,12 = 12%. 
 

 
Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para a escolha de 2 gerentes e 3 operários, tem-se duas combinações: 

 =  = 10 . 4060 = 40.600. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não é exigido conhecimentos de Física para a resolução da questão: 

, donde x = 69. Logo, a velocidade média, é igual a 69 km/h. Assim, 69 / 3,6 = 19, 1667  19 m/s. 

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

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o site dos Correios, citado no recurso interposto: 

“O correto endereçamento propicia rapidez, economia e segurança no envio de cartas, malas diretas e 

encomendas. Veja quais elementos compõem o endereçamento e como devem ser endereçadas as cartas e 

encomendas. 

 Elementos básicos componentes do endereço 

O endereçamento adequado começa pela forma de tratamento de cortesia, seguindo-se pelos elementos 

descritos na linha abaixo, na seguinte ordem: 

a) Nome do Destinatário; 

b) Tipo do Logradouro + Nome do Logradouro + Número do Lote + Complemento (se houver); 

c) Nome do Bairro; 

d) Nome da Localidade + Sigla da Unidade da Federação; 
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e) CEP.” 

Logo, pode-se perceber que o endereçamento apenas pode referir-se ao endereço do Destinatário, pois o 

nome deste é o primeiro elemento básico que os Correios apresentam como componente do endereçamento.  

Acrescente-se, ainda, que a afirmativa contida na questão alega que o endereçamento deve ocupar a posição 

central do envelope. Alguns envelopes, inclusive, apresentam demarcado o local para o posicionamento do 

endereçamento, conforme podemos ver também no site dos Correios. Em momento algum afirmou-se sobre o 

alinhamento do endereçamento, apenas sobre sua localização no envelope.  

Veja o exemplo contido no site dos Correios que apresenta o envelope com demarcação central para 

endereçamento:  

 
Fonte:  

http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/enderecamento 

Correspondência Comercial e Oficial com técnicas de redação. Reinaldo M. Ferreira e Rosaura F. Luppi. Editora 

Martins Fontes. Página 18, 19 e 20. 

 
Questão: 26 
Recurso procedente. Questão Anulada. 
Por um erro no enunciado a questão deve ser anulada, pois ao solicitar-se as alternativas corretas, nenhuma 

opção apresentou as alternativas necessárias, tornando a questão sem resposta.  

A resposta correta para essa questão deveria conter as afirmativas I, III e IV.  

Para que houvesse uma resposta correta dentre as que foram apresentadas na prova, deveria ter-se solicitado 

a indicação da afirmativa INCORRETA, que seria a II, letra B.  

Fonte: Manual da Secretária. MEDEIROS, João Bosco; Hernandes, Sônia. Editora Atlas. 12ª edição. São Paulo. 

2010. Páginas 106 a 120. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não trata especificamente da questão. 

Fonte: http://www.cnv.gov.br/index.php/institucional-acesso-informacao/a-cnv 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito foi divulgado corretamente indicando a alternativa C que apresenta Ariano Suassuna, o autor da 

obra tratada na questão.  

Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/07/morre-no-recife-aos-87-anos-o-escritor-ariano-

suassuna.html 

 

http://www.correios.com.br/para-voce/correios-de-a-a-z/enderecamento
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dia 18 de Julho é aniversário de Nelson Mandela. O grande ícone da luta antirracista na África do Sul faria 96 
anos. Sua morte em 5 de dezembro de 2013 comoveu e mundo e seu exemplo em vida é uma verdadeira lição 
de resistência e humanidade. Como reconhecimento de sua luta, a ONU instituiu ainda em 2009, a data de 18 
de Julho como o Dia Internacional Nelson Mandela – Pela liberdade, justiça e democracia, uma homenagem 
à sua dedicação e seus serviços à humanidade, pela mediação de conflitos, pelo combate ao racismo e pela 
promoção de direitos humanos. Por isso, Nelson Mandela foi o homenageado do Doodle do Google nesta 
data. 
Fonte: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/07/no-dia-internacional-de-mandela-google-
lembra-frases-do-ativista-em-doodle.html 
http://negrobelchior.cartacapital.com.br/2014/07/18/dia-internacional-nelson-mandela/ 
 

 

 

Cargo: Assistente Social 
 

 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trecho em análise: Segundo o cartunista Jaguar, “é uma máquina de fazer humor”. A alternativa “A) o uso de 

uma linguagem conotativa.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de a palavra “máquina” ter um 

sentido conotativo, já que “máquina” aqui é uma referência à produção de humor que parte de Luiz Fernando 

Verissimo; para que a função das aspas fosse explicitar tal sentido conotativo, apenas a palavra em questão 

estaria delimitada por este sinal. Dando a esta palavra um sentido particular.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto na Lei Maria da Penha – lei 11.340/2006, em seu art. 22.   

“Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 

aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de 

urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos 

termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância 

entre estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento 

multidisciplinar ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.” 

Portanto, mediante ao exposto, a alternativa A está correta. 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm
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Fonte: Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No segundo dia da VI Cúpula do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), reuniu 

em Brasília 16 chefes de Estado ou de governo sendo cinco, presidentes e primeiros-ministros do países que 

compõem o grupo, e os convidados mandatários de 11 nações sul-americanas. Portanto, não há nenhuma 

incorreção na questão já que estavam presentes na região os países do Brics e os países da América do Sul. 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/segundo-dia-da-cupula-do-brics-reune-16-chefes-de-

estado-em-brasilia.html 

 

 

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário  
 
 
Questão: 12 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
Com x representando a face escolhida (cara) e y, a outra face, pode-se montar o seguinte sistema: 

, logo 2,5x = 47,50, donde x = 19. 

Assim, o número de vezes que saiu coroa é 30 – 19 = 11.  

Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 13 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Analisando-se as alternativas: 

a)  é um número primo; Errada, pois contém uma variável livre. 

b) A expressão  é positiva. Errada, pois contém uma variável livre. 

c) Termine, logo, o dever de casa! Errada, pois se trata de uma frase exclamativa. 

d) Belém é a capital de Pernambuco. Correta, é uma proposição lógica, pois admite julgamento (Falso). 

e) Se o poeta é carioca, a poesia é brasileira? Errada, pois se trata de uma frase interrogativa. 

Gabarito alterado para alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Públicos 
 

 

Questão: 30 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 

 

 

 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/segundo-dia-da-cupula-do-brics-reune-16-chefes-de-estado-em-brasilia.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/segundo-dia-da-cupula-do-brics-reune-16-chefes-de-estado-em-brasilia.html
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Cargo: Enfermeiro do ESF 
 

 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trecho em análise: Segundo o cartunista Jaguar, “é uma máquina de fazer humor”. A alternativa “A) o uso de 

uma linguagem conotativa.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de a palavra “máquina” ter um 

sentido conotativo, já que “máquina” aqui é uma referência à produção de humor que parte de Luiz Fernando 

Verissimo; para que a função das aspas fosse explicitar tal sentido conotativo, apenas a palavra em questão 

estaria delimitada por este sinal. Dando a esta palavra um sentido particular.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Ediora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  

 
Questão: 20 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) em 1990 definiu o diagnóstico de enfermagem 

como sendo um julgamento clínico das respostas do indivíduo, ou da família ou da comunidade, aos processos 

vitais ou aos problemas de saúde atuais ou potenciais, que fornecem a base para a seleção das intervenções 

de enfermagem para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável. A alternativa D responde 

corretamente à questão 23 visto que, os problemas reais ou potenciais do paciente que podem ser resolvidos 
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pelas ações de enfermagem são os que já foram julgados clinicamente pelo enfermeiro como passíveis de 

intervenção pelas ações de enfermagem. 

Ex.: Paciente com quadro de Síndrome de Guillain-Barré. 

Um dos diagnósticos de enfermagem para o caso clínico:  

- Padrão respiratório ineficaz e troca gasosa prejudicada relacionados com a fraqueza  rapidamente 

progressiva e insuficiência respiratória iminente. Problema real e potencial que um paciente com a Síndrome 

apresenta.  

Manter o gabarito. Alternativa D 

Fonte: 

 SMELTZER, Suzane C., BARE, Brenda G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro. Ed. 

Guanabara, 10º edição, vol. 1. 2005. 

 SMELTZER, Suzane C., BARE, Brenda G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro. Ed. 

Guanabara, 10º edição, vol. 4. 2005. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que "a concentração máxima de potássio que deverá ser administrado em uma unidade 

médico-cirúrgica através de uma linha intravenosa periférica é de 20mEq/100ml", porém, de acordo com a 

bibliografia citada, a recomendação é de que “o potássio IV não deve ser administrado com maior rapidez que 

20 mEq/h. De acordo com SMELTZER  e BARE, 2005, a administração de soluções com concentrações de 

potássio acima de 60 mEq/l não são administrados em veias periféricas porque pode ocorrer esclerose venosa, 

sendo a alternativa D CORRETA.  

Manter o gabarito. Alternativa D. 

Fonte: SMELTZER, Suzane C., BARE, Brenda G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro. Ed. 

Guanabara, 10º edição, vol. 1. 2005. (págs. 287 e 288). 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Terapia de Reidratação Oral (TRO) é o tratamento de escolha das desidratações e geralmente determinam a 

resolução do problema em curto espaço de tempo. Ela é recomendada se bem tolerada e com oferta acima 

das perdas ocorridas para correção da desidratação em 4-6hs. As razões recursais dispõem que “a nutrição 

baseia-se em oferecer suporte calórico, em maior proporção que o habitual, utilizando alimentos de fácil 

digestão e absorção, aumentando número de refeições diárias para compensar as perdas. Não há qualquer 

restrição alimentar as gorduras.” Porém é recomendado que “a dieta deve ser iniciada o mais precoce possível 

após melhora da desidratação” período após a reidratação e não durante a terapia.  A TRO não trata a 

diarreia, mas a desidratação. A alternativa INCORRETA é a letra A. 

Manter o gabarito. Alternativa A. 

Fonte: SAPIENZA, Anna Julia. Diarreia Aguda em pediatria: Recomendações para diagnóstico e tratamento. 

Diretriz Assistencial do Hospital Albert Einstein. Disponível em: 

file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/Diarr%C3%A9ia%20aguda%20em%20crian%C3%A7as%20e%20adolesce

ntes%20-%20%20Diretrizes%20para%20o%20diagn%C3%B3stico%20e%20tratamento.pdf Acesso em: 

22/09/2014. 

 
 
 

../../../Downloads/DiarrÃ©ia%20aguda%20em%20crianÃ§as%20e%20adolescentes%20-%20%20Diretrizes%20para%20o%20diagnÃ³stico%20e%20tratamento.pdf
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O esquema vacinal básico contra a Hepatite B corresponde à administração de três doses, de acordo com a 

orientação do fabricante, conforme recomenda o Programa Nacional de Imunização (PNI). Alguns fabricantes 

recomendam a administração da vacina em dose de 0,5 ml para pessoas com idade < que 20 anos, como é o 

caso da vacina Butang®. O fabricante Sanofi-Aventis Farmacêutica recomenda da dose de 0,5 ml para 

adolescentes até 15 anos de idade e de 1 ml para faixa etária acima de 15 anos.   

 A questão não especifica a faixa etária dos trabalhadores da área de saúde que deveria ser considerada, o que 

implica em se tratar de uma situação genérica. Neste caso, a alternativa correta é a letra B.  

Manter o gabarito. Alternativa B. 

Fonte: 

 Bula da Vacina Hepatite B (recombinante). Laboratório Sanofi-Aventis Farmacêutica. Disponível em: 

http://www.sanofipasteur.com.br/ckfinder/userfiles/files/Bula-Euvax-B-Monodose-Paciente.pdf 

Acesso em 22/09/2014. 

 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual para Procedimentos para Vacinação. Brasília: Ministério da 

Saúde, Fundação Nacional de Saúde, 2001. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf Acesso em 22/09/2014. 

 Sociedade Brasileira de Imunizações. Calendário de Vacinação Ocupacional. Recomendações da 

Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIM) – 2013/2014. Disponível em: http://www.sbim.org.br/wp-

content/uploads/2013/06/ocupacional_calendarios-sbim_2013-2014_130610.pdf Acesso em 

22/09/2014. 

 Vacina Contra Hepatite B. Disponível em: 

http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/27757/vacina-contra-hepatite-b. Acesso em 

22/09/2014.  

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O objetivo da orientação do uso de sutiã adequado e de maneira correta pela puérpera na fase de lactação é 

para que não ocorra o acotovelamento dos canais galactóforos, devido ao aumento do volume das mamas. Tal 

acotovelamento impede o funcionamento normal da mama e pode causar o ingurgitamento mamário, um dos 

problemas da amamentação. O aumento do volume das mamas pode causar desconforto para a mãe e dor 

nas mamas, sendo consequências do acotovelamento dos canais galactóforos. 

Manter o gabarito. Alternativa correta letra D. 

Fonte: SCHMITZ, Edilza M. R. et al. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo, Editora Atheneu, 

2005.  

 
 

 

Cargo: Farmacêutico 
 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A transformação de uma oração que esteja na voz ativa em uma oração que esteja na voz passiva obedece a 
um esquema fixo: o sujeito da voz ativa passa a agente da passiva; o verbo da voa ativa é convertido numa 
locução em que surge o auxiliar ser (com menor frequência, estar e ficar). Na obtenção da forma passiva do 
verbo, o auxiliar assume o tempo e o modo do verbo ativo (no caso, “lia esta coluna” - pretérito imperfeito do 

http://www.sanofipasteur.com.br/ckfinder/userfiles/files/Bula-Euvax-B-Monodose-Paciente.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/manu_proced_vac.pdf
http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2013/06/ocupacional_calendarios-sbim_2013-2014_130610.pdf
http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2013/06/ocupacional_calendarios-sbim_2013-2014_130610.pdf
http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/27757/vacina-contra-hepatite-b
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indicativo), enquanto este assume a forma do particípio (lia passa a lida). Deste modo, a alternativa “B) Foi 
lida.” não pode ser considerada correta, pois, o auxiliar “foi” está no tempo pretérito perfeito do indicativo 
não assumindo o tempo e o modo do verbo ativo como apresentado na alternativa “C”. A alternativa “D) Fora 
lida.” não pode ser considerada correta, pois, o auxiliar está no tempo pretérito mais que perfeito não 
assumindo o tempo e o modo do verbo ativo.   
Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. 
 
Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A esquistossomose tem critério de notificação, mesmo em área endêmica ou não, conforme PORTARIA Nº 

1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014. O que deixa essa alternativa como incorreta, já a toxoplasmose não, o que 

deixa a alternativa correta. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014.MS 

 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Ediora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso informa que o medicamento metronidazol seria a alternativa correta para o tratamento de 

amebíase, o recurso está com razão em relação à escolha do medicamento, entretanto, a dosagem e a 

posologia informada na alternativa estão erradas, pois para utilizar o tratamento com metronizadol para 

combater amebíase a dose do medicamento deve ser de 750mg de 8 em 8 horas por 10 dias. Sendo assim, 

uma outra alternativa que também é de primeira escolha e padronizada pelo Brasil como o tratamento de 

escolha é o secnidazol .   

Fonte: Fuchs, F.D.; Wannmacher, L; Ferreira, M.B. Farmacologia Clínica, 4º Ed 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso informa que existe um erro de divulgação do gabarito. Entretanto, a alternativa indicada como 
correta é a divulgada no gabarito preliminar. Diante do exposto, a resposta é a letra C) Rifampicina – 150 mg, 
Isoniazida – 75 mg, Pirazinamida – 400 mg e Etambutol – 275 mg  . Conforme mencionado no recurso  
Fonte: Doenças infecciosas e parasitárias – Guia de Bolso – Ministério da Saúde – 6ª ed – Brasília, DF – 2006  
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 O recurso informa que não existe uma resposta correta. Entretanto, de acordo com a orientação do 

Ministério da Saúde em relação a vacinação dos idosos, os mesmos devem receber as seguintes vacinas:  

Contra gripe (influenza), pneumonia (pneumococo) e difteria e tétano (Dupla Adulta – dT) 

Fonte: Brasil, Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas / CristinaToscano, Ligia Kosim . - 

Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2003 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso informa que existe um erro na divulgação do gabarito. Entretanto, a alternativa indicada como 

correta é a divulgada no gabarito preliminar. Sendo assim, não há necessidade de alterar a alternativa 

mantendo como a correta a alternativa “E” em que afirma que as características dos estudos descritivos são: 

Informar a distribuição de um evento na população em termos quantitativos. Além disso, esses estudos 

podem ser de incidência ou prevalência. 

Fonte: Pereira, Epidemiologia, teoria e prática, Guanabara 2008) 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria jornalística apresentada no recurso trata-se de uma especulação, de uma expectativa, como a 

própria frase exprime: “Brasil pode assumir a presidência do Banco do Brics”. A decisão sobre quais seriam as 

prerrogativas a cada nação integrantes do Brics foi divulgada de forma concreta no dia seguinte em todos os 

veículos de comunicação, inclusive neste veículo apresentado em recurso. O Brasil, na verdade, vai indicar o 

primeiro presidente do Conselho de Administração do banco. Já a Índia terá o direito de indicar o primeiro 

presidente e, a Rússia, o presidente do Conselho de Governadores. A China venceu a disputa para sediar a 

instituição, que ficará em Xangai. A África do Sul vai sediar o Centro Regional Africano do banco. 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/apos-dois-anos-brics-formalizam-criacao-de-banco-

para-financiar-obras.html 

 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 

 

Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”.  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 

 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/apos-dois-anos-brics-formalizam-criacao-de-banco-para-financiar-obras.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/apos-dois-anos-brics-formalizam-criacao-de-banco-para-financiar-obras.html
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Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 
 

 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 
 

Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado as diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”.  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Ediora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  
 

 

 

Cargo: Médico do ESF 
 

 

Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
 De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO  

“E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Ediora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  
 

 

 

Cargo: Odontopediatra 
 

 

Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é “C”.  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 

Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO  

“E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta continua sendo a letra E. Pois, existem vários sistemas para classificar o comportamento da 

criança no ambiente odontológico. E, de acordo com wright, é classificado em 3 categorias: cooperativa 

(crianças visivelmente relaxadas com um mínimo de apreensão , e podem ser tratadas pela abordagem direta 

de modelagem do comportamento); ausência de habilidade cooperativa (existem dois grupos nesta 

modalidade, a criança com pouca idade em que a comunicação não pode ser estabelecida, e o outro grupo 

representa as crianças debilitadas ou com deficiência); potencialmente cooperativa (são crianças que 

apresentam habilidade de cooperação, o que difere das crianças com ausência de habilidade para cooperar. 

Assim, esta categoria representa uma criança que pode ter seu comportamento modificado, e portanto, 

tornar-se cooperativa).  

De acordo com a literatura, wright não classifica o comportamento potencialmente não cooperativo em 

quatro tipos: a) comportamento envergonhado, b) comportamento de cooperação tensa, c) comportamento 
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tipo choramingando, d) comportamento indiferente, como proposto pelo candidato. Além disso, para 

reafirmar, a categoria potencialmente não cooperativa, não se inclui na classificação de wright. 

Fonte: DEAN, J.A.; AVERY, D.R; Mc DONALD, R.E. Odontologia para Crianças e Adolescentes.  Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. p.31, 700 p. 

 
 

Cargo: Odontotraumatobucomaxilo facial 
 

 
Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado às diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta é  “C”. 
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO  

“E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 
 

 

 

Cargo: Professor PRI 
 

 

 

Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A conjunção “portanto” é uma conjunção coordenativa conclusiva e tem como objetivo estabelecer o sentido 

de conclusão às orações. 

A questão foi anulada, por não haver nenhuma alternativa. 

Fonte: Nova Gramática do Português Contemporâneo. Celso Cunha e Lindley Cintra. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O proprietário possui “opções” disponíveis para que escolha com liberdade a melhor relação custo/benefício 

para a compra das bolinhas de queijo. Não necessariamente deve ele comprar dos três pacotes. 

São necessários 130 x 5 = 650 bolinhas de queijo. Logo, analisando-se as alternativas: 

a) (3 x 50 x 0,90) + (5 x 100 x 0,70) = 135,00 + 350,00 = 485,00/(3x50 + 5x100) = 0,75/bolinha; 

b) (3 x 20 x 1,05) + (6 x 100 x 0,70) = 63,00 + 420,00 = 483/660 = 0,73/bolinha – menor custo unitário. 

c) 63,00 + (2 x 50 x 0,90) +  350,00 = 503,00/660 = 0,76/bolinha; 

d) 63,00 + (4 x 50 x 0,90) +  (4 x 100 x 0,70) = 63,00 + 180,00 + 280,00 = 523/660 = 0,79/bolinha; 

e) (5 x 20 x 1,05) + (3 x 50 x 0,90) + 280,00 = 105,00 + 135,00 + 280,00 = 520,00/650 = 0,80/bolinha; 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso não se aplica a interposição da questão. 
 

 

 

Cargo: Professor PRII 
 

 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) em todo o texto, os fatos ocorrem em uma progressão temporal.” não pode ser considerada 

correta, pois, apenas no 1º§ temos um relato de fatos que remetem à vida do autor associada à passagem do 

tempo. A partir do 2º§, no entanto, o texto passa a expressar comentários acerca do escritor sem que fatos 

temporais sejam relacionados.  

Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome relativo “que” pode exercer funções sintáticas as mais diversas. Em “[...] jornal que pendurava no 

banheiro de casa com a irmã, Clarissa.” O “que” é objeto direto de “pendurava”. O mesmo ocorre com a 

palavra “atividade” em: “A atividade de músico de jazz, ele exerce como um hobby.”, em que “atividade” é 

objeto direto de “exerce”. Já a palavra “roteirista” em: “[...] chegando logo a roteirista de humor [...]” exerce a 

função sintática de objeto indireto de “chegando” - complemento verbal antecedido de preposição.  

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trecho em análise: Segundo o cartunista Jaguar, “é uma máquina de fazer humor”. A alternativa “A) o uso de 

uma linguagem conotativa.” não pode ser considerada correta, pois, apesar de a palavra “máquina” ter um 

sentido conotativo, já que “máquina” aqui é uma referência à produção de humor que parte de Luiz Fernando 

Verissimo; para que a função das aspas fosse explicitar tal sentido conotativo, apenas a palavra em questão 

estaria delimitada por este sinal. Dando a esta palavra um sentido particular.  

Fonte: 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A transformação de uma oração que esteja na voz ativa em uma oração que esteja na voz passiva obedece a 

um esquema fixo: o sujeito da voz ativa passa a agente da passiva; o verbo da voa ativa é convertido numa 

locução em que surge o auxiliar ser (com menor frequência, estar e ficar). Na obtenção da forma passiva do 

verbo, o auxiliar assume o tempo e o modo do verbo ativo (no caso, “lia esta coluna” - pretérito imperfeito do 

indicativo), enquanto este assume a forma do particípio (lia passa a lida). Deste modo, a alternativa “B) Foi 

lida.” não pode ser considerada correta, pois, o auxiliar “foi” está no tempo pretérito perfeito do indicativo 

não assumindo o tempo e o modo do verbo ativo como apresentado na alternativa “C”. A alternativa “D) Fora 
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lida.” não pode ser considerada correta, pois, o auxiliar está no tempo pretérito mais que perfeito não 

assumindo o tempo e o modo do verbo ativo.   

Fonte: PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
~(N  P)  ~N  ~P, isto é, “Pedro não é o aluno mais novo de sua turma ou a matéria que mais gosta não é 

português”. 

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

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pela sequência, observa-se que os algarismos, a cada figura, giram no sentido horário e, além disso, obedecem 

à seguinte lógica: soma-se 10, subtrai-se 3. 

 

3 4 
+10 

11 13 -

3 

12 8 
+10 

21 22 -

3 

17 18 
+10 

A B 

1 5 15 14 11 10 20 18 15 19 D C 

Assim, na sexta-figura, os valores de A e C serão, respectivamente: 

A = 15 + 10 = 25 e C = 18 + 10 = 28. Logo, 25 + 28 = 53. 

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

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fórmula de anagrama com repetições: . 

Anagramas de Carangola, com as letras GOL fixadas (consideradas um único elemento). Visualmente tem-se 

CARAN[GOL]A, onde [GOL] pode ser substituído por, por exemplo, X: CARANXA. Assim,  =  = 840. 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi formulada obedecendo aos critérios do Edital e seguindo os conteúdos propostos. 

Fonte: Edital  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A autonomia, definida como a capacidade de se conduzir e tomar decisões por si próprio, levando em conta 

regras, valores, sua perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, é, nessa faixa etária, mais do que 

um objetivo a ser alcançado com as crianças, um princípio das ações educativas. 

As crianças exercitando o autogoverno em questões situadas no plano das ações concretas poderão 

gradualmente fazê-lo no plano das ideias e dos valores. 

Fonte: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Formação Pessoal e Social. Vol.2 / MEC 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas 

de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um problema ou compreender um 

determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista.  

Fonte: Interdisciplinaridade no ambiente escolar. IX ANPED Sul 

 
Questão: 35 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não trata especificamente da questão. 

Fonte: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor 

 
 

Cargo: Psicólogo 
 

 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) em todo o texto, os fatos ocorrem em uma progressão temporal.” não pode ser considerada 

correta, pois, apenas no 1º§ temos um relato de fatos que remetem à vida do autor associada à passagem do 

tempo. A partir do 2º§, no entanto, o texto passa a expressar comentários acerca do escritor sem que fatos 

temporais sejam relacionados.  

Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) em vista disso.” não pode ser considerada correta, pois, para substituir o “no entanto” não 

há preservação de sentido, conforme requer o enunciado da questão. A locução conjuntiva “no entanto” 

exprime essencialmente ressalva de pensamentos, já a expressão” em vista disso” exprime ideia de conclusão 

lógica. As alternativas “A) porquanto.” e “B) conquanto.” expressam, respectivamente, causa e um fato 

contrário ao da oração principal , mas não suficiente para anulá-lo. Portanto, também não podem ser 

consideradas corretas.    

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 A alternativa - B) “[...] da estirpe” – genealogia - não pode ser considerada correta, pois, no trecho “Sua verve 

é da estirpe do também gaúcho Aparício Torelly, o Barão de Itararé, pioneiro no humor político brasileiro, e do 

jornalista carioca Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta.” De acordo com o dicionário Houaiss da língua 

português a palavra “verve” significa “entusiasmo e inspiração que animam a criação e o desempenho do 

artista, do orador, do poeta. Já “estirpe” possui 8 significados possíveis de acordo com o mesmo dicionário já 

citado. Em sua 5ª acepção, temos: categoria, classe, qualidade. É com tal sentido que o vocábulo foi 

empregado no texto. Ou seja, o entusiasmo (verve) do autor citado é da mesma qualidade ou categoria 

(estirpe) de Aparício Torelly e Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 

 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-collor
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Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado as diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta deve ser “C”  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão abordávamos a prevalência (total de casos), a soma de novos casos que também implica na 

“prevalência final” em um período de tempo não foi questionada no texto da questão (não se abordou tempo 

e nem nº absoluto de casos), dessa forma, entende-se apenas o nº de doentes. Para minimizar esse nº a única 

alternativa que não se enquadra seria a vacinação, pois evitaria novos casos e não implicaria na cura.  

Fonte: Pereira MG, Epidemiologia Teoria e Prática. Ediora Guanabara Koogam. 2ª edição, 2009.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor Freud é referência no conteúdo programático do concurso, ainda sendo um autor fundamental na 

historia da psicologia. O conteúdo mencionado em questão objetivou trazer dados a respeito da visão de 

Freud na análise com crianças. Dentre as alternativas apresentadas somente a letra E, não é coerente a visão 

do autor em questão, pois, a alternativa afirma que “Freud na análise com crianças utilizava interpretações 

como nas realizadas com adultos”, pois ele não utilizava interpretações iguais por acreditar que a criança não 

tinha o ego amadurecido para tal questão.  

Fonte: CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico V. 5 ed. Revisada e ampliada - Porto Alegre: Artmed, 2000 p. 

96-97.  

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso “processos de mudanças em 

psicoterapia”, sendo o principal objetivo da questão abordar as diversidades existentes nos agente de 

mudanças das psicoterapias.  

Fonte: CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3 ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 2008 

p. 49-50.  

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O NBD vai ter capital inicial de US$ 50 bilhões, divididos igualmente entre os membros fundadores. O 

comunicado enviado à imprensa sobre a formação do Banco diz que há uma autorização para que esse valor 

chegue a US$ 100 bilhões e que os empréstimos também poderão ser concedidos a países emergentes fora do 

Brics, mas estavam assegurados inicialmente US$ 50 bilhões. O capital social subscrito é o capital social fixado 

no estatuto ou contrato social. Os sócios devem subscrever (assumir o compromisso de realizar) todas as 
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ações ou quotas em que se divide o capital social, ainda que seja realizada apenas uma parte do capital 

subscrito. É o capital que o acionista ou quotista se compromete a integralizar, para a formação do capital 

próprio, dentro do prazo estabelecido em Assembléia Geral Extraordinária (nas sociedades por ações) ou no 

contrato social das demais sociedades. Portanto, este é o valor assegurado e não uma possibilidade. 

Fonte: 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2014/07/apos-dois-anos-brics-formalizam-criacao-de-banco-

para-financiar-obras.html 

 http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/07/140710_banco_brics_lk.shtml 

 
 

 

Cargo: Servente Escolar 
 

 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático descrito no edital:”Questões envolvendo o 

entendimento das estruturas lógicas de relações entre pessoas, lugares, coisas ou eventos; problemas sobre 

as quatro operações fundamentais da matemática”. 

Resolução seria B = 100 – 35 = 65, A= 100+ 100= 200. 

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

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Petrobrás é uma sociedade anônima de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo brasileiro, atua 

como uma empresa integrada de energia nos seguintes setores: exploração e produção, refino, 

comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia elétrica, gás-química 

e biocombustíveis. 

Além do Brasil, está presente em outros 17 países e é líder do setor petrolífero no Brasil.  

Fonte: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/ 

 

 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 
 

 

Questão: 12 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
Com x representando a face escolhida (cara) e y, a outra face, pode-se montar o seguinte sistema: 

, logo 2,5x = 47,50, donde x = 19. 

Assim, o número de vezes que saiu coroa é 30 – 19 = 11.  

Gabarito alterado para alternativa B. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 
Questão: 13 
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Analisando-se as alternativas: 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/07/140710_banco_brics_lk.shtml
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a)  é um número primo; Errada, pois contém uma variável livre. 

b) A expressão  é positiva. Errada, pois contém uma variável livre. 

c) Termine, logo, o dever de casa! Errada, pois se trata de uma frase exclamativa. 

d) Belém é a capital de Pernambuco. Correta, é uma proposição lógica, pois admite julgamento (Falso). 

e) Se o poeta é carioca, a poesia é brasileira? Errada, pois se trata de uma frase interrogativa. 

Gabarito alterado para alternativa D. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 

 

Questão: 24 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Questão anulada conforme exposto no item 5.1.3 do Edital de Concurso Público nº 001, Devido a erro material 

no enunciado da questão 24, devido a não menção do tipo de medicamento a ser utilizado na administração 

deste, gerando assim, duplicidade na opção de resposta. 

Fonte: Edital de Concurso Público nº 001 de 2014 item 5.1.3 
 

 

 

Cargo: Terapeuta Ocupacional do NASF 
 

Questão: 11 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
O “Campo Biológico” seria o item no qual não se confere o texto relacionado as diretrizes do SUS, dessa forma 
a alternativa correta deve ser “C”  
Fonte: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS DE 196 A 200. Seção da Saúde. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B. 
De acordo com PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, “todas as doenças citadas nos itens são de 

notificação, mesmo em situação de suspeita de casos. O que deixa como CORRETA a ALTERNATIVA “B” E NÃO 

A “E” como consta em gabarito preliminar. 

Fonte: PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014 do MS. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

30 de setembro de 2014 

 

 

 

IDECAN 


