CONCURSO PÚBLICO DO
MUNICÍPIO DE RIO POMBA / 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 RIO POMBA/MG.

Inscrição Nome

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA
Cargo

492000257
492000324
492002872
492000055
492005626
492006502
492003074

Leonardo Mesquita Nascimento
Lívia Lopes Das Chagas
Cristina Salgado Tagliati
Bruno Honório Da Silva
Chraisley Elias Da Silva Vilela
Rildo De Paula Junior
Jesus Matheus Nunes Tavares

492000417
492005255
492000069
492000553
492000700
492000770
492001074
492001983
492002196
492002389
492003116
492003188
492004120
492004273
492004956
492005687
492006093
492006151
492006317
492000488
492002093

Jesus Matheus Nunes Tavares
André Luiz Senra Condé
Geosiene Melquiades De Freitas
Josana Da Costa Fialho
Cristiane De Mendonça Rodrigues
Ewelyne Louzada Santana
Fábio Vieira Ribas
Josiane Maia Siqueira
Charlene Ester Machado Silva
Ingrid Morais Melo
Doralice Auxiliadora De Souza
Ronylla Rodrigues Ganda
Diego Cantarino Barbosa
Quéren Hapuque De Carvalho
Elaine Pereira Alves
Danielli Bergman Andrade
Shirley Aparecida Da Silveira
Angelo Rodrigues Vicente
Amanda Assunção Sudário
Kátia Aparecida Gomes
Clayton Adriani Cirino Grossi

Assistente Administrativo
Assistente Social
Assistente Social
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza de Prédios Públicos
Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana e Atividades
Afins
Contador
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Enfermeiro
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
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492002948
492004019
492005297
492001402
492001609
492003456
492000108
492003219
492003441
492004943
492005796
492006159
492002854
492000681
492001367
492003926
492004402
492005001
492005585
492003592
492005250
492000021
492000186
492000730
492001236
492003043
492004092
492005491
492005865
492005959
492000264
492000277
492000546
492000667
492002595
492002893
492002942
492003253
492004205
492004294
492004547
492004828
492005786
492005726
492000165
492000452
492000500
492000744
492001223
492001463
492001943
492002817

Orlando Maxwell Mendes
Rafaela Barros Saraiva
Bráulio Conrado Simões
Deolinda Serra Silva
Juliana Ramos De Faria
Marília Dejanira Berberick De Almeida
Anna Carolina Estanislau De Mendonça Mello
De Pinho
Loyana Arruda Batista
Rogerio Marques Aguiar
Carlita Lúcia Moreira Wamser Alvarenga
William Areas Mcauchar
Leandro Teixeira Da Silva
Diego Faria Martins
Abel Alves Marcelo
Walkyria Aparecida Da Silva Braga
Juliane Alvarenga Rocha
Karem Felipe Batista
Analu Toledo Marinho Timoteo
Elaine Andrade Moura
Ana Paula Tarocco Costa
Jaqueline De Oliveira
Angelita Lucas Garcia
Aline Maria De Oeliveira
Edilaine Aparecida Dos Reis
Graziele David Batista
Carine Ferreira Da Costa
Aline Silva Guerra De Paula
Luiza Dalila Dos Santos
Tatiane Rodrigues De Souza Ramos
Ana Paula Souza E Silva
Cecília Mattos Alvim
Lenon De Freitas Cursi
Gilson Salomão Neto
Aline Heluey Martins
Rachel Maia De Araujo
Daniel Helpes De Castro
Frederico Rocha Couto
Fernanda Ladeira Reis Aguiar
João Victor Da Silva Anacleto
Karime Felipe Batista
Elizabeth Machado Corrêa Marção
Paula De Melo Amaral
Ana Paula Campolina Moreira Silveira
Diego Oliveira Rocha
Johnny De Santana Ferreira
Nayara Bernardes Cerqueira Campos
Ronaldo Francisco Da Silva
Graziella Montes Valverde
Rafael Nery Miranda
Patricia Romanelli Rezende
Mariana Cardozo Batista De Oliveira
Gustavo Henrique Mielke

Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Engenheiro Civil
Especialista em Educação - ESP
Especialista em Educação - ESP
Especialista em Educação - ESP
Farmacêutico
Farmacêutico
Farmacêutico
Farmacêutico
Farmacêutico
Farmacêutico
Fiscal Sanitário
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Fonoaudiólogo
Médico Clínico Geral
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Nutricionista
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Odontólogo
Operador de Máquinas
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
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492003309
492003652
492004401
492005416
492005888
492006218
492002495
492000355
492000383
492000952
492001573
492001811
492002096
492002215
492002290
492003301
492003457
492004277
492000136
492000191
492002374
492003487
492003933
492004953
492000842
492002101
492002375
492002863
492003318
492001229
492003140
492004504
492001053

Letícia Gomes Vieira
Patricia De Sousa Resende
Álvaro Luís Barros De Alarcão Bento
Giuliano Rodrigues Caruso
Leonardo Zanetti Andrade
Marcela Maria Arrighi De Araújo Neves
Laila Barbosa De Paiva
Dainara De Oliveira Rodrigues Barbosa
Michelle Duarte Rios Cardoso
Ronara Martins Bernardino
Mary Angélica De Paiva Costa
Waldineia De Aquino Lima Barros
Patricia Teixeira De Menezes
Katyliriam De Souza Pinto Lage
Liliane Cristina De Carvalho
Gilcilea Dos Santos Gaudereto
Marília Dejanira Berberick De Almeida
Georgiana Nascimento Da Silva Cassimiro
Margarida Maximina De Araujo Lima
Rosemere Rocha Faustino
Natalia Do Valle Ribeiro
Berta Gonçalves Santana
Daniela Aparecida Da Mata Ferreira
Leonardo Pereira Gomes
Berta Gonçalves Santana
Alline Aparecida Pereira
Natalia Do Valle Ribeiro
Jefté Morae Souza
Luiz Claudio Ferreira Alves
Rosaline Aparecida De Campos Dias
Maria Da Conceição Alvim Da Silva
Josiane Melo De Souza
Rafael De Almeida Vieira

Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Procurador
Professor de Educação Física - PEF
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Professor Regente PREB
Psicólogo
Psicólogo
Psicólogo
Psicólogo
Psicólogo
Psicólogo
Psicólogo Educacional
Psicólogo Educacional
Psicólogo Educacional
Psicólogo Educacional
Psicólogo Educacional
Servente Escolar
Servente Escolar
Técnico em Enfermagem
Técnico em Meio Ambiente

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: Assistente Administrativo
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
tg60°=h/1
=h/1
h= m
O cálculo de é obtido por tentativas:
1< <2 , pois 12=1; 22=4
1,6x1,6=2,56 (pouco)
1,7x1,7=2,89 (pouco)
1,75x1,75= 3,0625 (muito)
1,74x1,74= 3,0276 (muito)
1,73x1,73=2,9929 (valor mais próximo)
h= m=1,73m
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 32
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Em 2010, Brasil e Turquia mediaram um acordo com o Irã que foi rechaçado pelas potências ocidentais, e uma
quarta rodada de sanções foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU contra o Irã. De fato a Turquia
possui 3% de seu território no continente europeu e o restante na Ásia, portanto, grande parte do país, além
de toda a sua cultura e formação estão mais vinculados ao continente asiático que o europeu. Tais
circunstâncias não comprometem a questão, já que não existe um continente “Eurásia” e grande parte da
Turquia está na Ásia (97% do território). Além disso, a questão era objetiva e buscava o conhecimento do
candidato sobre o fato tratado e não sua capacidade de escolha com base apenas nas informações
apresentadas no enunciado. Tanto é que todas as opções apresentavam países da América e da Ásia
consecutivamente, portanto, a questão geográfica não era um parâmetro para a escolha da alternativa
correta, mas o real conhecimento do fato tratado que envolvia inclusive o Brasil e foi amplamente divulgado e
debatido pelos veículos de comunicação brasileiros quando de seu acontecimento e, até hoje, quando o tema
tratado no texto que deu base a questão é novamente abordado.
Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141123_ira_atualiza_mdb

Cargo: Assistente Social
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
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há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Auxiliar Administrativo
Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “Mas, para chegar lá, vamos ter que vacinar muito e aumentar a adesão das mulheres ao
papanicolau.” (7º§) exprime circunstância de lugar, mediante o termo “lá”. As demais afirmativas transcritas
do texto não estão de acordo com o questionamento abordado.
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As opções abordam conceitos distintos, como a seguir discriminado:
A) Princípio da Programação => Estabelece que o orçamento deve ter o conteúdo e a forma de programação.
B) Princípio da Unidade => Estabelece que os orçamentos de todos os órgãos autônomos que constituem o setor
público devem-se fundamentar em uma única política orçamentária estruturada uniformemente e que se ajuste
a um método único.
C) Princípio da Universalidade => Estabelece que deverão ser incluídos no orçamento todos os aspectos do
programa de cada órgão, principalmente aqueles que envolvam qualquer transação financeira ou econômica.
D) Princípio da Exclusividade => Estabelece que deverão ser incluídos no orçamento, exclusivamente, assuntos que
lhe sejam pertinentes.

Fonte: KOHAMA, Heilio – Contabilidade Pública – Teoria e Prática – 10ª Edição – São Paulo – Editora Atlas –
2009 – Pág. 41
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Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado é a opção “D” (Estados
Unidos). Em 1859, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi perfurado o primeiro poço de petróleo do mundo
por Edwin Drake, também chamado de Coronel Drake, que passou a ser o primeiro produtor de petróleo ao
conseguir criar uma técnica para retirá-lo do subsolo. “A participação do Drake foi exatamente a de descobrir
uma maneira de produzir petróleo, utilizando para isso bombas de extração de água subterrânea. Ou seja,
Drake foi considerado o primeiro produtor de petróleo de que se tem registro na história”.
Fonte: http://redeglobo.globo.com/globociencia/noticia/2012/05/conheca-historia-do-petroleo-e-saibacomo-o-recurso-foi-explorado-no-pais.html

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza de Prédios Públicos
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa “E esse diálogo abre as portas lá fora, rendendo diversas perguntas sobre futebol, carnaval e
samba, e abrindo chance para bons relacionamentos com os locais.” (4º§) exprime circunstância de lugar,
mediante o termo “lá”. As demais afirmativas transcritas do texto não estão de acordo com o questionamento
abordado.
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Bruna levou a metade da quantia de Mariana que havia levado R$20,00. Dessa forma, Bruna levou R$10,00.
Luíza levou a diferença entre as quantias que Marina e Bruna levaram, logo 20 – 10 = R$10,00. Sendo assim
Luíza e Bruna levaram ambas, R$10,00, ou seja, a mesma quantia.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais - Limpeza Urbana e Atividades Afins
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Segundo informações do texto, verifica-se que as afirmativas “Uma polêmica envolvendo a questão da
publicidade infantil mobilizou a rede e gerou uma série de interpretações errôneas.”; “Mauricio de Sousa
sempre valorizou a voz das crianças.”; e, “O Estatuto da Criança e Adolescente dispõe sobre a publicidade
infantil.” são verdadeiras e coerentes.
Fonte: o próprio texto.
Questão: 04
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Na afirmativa “Como sempre valorizei a voz das crianças, nesses mais de 50 anos de trabalho, fiz por impulso,
mas isso gerou uma série de interpretações errôneas...” (4º§), o termo “mas” expressa ideia de oposição,
contraste.
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar.
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27 ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
Questão: 13
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B.
O gabarito deve ser alterado para a letra B. Mariana formará 6 conjuntos com as peças que possui, 3x2=6.
Fonte: A própria questão
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Todas as alternativas são razões que levam as pessoas a migrarem. Portanto, a única alternativa que responde
corretamente o que foi pedido no enunciado é a opção “B” (I, II, III e IV).
Fonte: Guia do Estudante. 2º Semestre de 2013. p. 158 e 163.

Cargo: Contador
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A proposição “Se Flávia é morena, Lívia não é loira” pode ser representada por p ~q.
A negação de p ~q é: ~(p ~q) p q.
Informalmente, existe um “macete” para decorar a negação de uma implicação lógica: “o primeiro bunitinho e
o segundo negadinho”, isto é: repete-se a primeira proposição simples (p), em seguida utiliza-se o conectivo
‘e’ e, por fim, inverte-se a segunda proposição simples (q).
Portanto, “Flávia é morena e Lívia é loira”.
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
7

nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Enfermeiro
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o enunciado da questão “Desconsiderando a alteração de sentido, assinale a alternativa que
indica uma substituição do termo destacado [...]”, pode-se compreender que a substituição do termo por
outro não deverá considerar se há uma relação de equivalência quanto ao sentido entre o termo em destaque
e o que o substituirá.
Fonte: Enunciado da questão.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O VIRUS ROCIO, mesmo sendo um agente etiológico é transmitido por vetores, o que dá margem ao acerto da
questão. Em muitos casos, quando o agente etiológico tem as mesmas nomenclaturas relacionadas as
patologias, fica claro a etiologia da doença, além do fato que o vírus rocio pode se manifestar de formas
polimorfas e não apenas causando encefalite
Fonte: Zoonoses and a Communicable Disease. Common to Man and Animal. OPS,Washinton D.C. 2003
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As formas de sífilis, em todas as suas variações, são de notificação compulsória (em todo território nacional).
Tal situação pode ser vista junto a Portaria 104 de 25 de janeiro de 2011 (literatura mais recente que a
informada pelo candidato) do Ministério da Saúde. Anexo I, itens 34,35 e 36.
Fonte: Portaria 104 de 2/1/2011, Ministério da Saúde, Anexo I. Disponível no site:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
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Questão: 17
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O número de casos novos de uma doença configura o COEFICIENTE de INCIDÊNCIA, ou seja, o risco de vir a
adquirir uma doença em uma área e em um determinado período. A prevalência seria o total de casos (novos
antigos), o que não é descrito no texto da questão.
Fonte: Livro: Epidemiologia Teoria e Prática. Autor Mauricio G. Pereira. Editora Guanabara Koogan.
ANVISA: Avaliação em Serviços de Saúde (indicadores de saúde), disponível em :
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/avalia/indicadores/ci.htm
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O tratamento da leishmaniose é feito com drogas a base de “antimoniais pentavalentes”, entre eles o
GlucantineR , o que configura a alternativa “D”, conforme está no gabarito e não a “A” como o candidato
infere, dessa forma, mantém-se como correto o gabarito divulgado.
Fonte: Livro: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Gunabara Koogan 12ª edição, 2012.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A pressão é o principal elemento relacionado na formação das úlceras de pressão. São fatores que contribuem
para a sua patogênese, ou seja, para a sua formação ou mecanismos agressivos:
- Intensidade da pressão sobre o leito capilar: a pressão necessária para ocluir um vaso.
- Duração da pressão: baixa pressão em determinada área corporal por um período de tempo prolongado ou
alta intensidade por um curto período de tempo. Ambos os tipos de pressão causam dano tecidual. A pressão
prolongada oclui o fluxo sanguíneo e os nutrientes e contribui para a morte celular. As implicações clínicas da
duração da pressão incluem avaliar a quantidade de pressão e determinar a duração de tempo que um
paciente tolera a pressão.
- Tolerância tecidual: capacidade do tecido de resistir à pressão dependente da integridade do tecido e das
estruturas de sustentação.
A elasticidade da pele por si só não é um fator que contribui para a patogênese das úlceras de pressão.
Fatores que afetam a tolerância do tecido à pressão aplicada externamente são: nutrição, idade avançada,
condições de hidratação, e baixa pressão arterial.
Vários fatores de riscos contribuem para a formação da úlcera de pressão (incluindo a elasticidade da pele) e
são considerados agentes etiológicos ou causadores das úlceras de pressão.
Decisão: manter o gabarito. Alternativa A
Fonte: POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elservier, 2013.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O Código de Ética da Enfermagem prevê em seu Art. 10º o direito de recusa de atendimento em situações que
não ofereçam segurança ao profissional. No Art. 7º é dever do profissional “Comunicar ao COREN e aos
órgãos competentes fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.”
No Art. 113º “ Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou
inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Decisão: manter o gabarito. Alternativa C
Fonte:
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 RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. Aprova a Reformulação do Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em:
www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html
 “Cofen participa do programa “Hoje em Dia”, da TV Record”. Notícia divulgada no site portalcofen em
17/10/2014. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/cofen-fala-sobre-a-seguranca-da-enfermagemnos-casos-suspeitos-de-ebola-no-programa-hoje-em-dia-da-tv-record_27084.html
Acesso
em
18/01/2015.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Engenheiro Civil
Questão: 01
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) analogia, que mostra a vida doméstica em sua totalidade.” não pode ser considerada correta,
pois, em “[...] tornam-se de vidro as paredes de sua vida doméstica [...]” (2º§) a comparação estabelecida
através da imagem das “paredes de vidro” aponta para a fragilidade da exposição da intimidade,
prioritariamente, quando consideramos o contexto. Tratando-se de um fragmento pertencente a um conjunto
textual, há que se considerá-lo em sua totalidade, deste modo, através da leitura é possível verificar que o
autor refere-se à exposição de tal intimidade conforme pode ser constatado no 2º§: “O homem que se torna
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célebre fica sem vida íntima: tornam‐se de vidro as paredes de sua vida doméstica; é sempre como se fosse
excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas ações – ridiculamente humanas às vezes – que ele quereria
invisíveis, côa‐as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes, com cuja evidência a sua alma se
estraga ou se enfastia.” Não são apontados todos os atos cotidianos próprios da vida doméstica, mas sim a
exposição de tal intimidade.
Fonte: O próprio texto.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Em ‘[...] seja uma espécie de meta‐arte, aquela para onde conflui [...]’ (8º§), o termo ‘aquela’
poderia ser omitido sem prejuízo de sentido.” é considerada acertadamente correta, pois, o pronome “onde”
retoma ou faz referência à expressão “espécie de meta-arte”, portanto, o trecho “seja uma espécie de metaarte para onde conflui” mantém o sentido textual original. A alternativa “B) Em ‘Isso depende de uma história
pessoal.’ (4º§), o pronome ‘isso’ tem papel anafórico e indica que a ação descrita é relativa.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário? / Isso depende de uma história
pessoal.” o pronome demonstrativo “isso”, na verdade, possui função anafórica; porém, não é o indicador de
que a ação descrita é relativa, tal indicação é feita através da forma verbal “depende”. A alternativa “A) Em
‘[...] para saber o que as pessoas imaginam [...]’ (1º§), o ‘que’ retoma ‘pesquisa’” não pode ser considerada
correta, pois, em “Uma pesquisa de opinião global, para saber o que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” o termo “que” não se refere a
“pesquisa”, vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber a pesquisa as pessoas imaginam que o
mundo seja, talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” Deste modo, não há
coerência textual garantida, o termo “que” funciona como pronome relativo e objeto direto de “imaginam”,
vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber aquilo que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.”
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A descrição do recurso refere-se à questão 12 e não à questão 13. De toda sorte, segue-se:
Sendo a pilha P, a bala B e os 10 palitos de fósforo F, então:

Se P = 3B, logo 4B + F = 5,60. Considerando F = 0,20, então B = 1,35. Entretanto, os fósforos custam mais que
0,20, e assim o preço da bala tem de ser inferior a 1,35. Logo, “A bala custa menos que R$ 1,35”.
Importantíssimo, nesse momento, ressaltar que o valor R$ 1,35 é o preço limite da bala. Na verdade, a bala
sequer chegará a esse valor, pois “cada palito de fósforo custa mais que dois centavos”, influenciando, assim,
na determinação dos preços da bala e da pilha. Dessa forma, o valor limite para a pilha e a bala juntas será,
por conseqüência, menor que 1,35 + (3 x 1,35) = 4,20.
As demais alternativas estão grosseiramente precipitadas em sua afirmação, pois dependem de informações
desconhecidas.
Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005.
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
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tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A proposição “Se Flávia é morena, Lívia não é loira” pode ser representada por p ~q.
A negação de p ~q é: ~(p ~q) p q.
Informalmente, existe um “macete” para decorar a negação de uma implicação lógica: “o primeiro bunitinho e
o segundo negadinho”, isto é: repete-se a primeira proposição simples (p), em seguida utiliza-se o conectivo
‘e’ e, por fim, inverte-se a segunda proposição simples (q).
Portanto, “Flávia é morena e Lívia é loira”.
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.
O recurso trata de discordância do conteúdo programático do edital com a questão proposta sobre estrutura
de madeira. De acordo com o edital publicado, o conteúdo programático do cargo de engenheiro civil dispõe
da seguinte redação: “Estruturas (reconhecimento e identificação): noções em estruturas, sistemas de
carregamento, muros de arrimo, dimensionamento de lajes, vigas, pilares. ”. O recurso não se sustenta, eis
que no tópico “noções em estruturas”, é solicitado de forma ampla, qual pode ser concreto, aço ou madeira.
Portanto, fica inalterado o gabarito.
Fonte: http://www.idecan.org.br, acessado em 18/01/2015.
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso trata de discordância na divulgação do gabarito, bem como em sua anulação. Vale dizer que a
questão é extremamente específica quanto ao orçamento de obras. O enunciado é bem claro abordando a
respeito da administração central da obra e da administração local da obra, qual tem conceitos diferenciados.
Os recursos não se sustentam, eis que:
A administração central da obra compreende em despesas com honorários da diretoria, despesas tributárias,
despesas administrativas e depreciação de bens patrimoniais, quais podemos citar: aquisição de editais,
materiais de escritório, materiais de limpeza, custos de leis sociais, benefícios trabalhistas, manutenção de
máquinas e equipamentos de escritório, seguro de veículos, preparação de propostas, aluguel de sede, aluguel
de depósito, impressões e cópias, planejamento executivo do contrato, etc.
A administração local da obra compreende despesas com pessoal administrativo da obra, mobiliários,
materiais administrativos da obra, etc. As categorias incluídas na administração local são: engenheiro
residente, feitor, almoxarife, apontador, assistente técnico, auxiliar administrativo, secretária, etc.
Portanto, fica inalterado o gabarito.
Fonte: A resposta está em MUDRIK, Chaim. Caderno de Encargos. São Paulo: Blucher, 2006, página 8.
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Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso trata de discordância na divulgação do gabarito argumentando que “O termo grifado está no plural,
abrangendo a face posterior e as arestas. As arestas não possuem saliências. ” (sic), bem como argumenta que
“Dizer que o processo de fabricação das pastilhas de louça é o mesmo processo dos azulejos está incorreto, já
que as pastilhas de louça, diferente dos azulejos, passam pela etapa de colagem em telas ou papel. ” (sic). Os
recursos não se sustentem, eis que: a questão trata dos materiais de construção, mais precisamente dos
materiais cerâmicos. No item dos azulejos, o mesmo encontra-se correto, pois as saliências servem para
aumentar e melhorar a fixação na argamassa. Já as pastilhas de louça são vendidas coladas em folhas de
papel, para facilitar a colocação. Este papel é retirado por lavagem com água levemente ácida.
Portanto, fica inalterado o gabarito .
Fonte: A resposta está em I. BAUER; L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008,
páginas 567 e 568.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recurso sustenta que as alternativas A e B estariam corretas. De acordo com o assunto proposto na questão,
que trata dos sistemas de abastecimento de água, a letra A está incorreta, eis que a resposta certa é: “O
reservatório será um elemento regularizador entre as vazões disponíveis à montante e as vazões necessárias
ou permissíveis à jusante.”. Com isso, o recurso do candidato não se sustenta.
Portanto, fica inalterado o gabarito.
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São
Paulo: Blucher, 1976, páginas 51 e 52.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
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Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Especialista em Educação - ESP
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição ’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
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além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Farmacêutico
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição.’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
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Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) expõe uma dúvida do autor referente ao tema apresentado.” não pode ser considerada
correta, pois, conforme o recorrente afirma “No texto no segundo parágrafo o autor diz: " (...)Ainda que
entremeado por acontecimentos incomuns, ocorrências que fazem com que a vida de cada um possa situar-se
entre um antes e um depois desses acontecimentos extraordinários". Ele termina o parágrafo falando de
acontecimentos extraordinários, no parágrafo seguinte ele levanta a dúvida sobre o que vem a ser
acontecimentos extraordinários falado anteriormente, inicia o 4°parágrafo dizendo que "depende da de uma
história pessoal, Um caso que possa ter sido radicalmente transformador para uma pessoa não passaria de
mera repetição para outra (...)". Ele se questiona o que vem a ser acontecimentos extraordinários, e nas linhas
subsequentes começa a refletir sobre o tema.” não há dúvida do autor, mas sim uma reflexão que não
acontece no 3º§, conforme indicado pelo enunciado, mas sim no parágrafo seguinte. A alternativa “C)
exemplifica para o leitor acerca do assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, em “O que é um
acontecimento extraordinário?” não há um exemplo. “Exemplos são fatos típicos ou representativos de
determinada situação.” A alternativa “B) desenvolve a opinião apresentada no texto.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário?” não há o desenvolvimento de uma
opinião, não há posicionamento do autor, um ponto de vista, mas apenas uma pergunta com a finalidade
própria de tal recurso discursivo, reflexão. O que vem a seguir não é objeto de questionamento do enunciado
da referida questão.
Fonte:
 O próprio texto.
 GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Em ‘[...] seja uma espécie de meta‐arte, aquela para onde conflui [...]’ (8º§), o termo ‘aquela’
poderia ser omitido sem prejuízo de sentido.” é considerada acertadamente correta, pois, o pronome “onde”
retoma ou faz referência à expressão “espécie de meta-arte”, portanto, o trecho “seja uma espécie de metaarte para onde conflui” mantém o sentido textual original. A alternativa “B) Em ‘Isso depende de uma história
pessoal.’ (4º§), o pronome ‘isso’ tem papel anafórico e indica que a ação descrita é relativa.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário? / Isso depende de uma história
pessoal.” o pronome demonstrativo “isso”, na verdade, possui função anafórica; porém, não é o indicador de
que a ação descrita é relativa, tal indicação é feita através da forma verbal “depende”. A alternativa “A) Em
‘[...] para saber o que as pessoas imaginam [...]’ (1º§), o ‘que’ retoma ‘pesquisa’” não pode ser considerada
correta, pois, em “Uma pesquisa de opinião global, para saber o que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” o termo “que” não se refere a
“pesquisa”, vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber a pesquisa as pessoas imaginam que o
mundo seja, talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” Deste modo, não há
coerência textual garantida, o termo “que” funciona como pronome relativo e objeto direto de “imaginam”,
vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber aquilo que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.”
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
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Questão: 28
Recurso Procedente. Questão Anulada.
De acordo com o recurso o diurético indapamida pode causar ototoxicidade assim como o diurético
furosemida. De acordo com a literatura apresentada pelo recurso realmente existe uma suspeita que o
diurético indapamida provoque a ototoxicidade. Entretanto, segundo Silva o efeito de ototoxicidade tem sido
observado mais frequentemente em pacientes que utilizam os diuréticos de alça como a Furosemida. Diante
das inconclusões da literatura jugo procedente o recurso.
Fonte:__Silva, Penildon, Farmacologia, 7 Ed. Editora Guanabara pag. 726 e RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS
OTOTÓXICOS E ATIVIDADES LABORAIS ( Servilieri, K. M.;YONEZAKI, C.; COSTA JUNIOR, V. L)/ Fonte: Cadernos.
Faculdades Integradas São Camilo; v.11:p.80-89, 2005
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o recurso a questão 30 existe duas repostas corretas, pois, de acordo com o mesmo o
tratamento para DST é “Tratar todos os parceiros com Azitromicina 1 g, VO, dose única mais Ciprofloxacina a
500 mg, VO, dose única”. Entretanto, a questão não solicita que marque o tratamento e sim a profilaxia e de
acordo com o próprio manual do ministério da saúde, citado como referência pelo recurso, indica que a para o
controle de DSTs o antibiótico ciprofloxacino é a escolha para a antibioticoprofilaxia de gonorreia.
Fonte: Brasil, Manual de bolso para controle de DST, 2006.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando a Ucrânia assinou o acordo com a União Europeia, os conflitos já haviam se iniciado no país. Eles
tiveram início nas manifestações que se abateram sob a capital da Ucrânia, após o governo ter decidido não
mais fechar acordo com a União Europeia e se reaproximar do governo russo. Em fevereiro de 2014, houve
derramamento de sangue e o então presidente Viktor Yanukovych foi destituído. A população, dividida entre
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pró-russos e pró-UE, tenta sobreviver a ataques de ambos os lados, com militares armados e forças do
exército. Tudo teve início neste momento se desdobrando em muitos outros fatos, geradores de mais
conflitos, como foi a assinatura do acordo com a UE em 20 de junho realizado pelo sucessor de Yanucovych, o
presidente Petro Poroshenko. Quando isso ocorreu, já havia sido deflagrada inclusive a crise na Criméia.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A afirmativa II trata especificamente dos armamentos nucleares como se pode verificar em sua redação:
“Herdou parte do arsenal nuclear da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), assumindo a
propriedade e o compromisso de desarmamento gradual”. Portanto, todas as afirmativas estão corretas. A
Ucrânia ficou conhecida como celeiro da extinta União Soviética (URSS) e desenvolve moderna atividade
agrícola, além de possuir ricas reservas de carvão, ferro e manganês. Em 1993, o Parlamento estabeleceu a
propriedade ucraniana sobre o arsenal nuclear das ex-URSS no território, mas concorda em desativar
gradualmente as 1656 ogivas nucleares do país. Em 26 de abril de 1986, uma explosão na usina nuclear de
Chernobyl, no norte do país, lançou enorme quantidade de material radioativo no que foi considerado um dos
maiores acidentes nucleares da história. Na época, a Ucrânia era uma das repúblicas da URSS.
Fonte: Almanaque Abril 2014 (São Paulo: Editora Abril, 2014, pp. 615-616

Cargo: Fiscal Sanitário
Questão: 25
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
De acordo com o recurso os estabelecimentos comerciais presentes no terminal rodoviário poderão vender
bebidas alcoólicas das 6 às 22 horas. Sendo assim, procede a solicitação de troca do gabarito para a alternativa
B.
Fonte: lei complementar 8 de 2008 da câmara municipal de Rio Pomba.
Questão: 26
Recurso Procedente. Questão Anulada.
De acordo com o recurso o mesmo solicita a anulação da questão por não encontrar a resposta correta. De
acordo com o gabarito apresentado a alternativa correta seria a seguinte sentença “30 dias, tratando‐se de
fornecimento de serviço e de produto ano duráveis”. Entretanto, de acordo com o código de defesa do
consumidor no seu artigo 26 o consumidor terá direito a reclamar pelo defeito do produto porem no prazo de
trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis e não de produtos anos duráveis
conforme a alternativa informa
Fonte Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 artigo 26
18

Questão: 28
Recurso Procedente. Questão Anulada.
De acordo com o recurso o mesmo solicita a anulação da questão por encontrar duas repostas corretas. De
acordo com o Art. 43 do código de postura municipal de Rio Pomba é proibido a venda de produtos
adulterados mesmo nas embalagens perfeitas e é proibido a venda de bebidas e alimentos sem
documentação que comprove a sua origem que obrigatoriamente deverá ser de produtor devidamente
cadastrado como tal no órgão competente.
Fonte: Art. 43 do código de postura municipal de rio pomba

Cargo: Fisioterapeuta
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição.’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A) “[...] sabe que não vale a pena sê‐lo.” (4º§) – esforços
Alteração da forma verbal: “sabe que não valem os esforços sê-lo.”
B) “[...] é sempre como se fosse excessivo o seu traje; [...]” (2º§) – aparência
Forma verbal não alterada: “é sempre como se fosse excessiva a sua aparência”
C) “[...] côa‐as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes [...]” (2º§) – olhares
Alteração da forma verbal: coam-nas os olhares da celebridade para espetaculosas pequenezes”
Fonte:
 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de
Janeiro: Lucerna: 2009.
 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
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Questão: 06
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) Descrever as principais áreas do conhecimento humano.” não pode ser considerada correta,
pois, “descrição é apresentação verbal de um objeto, ser, coisa, paisagem (e até de um sentimento), através
da indicação dos seus aspectos mais característicos, dos seus traços predominantes, dispostos de tal forma e
em tal ordem, que do conjunto deles resulte uma impressão singularizante da coisa descrita, isto é, do quadro,
que é a matéria da descrição.” Ressaltam-se aspectos que mais impressionam os sentidos, suas
peculiaridades. Selecionam-se os detalhes para que se consiga a imagem desejada. Não é o que ocorre no
texto em análise.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) expõe uma dúvida do autor referente ao tema apresentado.” não pode ser considerada
correta, pois, conforme o recorrente afirma “No texto no segundo parágrafo o autor diz: " (...)Ainda que
entremeado por acontecimentos incomuns, ocorrências que fazem com que a vida de cada um possa situar-se
entre um antes e um depois desses acontecimentos extraordinários". Ele termina o parágrafo falando de
acontecimentos extraordinários, no parágrafo seguinte ele levanta a dúvida sobre o que vem a ser
acontecimentos extraordinários falado anteriormente, inicia o 4°parágrafo dizendo que "depende da de uma
história pessoal, Um caso que possa ter sido radicalmente transformador para uma pessoa não passaria de
mera repetição para outra (...)". Ele se questiona o que vem a ser acontecimentos extraordinários, e nas linhas
subsequentes começa a refletir sobre o tema.” não há dúvida do autor, mas sim uma reflexão que não
acontece no 3º§, conforme indicado pelo enunciado, mas sim no parágrafo seguinte. A alternativa “C)
exemplifica para o leitor acerca do assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, em “O que é um
acontecimento extraordinário?” não há um exemplo. “Exemplos são fatos típicos ou representativos de
determinada situação.” A alternativa “B) desenvolve a opinião apresentada no texto.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário?” não há o desenvolvimento de uma
opinião, não há posicionamento do autor, um ponto de vista, mas apenas uma pergunta com a finalidade
própria de tal recurso discursivo, reflexão. O que vem a seguir não é objeto de questionamento do enunciado
da referida questão.
Fonte:
 O próprio texto.
 GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Em ‘[...] seja uma espécie de meta‐arte, aquela para onde conflui [...]’ (8º§), o termo ‘aquela’
poderia ser omitido sem prejuízo de sentido.” é considerada acertadamente correta, pois, o pronome “onde”
retoma ou faz referência à expressão “espécie de meta-arte”, portanto, o trecho “seja uma espécie de metaarte para onde conflui” mantém o sentido textual original. A alternativa “B) Em ‘Isso depende de uma história
pessoal.’ (4º§), o pronome ‘isso’ tem papel anafórico e indica que a ação descrita é relativa.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário? / Isso depende de uma história
pessoal.” o pronome demonstrativo “isso”, na verdade, possui função anafórica; porém, não é o indicador de
que a ação descrita é relativa, tal indicação é feita através da forma verbal “depende”. A alternativa “A) Em
‘[...] para saber o que as pessoas imaginam [...]’ (1º§), o ‘que’ retoma ‘pesquisa’” não pode ser considerada
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correta, pois, em “Uma pesquisa de opinião global, para saber o que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” o termo “que” não se refere a
“pesquisa”, vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber a pesquisa as pessoas imaginam que o
mundo seja, talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” Deste modo, não há
coerência textual garantida, o termo “que” funciona como pronome relativo e objeto direto de “imaginam”,
vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber aquilo que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.”
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A garantia de recursos estáveis e suficientes para o setor saúde também é de relevância FEDERAL, assim como
a busca da equidade na alocação desses recursos. O uso do termo União configura a implicação da federação,
pois União é a pessoa jurídica de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno e da
República Federativa do Brasil no âmbito externo. É definida no art. 18 da Constituição Federal.
Fonte: Constituição Federal. Artigos 196 a 200 e Artigo 18.
Questão: 24
Recurso Procedente. Questão Anulada.
No tratamento fisioterapêutico para Parkinson há preocupação específica com as disfunções respiratórias indo
de encontro com o enunciando na questão, portanto a alternativa D também seria incorreta.
Questão: 30
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A alternativa “C” também esta correta, pois a escala também identifica a sensibilidade na lesão medular.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm

21

Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Fonoaudiólogo
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No Edital havia a descrição do estudo sobre “doenças endêmicas”, mais especificadamente:
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Como a leishmaniose é uma doença
endêmica, a questão foi elaborada dentro de previsto em edital. Não foi questionado “bases
medicamentosas”, pois isso entende-se a ação farmacológica da droga junto ao parasita e apenas questionado
o princípio ativo em uso
Fonte: Livro: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Gunabara Koogan 12ª edição, 2012.
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão primeiramente não pede uma foto e sim característcas de um paciente disfônico, independente de
ser adulto ou criança, segundo Mara Behlau e Paulo Pontes dificilmente o paciente disfônico possui uma boa
percepção auditiva. Portanto, o monitoramento auditivo deverá ser desenvolvido para que ele possa
reconhecer a sua voz e a dos outros. Conclui-se que estamos falando de uma percepção auditiva própria e dos
outros, não de deficiência auditiva.
Fonte: BEHLAU, Mara e PONTES, Paulo. Avaliação e Tratamento das Disfonias. 1ª Edição, Editora Lovise, ano
1995.
Questão: 25
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A avaliação do músculo mentual (mento) é realmente muito importante para avaliação da deglutição atípica.
Fonte: FILHO, Otacílio Lopes. Tratado de Fonoaudiologia. 2ª Edição, Editora Tecmedd, ano 2005, p. 758 e 759.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
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Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Médico Clínico Geral
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita que sejam analisadas as afirmativas acerca dos princípios de concordância
nominal. Embora o adjetivo “exaltado(a/s)” tenha aparecido entre aspas, juntamente com o trecho destacado
do trecho, os princípios de concordância mencionados em casa afirmativa não dependem da interpretação
global do texto. No caso, o trecho foi escolhido apenas como um exemplo para descrição dos princípios
gramaticais de concordância nominal. Sendo assim, o aparecimento do adjetivo entre aspas não prejudica a
interpretação e o julgamento das afirmativas, logo o recurso está improcedente.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
Questão: 09
Recurso Procedente. Questão Anulada.
O comando desta questão solicita a identificação das afirmativas corretas a respeito do trecho destacado no
trecho. Nota-se, porém, que, conforme o gabarito preliminar, estariam corretas as afirmativas I e IV. A quarta
afirmativa, por outro lado, não é verdadeira, já que a classe gramatical das interjeições é invariável do ponto
de vista morfológico, sendo assim, como não há nenhuma alternativa que indique como correta apenas a
afirmativa I, esta questão deve ser anulada.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
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FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita que sejam identificadas as sequências em que as palavras destacadas do
trecho do enunciado exerçam a função de determinante nominal, ou seja, adjuntos adnominais. Do ponto de
vista morfológico, essa função é desempenhada por artigos, adjetivos, alguns pronomes e numerais. O
solicitado está explicito e bastaria o candidato perceber a sequencia de palavras que desempenham a mesma
função sintática ou a classe gramatical de cada uma delas. No entanto, para que esta questão fique
esclarecida, bastaria retomar o trecho destacado, marcar e analisar cada uma das palavras explicitadas nas
alternativas. Assim, poderia ser percebido que apenas as palavras “a” (funcionando como pronome oblíquo
átono) e “também” (advérbio), não funcionam como determinantes nominais. A primeira, porque substitui um
substantivo e a segunda porque acompanha, do ponto de vista da forma, um verbo, um outro advérbio ou um
adjetivo, a fim de explicitar uma circunstância. Portanto, a questão não apresenta dificuldades de
interpretação e o recurso está improcedente.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A base de multiplicação do coeficiente de mortalidade materna pode ser 1000 nascidos vivos, segundo os
documentos da OPAS, situações vistas em que a multiplicação se dá por outros valores são adaptações e
ajustes epidemiológicos regionais.
Fonte: Livro: OPAS, Las condiciones de salud en las Americas, 1977-1980. Publicación científica número 427,
1982:21-22.

Cargo: Médico Especialista Cardiologia
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
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há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Médico Especialista Ginecologia e Obstetrícia
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
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Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Médico Especialista Ortopedia (Traumatologia)
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Nutricionista
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A garantia de recursos estáveis e suficientes para o setor saúde também é de relevância FEDERAL, assim como
a busca da equidade na alocação desses recursos. O uso do termo União configura a implicação da federação,
pois União é a pessoa jurídica de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno e da
República Federativa do Brasil no âmbito externo. É definida no art. 18 da Constituição Federal.
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Fonte: Constituição Federal. Artigos 196 a 200 e Artigo 18.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A FEBRE AMARELA, O VIRUS ROCIO E A FEBRE H. DO DENGUE SÃO DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES
(item D), o que configura a alternativa divulgada no gabarito como correta. As novas variações de Influenza,
apesar de serem zoonoses (algumas), não são veiculadas por vetores (o que deixa o item B incorreto).
O VIRUS ROCIO, mesmo sendo um agente etiológico é transmitido por vetores, o que dá margem ao acerto da
questão. Em muitos casos, quando o agente etiológico tem as mesmas nomenclaturas relacionadas às
patologias, fica claro a etiologia da doença, além do fato que o vírus rocio pode se manifestar de formas
polimorfas e não apenas causando encefalite.
Fonte:
 Zoonoses and a Communicable Disease. Common to Man and Animal. OPS,Washinton D.C. 2003
 Ministério da Saúde. Guia de doenças infecto parasitárias, 8ªedição, Brasilia DF.
Questão: 19
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No Edital havia a descrição do estudo sobre “doenças endêmicas”, mais especificadamente:
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Como a leishmaniose é uma doença
endêmica, a questão foi elaborada dentro de previsto em edital. Não foi questionado dosagens, efeitos
colaterais, posologia ou farmacologia, pois isso entende-se a ação farmacológica da droga junto ao parasita, o
que dá base para aplicação de conhecimentos por determinados profissionais de saúde. Na pergunta foi
apenas questionado o princípio ativo em uso.
Fonte: Livro: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Gunabara Koogan 12ª edição, 2012.
Questão: 23
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A alternativa correta seria letra A, 125 ml/h, mas devido a erro na digitação, não houve a opção A, julgando
assim necessário anular a questão.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com os índices, o branco é indicado para tetos, e as cores areia, amarelo, rosa, azul e cinza
superclaros, são indicados para paredes. Já o verde-claro e o cinza médio são indicados para pisos.
Logo na alternativa A consta cinza claro para parede e esse não é indicado e sim cinza superclaro. Gabarito
correto continua sendo apenas letra C.
Fonte: Planejamento Físico-Funcional de Unidades de Alimentação e Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Rubio,
2012.
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
IAfirmativa Falsa= Não há evidências de benefícios da restrição proteica para pacientes com taxa de
filtração glomerular (TFG) acima de 60 ml/min, porém, esses pacientes precisam ser orientados a não
consumir proteína em excesso (0,8 a 1g/kg/dia).
IIAfirmativa Verdadeira= Quando TFG for inferior a 60mL/min e superior a 25mL/min, a dieta deve
conter 0,6g a 0,8/kg/dia de proteína, sendo que pelo menos 50% devem ser proteínas de alto valor biológico
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IIIAfirmativa Verdadeira= Nas fases mais avançadas da IRC quando a TFG é inferior a 25mL/min, 2 formas
de restrição protéica podem ser empregadas: a dieta hipoprotéica convencional (0,6g/kg/dia) ou a muito
restrita em proteína com 0,3g/kg/dia suplementada com 0,3g/kg/dia de aminoácidos essenciais ou uma
mistura de aminoácidos essenciais e cetoácidos, associada à oferta adequada de energia.
VAfirmativa falsa= É recomendada restrição de sódio e fósforo na dieta. Já a necessidade de restrição de
potássio depende da função renal, e é determinada pelos níveis séricos do eletrólito. O potássio não é
normalmente restringido até que haja perda significativa da função renal. E não há restrição de cálcio. Pelo
fato da absorção intestinal diminuir com a progressão da DRC, pode ser necessária suplementação do mineral,
assim como da vitamina D ativa.
Fonte: Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral e Associação Brasileira de Nutrologia. Terapia
Nutricional para Pacientes na Fase não Dialítica da doença Renal Crônica. Projeto Diretrizes. Julho de 2011.
- CUPPARI, L.; SCHOR, N. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2 ed. Barueri: Manole, 2005.
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O relatório ressalta que, no ano passado, a construção civil foi o setor com mais destaque no emprego desse
tipo de mão de obra, seguido pelo agrícola. "Atividades que se relacionam a limpeza de terrenos,
especialmente para criação de gado, lavouras e plantações (como soja, café, laranja, cacau, chá). Casos de
trabalho forçado também na exploração de madeira e produção de carvão vegetal foram identificados, mas
em menor grau", cita o documento.
Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtmlhttp://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
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Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando a Ucrânia assinou o acordo com a União Europeia, os conflitos já haviam se iniciado no país. Eles
tiveram início nas manifestações que se abateram sob a capital da Ucrânia, após o governo ter decidido não
mais fechar acordo com a União Europeia e se reaproximar do governo russo. Em fevereiro de 2014, houve
derramamento de sangue e o então presidente Viktor Yanukovych foi destituído. A população, dividida entre
pró-russos e pró-UE, tenta sobreviver a ataques de ambos os lados, com militares armados e forças do
exército. Tudo teve início neste momento se desdobrando em muitos outros fatos, geradores de mais
conflitos, como foi à assinatura do acordo com a UE em 20 de junho realizado pelo sucessor de Yanucovych, o
presidente Petro Poroshenko. Quando isso ocorreu, já havia sido deflagrada inclusive a crise na Criméia.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Odontólogo
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição.’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A) “[...] sabe que não vale a pena sê‐lo.” (4º§) – esforços
Alteração da forma verbal: “sabe que não valem os esforços sê-lo.”
B) “[...] é sempre como se fosse excessivo o seu traje; [...]” (2º§) – aparência
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Forma verbal não alterada: “é sempre como se fosse excessiva a sua aparência”
C) “[...] côa‐as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes [...]” (2º§) – olhares
Alteração da forma verbal: coam-nas os olhares da celebridade para espetaculosas pequenezes”
Fonte:
 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de
Janeiro: Lucerna: 2009.
 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) expõe uma dúvida do autor referente ao tema apresentado.” não pode ser considerada
correta, pois, conforme o recorrente afirma “No texto no segundo parágrafo o autor diz: " (...)Ainda que
entremeado por acontecimentos incomuns, ocorrências que fazem com que a vida de cada um possa situar-se
entre um antes e um depois desses acontecimentos extraordinários". Ele termina o parágrafo falando de
acontecimentos extraordinários, no parágrafo seguinte ele levanta a dúvida sobre o que vem a ser
acontecimentos extraordinários falado anteriormente, inicia o 4°parágrafo dizendo que "depende da de uma
história pessoal, Um caso que possa ter sido radicalmente transformador para uma pessoa não passaria de
mera repetição para outra (...)". Ele se questiona o que vem a ser acontecimentos extraordinários, e nas linhas
subsequentes começa a refletir sobre o tema.” não há dúvida do autor, mas sim uma reflexão que não
acontece no 3º§, conforme indicado pelo enunciado, mas sim no parágrafo seguinte. A alternativa “C)
exemplifica para o leitor acerca do assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, em “O que é um
acontecimento extraordinário?” não há um exemplo. “Exemplos são fatos típicos ou representativos de
determinada situação.” A alternativa “B) desenvolve a opinião apresentada no texto.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário?” não há o desenvolvimento de uma
opinião, não há posicionamento do autor, um ponto de vista, mas apenas uma pergunta com a finalidade
própria de tal recurso discursivo, reflexão. O que vem a seguir não é objeto de questionamento do enunciado
da referida questão.
Fonte:
 O próprio texto.
 GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) Em ‘[...] seja uma espécie de meta‐arte, aquela para onde conflui [...]’ (8º§), o termo ‘aquela’
poderia ser omitido sem prejuízo de sentido.” é considerada acertadamente correta, pois, o pronome “onde”
retoma ou faz referência à expressão “espécie de meta-arte”, portanto, o trecho “seja uma espécie de metaarte para onde conflui” mantém o sentido textual original. A alternativa “B) Em ‘Isso depende de uma história
pessoal.’ (4º§), o pronome ‘isso’ tem papel anafórico e indica que a ação descrita é relativa.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário? / Isso depende de uma história
pessoal.” o pronome demonstrativo “isso”, na verdade, possui função anafórica; porém, não é o indicador de
que a ação descrita é relativa, tal indicação é feita através da forma verbal “depende”. A alternativa “A) Em
‘[...] para saber o que as pessoas imaginam [...]’ (1º§), o ‘que’ retoma ‘pesquisa’” não pode ser considerada
correta, pois, em “Uma pesquisa de opinião global, para saber o que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” o termo “que” não se refere a
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“pesquisa”, vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber a pesquisa as pessoas imaginam que o
mundo seja, talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.” Deste modo, não há
coerência textual garantida, o termo “que” funciona como pronome relativo e objeto direto de “imaginam”,
vejamos: “Uma pesquisa de opinião global, para saber aquilo que as pessoas imaginam que o mundo seja,
talvez resultasse numa imagem surpreendentemente convencional.”
Fonte: Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A garantia de recursos estáveis e suficientes para o setor saúde também é de relevância FEDERAL, assim como
a busca da equidade na alocação desses recursos. O uso do termo União configura a implicação da federação,
pois União é a pessoa jurídica de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno e da
República Federativa do Brasil no âmbito externo. É definida no art. 18 da Constituição Federal.
Fonte: Constituição Federal. Artigos 196 a 200 e Artigo 18 e Lei 8080 de 1990.
Questão: 12
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão implicava-se a Equidade, que em si, busca a isonomia do sistema único de saúde (ou seja, o acesso
igualitário), dessa forma configura-se como correto o gabarito divulgado.
Fonte: Constituição Federal. Artigos 196 a 200 e Artigo 18 e Lei 8080 de 1990.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As formas de sífilis, em todas as suas variações, são de notificação compulsória (em todo território nacional).
Tal situação pode ser vista junto a Portaria 104 de 25 de janeiro de 2011 (literatura mais recente que a
informada pelo candidato) do Ministério da Saúde. Anexo I, itens 34,35 e 36.
Fonte: Portaria 104 de 2/1/2011, Ministério da Saúde, Anexo I. Disponível no site:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Conforme Fonseca et al (2014): “Para situações clínicas de cavidades muito profundas, é importante
selecionar um material que seja biocompatível para as células pulpares e que apresente atividade
antibacteriana. Além disso, um material para essa situação específica também deve apresentar módulo de
elasticidade semelhante ao da dentina, adesão ao substrato dentinário, adequada resistência mecânica,
copolimerização com o material restaurador e BAIXA SOLUBILIDADE (grifo nosso)”. Frente à explicação desse
autor podemos deduzir ao contrário do que afirma o recurso que a baixa solubilidade é uma característica
desejável do material protetor pulpar.
Fonte: FONSECA, AS. Odontologia Estética: Respostas às Dúvidas mais Frequentes. Artes Médicas, 01/2014.
VitalBook file, página 6
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O mantenedor de espaço mostrado na figura é uma banda-alça. De acordo com Janson et al (2013) esses
mantenedores são classificados quanto a função como não funcionais porque somente mantêm o espaço no
sentido anteroposterior, sem restabelecer a oclusão ou outras funções.
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Fonte: JANSON G, GARIB DG, PINZAN A, HENRIQUES, JFC, FREITAS, MR Introdução à Ortodontia: Série Abeno.
Artes Médicas, 01/2013. VitalBook file, página 106.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com Chain et al (2013) são vantagens do cimento resinoso: alta resistência a compressão (100 a 200
Mpa), alta resistência a tração (20 a 50 Mpa), dureza, baixa solubilidade (0,05% em peso), união micrométrica
aos tecidos dentais, ligas metálicas e superfícies cerâmicas. Por outro lado, o mesmo autor cita como
desvantagens desse material: sensibilidade à técnica de aplicação, baixa rigidez, possibilidade de infiltração
marginal, sensibilidade dental, dificuldade na remoção dos excessos.
Fonte: CHAIN, MC. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013, página 90, quadro 5.9.
Questão: 27
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Andrade et al (2013) afirmam de maneira categórica: quando os corticoides são empregados em dose única
pré-operatório ou por tempo restrito, que não interferem nos mecanismos de hemostasia, ao contrário de
alguns inibidores de COX que, pela sua ação antiagregante plaquetária, aumentam o risco de hemorragia pósoperatória.
Fonte: ANDRADE ED, GROPPO FC, VOLPATO MC, ROSALEN PL, RANALI J. Farmacologia, Anestesiologia e
Terapêutica em Odontologia: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Básica. Artes Médicas, 08/2013.
VitalBook file, página 138.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
De acordo com o Dicionário Michaelis uma das definições de substância é: “a matéria de que se formam os
corpos”. Sendo assim, podemos considerar que a fase dispersa de cargas e corantes é uma substância. De
forma complementar Chain et al (2013) citam como componentes básicos de uma resina composta: matriz
resinosa, iniciadores de polimerização físicos ou químicos, fase dispersa de cargas e corantes e agente de
cobertura das partículas de carga (silano).
Fonte:
 Dicionário
Michaelis
on
line.
Disponível
em
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues
portugues&palavra=subst%E2ncia. Acesso em: 16 de janeiro de 2015 as 16h00
 CHAIN, MC. Materiais Dentários. Artes Médicas, 08/2013, página 113, quadro 7.3
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Boracks et al (2011) citam exemplos de lesões de radiolúcidas entre elas o ameloblastoma. Desta forma não
há duas respostas corretas para a pergunta.
Fonte: BORAKS, S. Medicina Bucal. ArtMed, 04/2011. VitalBook file, páginas 327 e 328, quadros 24.4 e 24.5
Questão: 31
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O relatório ressalta que, no ano passado, a construção civil foi o setor com mais destaque no emprego desse
tipo de mão de obra, seguido pelo agrícola. "Atividades que se relacionam a limpeza de terrenos,
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especialmente para criação de gado, lavouras e plantações (como soja, café, laranja, cacau, chá). Casos de
trabalho forçado também na exploração de madeira e produção de carvão vegetal foram identificados, mas
em menor grau", cita o documento.
Fonte:
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtmlhttp://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 36
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O enunciado sugere, ao tratar como objetivo imediato do plano, que sua função urgente era conter a inflação,
apresentando ações imediatas que levassem ao declínio do aumento exagerado de preços ao consumidor no
Brasil. O que se tornava imediato era o próprio plano, o objetivo pelo qual foi criado. Além disso, vale ressaltar
que, quando se tem um resultado de uma ação macroeconômica em prazos de meses e poucos anos, trata-se
de uma conquista imediata, alcançada de forma ágil para uma nação. O Plano Real foi o programa brasileiro
de estabilização econômica que promoveu o fim da inflação elevada no Brasil numa mesma década, situação
que já durava aproximadamente trinta anos. Até então, os pacotes econômicos eram marcados por medidas
como congelamento de preços.
Fonte: http://www.infoescola.com/economia/plano-real/
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
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Cargo: Operador de Máquinas
Questão: 13
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
O gabarito foi alterado para a letra B. Mariana formará 6 conjuntos com as peças que possui, 3x2=6.
Fonte: A própria questão

Cargo: Procurador
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “A) I.” não pode ser considerada correta, pois, aponta como sendo correta apenas a afirmativa I,
quando na verdade, também o expresso na afirmativa III está correto “III. O homem que, por merecimento,
poderia viver como celebridade, não ignora o fato de que tal condição é prejudicial.”. De acordo com o texto,
“E é por isto que a celebridade é uma fraqueza também. Todo o homem que merece ser célebre sabe que
não vale a pena sê‐lo. Deixar‐se ser célebre é uma fraqueza, uma concessão ao baixo‐instinto, feminino ou
selvagem, de querer dar nas vistas e nos ouvidos.” A expressão “valer a pena”, de acordo com o dicionário
Houaiss da Língua Portuguesa, significa “merecer o esforço, a preocupação; ser vantajoso, útil; compensar”,
portanto, “não valer a pena” indica uma negação de todo o significado descrito anteriormente, ou seja, “não
merecer o esforço ou a preocupação, não ser vantajoso, não ser útil (inútil), não compensar”. Além disso,
considerando o texto em sua totalidade, é possível verificar o motivo, os fatos prejudiciais pelos quais não vale
a pena ser célebre: “O homem que se torna célebre fica sem vida íntima: tornam‐se de vidro as paredes de sua
vida doméstica; é sempre como se fosse excessivo o seu traje; e aquelas suas mínimas ações – ridiculamente
humanas às vezes – que ele quereria invisíveis, côa‐as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes,
com cuja evidência a sua alma se estraga ou se enfastia.”
Fonte:
 O próprio texto.
 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa.
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição.’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
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acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 05
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A) “[...] sabe que não vale a pena sê‐lo.” (4º§) – esforços
Alteração da forma verbal: “sabe que não valem os esforços sê-lo.”
B) “[...] é sempre como se fosse excessivo o seu traje; [...]” (2º§) – aparência
Forma verbal não alterada: “é sempre como se fosse excessiva a sua aparência”
C) “[...] côa‐as a lente da celebridade para espetaculosas pequenezes [...]” (2º§) – olhares
Alteração da forma verbal: coam-nas os olhares da celebridade para espetaculosas pequenezes”
Fonte:
 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de
Janeiro: Lucerna: 2009.
 Saconni, Luiz Antonio. Nossa Gramática, Teoria e Prática.
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “D) expõe uma dúvida do autor referente ao tema apresentado.” não pode ser considerada
correta, pois, conforme o recorrente afirma “No texto no segundo parágrafo o autor diz: " (...)Ainda que
entremeado por acontecimentos incomuns, ocorrências que fazem com que a vida de cada um possa situar-se
entre um antes e um depois desses acontecimentos extraordinários". Ele termina o parágrafo falando de
acontecimentos extraordinários, no parágrafo seguinte ele levanta a dúvida sobre o que vem a ser
acontecimentos extraordinários falado anteriormente, inicia o 4°parágrafo dizendo que "depende da de uma
história pessoal, Um caso que possa ter sido radicalmente transformador para uma pessoa não passaria de
mera repetição para outra (...)". Ele se questiona o que vem a ser acontecimentos extraordinários, e nas linhas
subsequentes começa a refletir sobre o tema.” não há dúvida do autor, mas sim uma reflexão que não
acontece no 3º§, conforme indicado pelo enunciado, mas sim no parágrafo seguinte. A alternativa “C)
exemplifica para o leitor acerca do assunto tratado.” não pode ser considerada correta, pois, em “O que é um
acontecimento extraordinário?” não há um exemplo. “Exemplos são fatos típicos ou representativos de
determinada situação.” A alternativa “B) desenvolve a opinião apresentada no texto.” não pode ser
considerada correta, pois, em “O que é um acontecimento extraordinário?” não há o desenvolvimento de uma
opinião, não há posicionamento do autor, um ponto de vista, mas apenas uma pergunta com a finalidade
própria de tal recurso discursivo, reflexão. O que vem a seguir não é objeto de questionamento do enunciado
da referida questão.
Fonte:
 O próprio texto.
 GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
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Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Antes de iniciar, deve-se atentar que a premissa p1 contém uma disjunção inclusiva na qual basta haver uma
das proposições simples verdadeiras para que a proposição composta seja sempre verdadeira independente
da valoração da outra premissa simples; não se trata, portanto, de uma disjunção exclusiva, na qual se uma
proposição simples for verdadeira, a outra deverá obrigatoriamente ser falsa para que a proposição composta
seja verdadeira.
Considerando p4 verdadeira, verifica-se, em p2, que “Felipe canta” deve também ser verdadeiro. A premissa
p1 será sempre verdadeira, como discorrido acima. Em p3, sabendo que “Felipe canta”, “Pedro canta” deve
ser falso. Logo, Pedro não canta.
Assim, a alternativa correta é “Carlos e Felipe cantam, mas Pedro não canta”.
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A proposição “Se Flávia é morena, Lívia não é loira” pode ser representada por p ~q.
A negação de p ~q é: ~(p ~q) p q.
Informalmente, existe um “macete” para decorar a negação de uma implicação lógica: “o primeiro bunitinho e
o segundo negadinho”, isto é: repete-se a primeira proposição simples (p), em seguida utiliza-se o conectivo
‘e’ e, por fim, inverte-se a segunda proposição simples (q).
Portanto, “Flávia é morena e Lívia é loira”.
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 22
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recorrente afirma não haver afirmativa-resposta, contudo a assertiva C é a afirmativa falsa, nos termos do
art. 37, §12 da Constituição Federal. A adoção do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça como teto
único para os três Poderes é facultada apenas aos Estados e ao Distrito Federal. O teto aplicável ao Município
é o subsídio de Prefeito, nos termos do art. 37, XI da Constituição.
Sendo assim, julgo o recurso improcedente.
Fonte: Constituição Federal, art. 37, § 12.
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Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recorrente afirma que a afirmativa B está incompleta, mas verdadeira. Ocorre que, para a afirmativa ser
verdadeira, é crucial que se aponte que o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, só
pertencem aos Municípios se pago “por eles”. Portanto, a única afirmativa verdadeira é a D.
Sendo assim, julgo o recurso improcedente.
Fonte: Constituição Federal, art. 158.
Questão: 26
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O recorrente afirma que a afirmativa B está correta. Contudo, o enunciado afirma que a Administração Direta
adotou o regime estatutário, logo, as autarquias daquele Município, também adotarão o mesmo regime, por
força da obrigatoriedade de Regime Jurídico Único, art. 39, caput da Constituição Federal e ADI 2135 do
Supremo Tribunal Federal. O regime trabalhista nas pessoas jurídicas de direito privado mantidas pelo Ente
Federativo é o celetista. A ADI 1642 referenciada no recurso trata do regime estrutural e funcional das estatais
e não do seu regime de trabalho.
Sendo assim, julgo o recurso improcedente.
Fonte: Constituição Federal, art. 39, caput; art. 173, §1º, II; ADI 2135 - STF
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão 28 pede que se aponte regra que possa aplicar-se também nos contratos administrativos típicos. A
afirmativa “A” é falsa, posto que ao particular é vedado alegar a “exceção do contrato não cumprido” contra a
Administração Pública. A afirmativa “B” é falsa porque os contratos administrativos podem ser rescindidos
unilateralmente pela Administração Pública. A afirmativa “C” é falsa porque a Administração Pública pode
convalidar os atos administrativos que possuam vício sanável, isto é, quanto à competência delegável e
quanto à forma não essencial. A afirmativa “D” aplica-se no âmbito da Administração Pública, posto que a
“anulação” no campo do Direito Administrativo corresponde ao desfazimento de atos ilegais, logo, produz
efeito retroativo, desfazendo o ato na data em que foi praticado.
Sendo assim, julgo o recurso improcedente.
Fonte: Lei 8.666/93; Lei 9.784/99.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
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Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando a Ucrânia assinou o acordo com a União Europeia, os conflitos já haviam se iniciado no país. Eles
tiveram início nas manifestações que se abateram sob a capital da Ucrânia, após o governo ter decidido não
mais fechar acordo com a União Europeia e se reaproximar do governo russo. Em fevereiro de 2014, houve
derramamento de sangue e o então presidente Viktor Yanukovych foi destituído. A população, dividida entre
pró-russos e pró-UE, tenta sobreviver a ataques de ambos os lados, com militares armados e forças do
exército. Tudo teve início neste momento se desdobrando em muitos outros fatos, geradores de mais
conflitos, como foi a assinatura do acordo com a UE em 20 de junho realizado pelo sucessor de Yanucovych, o
presidente Petro Poroshenko. Quando isso ocorreu, já havia sido deflagrada inclusive a crise na Criméia.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Professor de Educação Física - PEF
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
As informações utilizadas na elaboração da respectiva questão, bem como das demais que compõem o exame
desse concurso, foram extraídas a partir de referenciais teóricos científicos provenientes de periódicos da área
com respaldo no âmbito acadêmico científico. A informação de apoio apresentada pelo (a) candidato (a)
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advém
de
um
site
em
que
não
se
mostra
com
tal
fundamentação
(http://brasil.babycenter.com/a25005617/diferen%C3%A7as-de-desenvolvimento-entre-meninos-e-meninas).
A partir da leitura crítica das alternativas apresentadas na questão evidencia-se a impossibilidade de haver
mais de uma opção correta. A opção correta dessa questão é aquela que se encontra presente na letra D- I, II
e III. Sendo assim julgo improcedente a solicitação feita.
Fonte: MENEZES, R. P. o ensino dos sistemas defensivos do handebol: considerações metodológicas acerca da
categoria cadete. Pensar a Prática, Goiânia, v. 13, n. 1, p. 115, jan./abr. 2010.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Professor de Língua Estrangeira
Questão: 14
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ao retirar, de uma caixa com 40 cartões numerados de 1 a 40, um número que seja ímpar “ou” múltiplo de 5,
tem-se a seguinte análise:
P(ímpar) = P(A) = (1, 3, 5,… 39) = 20/40.
P(múltiplo de 5) = P(B) = (5, 10, 15, … 40) = 8/40.
P(ímpar e múltiplo de 5) = P(A B) = (5, 15, 25,35) = 4/40. Aqui há uma intersecção das duas probabilidades.
Logo, P(A B) = P(A) + P(B) - P(A B) = 20/40 + 8/40 – 4/40 = 24/40 = 3/5.
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Como não há alternativa correta, a questão está ANULADA.
Fonte: MARCONDES; GENTIL; SERGIO. Matemática para o Ensino Médio. Volume Único. 2. Ed. São Paulo:
Ática, 1999.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Professor Regente PREB
Questão: 02
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Analisando as afirmativas, verifica-se, respectivamente, que são:
•
CORRETA – O único conteúdo que realmente tinha importância na época em que era estudante,
segundo o autor, era o português, visto que aceitava, sem argumentar, caso não o aprendesse corretamente.
– Conforme se observa no trecho: “Errar o português, ok.” (1º§). Ressalta-se, ainda, que o autor critica os
conteúdos de algumas disciplinas, como literatura, física, química e matemática, porém considerava certo e
nem questionava quando havia desconto em erros nessa disciplina, o que não ocorria nas demais. A literatura,
embora esteja ligada à língua portuguesa, apresenta conteúdos distintos.
•
CORRETA – O autor percebe, atualmente, que muitos conteúdos, antes considerados desinteressantes,
são úteis na sua profissão. – Conforme se observa no trecho: “Eu resolvi fazer teatro e vejo, hoje, o quanto
tudo aquilo que eu achava inútil poderia ter servido para mim.” (2º§)
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•
INCORRETA – O professor é essencial para a aprendizagem de todo e qualquer conteúdo, os alunos é
que devem começar a valorizá-lo. – Conforme se observa no trecho: “Eu não preciso do professor para me
dizer como uma célula se reproduz, o Google me dá essa resposta.” (3º§)
•
CORRETA – Os alunos aprenderiam melhor se os professores associassem os conteúdos a alguma
utilidade prática na vida das pessoas. – Conforme se observa no trecho: “Professores do Brasil, deem sempre
exemplos práticos para os seus alunos de porque cargas d’água ele precisa aprender aquilo. Associe o
aprendizado com a vida real, com as profissões.” (2º§)
Portanto, conforme se observa nas argumentações acima, a alternativa correta é a C (I, II e IV).
Fonte: O próprio texto.
Questão: 07
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
De acordo com a gramática a conjunção “entretanto” que indica uma oração coordenada sindética adversativa
estabelece uma relação de oposição de ideia contrária à outra oração. Sendo assim, o gabarito será alterado
para a alternativa “B”. A segunda afirmativa contradiz a primeira.
Fonte: FERREIRA, Mauro. Aprender e Praticar Gramática. FTD
Questão: 09
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O ensino tradicional de alfabetização em que primeiro se aprende a “decifrar um código” a partir de uma
sequência de passos/etapas, para só depois se ler efetivamente, não garante a formação de leitores /
escritores. Sabemos que ser alfabetizado, hoje, é mais do que “decodificar” e “codificar” os textos. É poder
estar inserido em práticas diferenciadas de leitura e escrita e poder vivenciá-las de forma autônoma.
Fonte: Alfabetização e Letramento – Conceitos e relações. Carmi Ferraz Santos / Márcia Mendonça. MEC.
Questão: 11
Recurso Procedente. Questão Anulada.
Ocorreu um erro de edição no qual o número 2626g foi trocado 2,626g
2626g=2,626kg
Cada litro da substância pesa 1,3 kg, logo:
2,626/x=1,3
x=2,626/1,3
x=2,02 l
Assim a cada 2,626 kg da substância tem-se 2,02 l da mesma.
2,02l é igual a 80% do recipiente, ou seja:
0,8x=2,02
x=2,02/0,8= 2,525 l
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Questão: 28
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O argumento do candidato cita a alternativa B como correta, e isto confirma o gabarito da questão publicada
no gabarito preliminar.
O enunciado da questão solicita que “assinale a alternativa INCORRETA”.
A alternativa B é a afirmativa incorreta, pois segundo Fernando Hernandez (1998) a socialização dos
resultados é parte fundamental de um projeto e é de suma importância para os membros que participaram da
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pesquisa a construção da integração entre os pesquisadores e a comunidade. Como também, ao se
encerrarem as atividades de desenvolvimento, não se deve fugir da avaliação, pois é aqui que serão
focalizados os acertos e erros, que servirão de instrumento para novos aprendizados, com o objetivo principal
de sempre querer fazer melhor.
Fonte: www.pedagogia.com.br/artigos/pedegogiadeprojetos
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão é muito específica ao abordar as situações que envolvem o Feminicídio não-íntimo que é o tipo de
crime cometido por alguém que não tenha relacionamento íntimo com a mulher. Tais circunstâncias foram
claramente expostas no enunciado. A região da América Latina é uma das mais conturbadas por crimes como
este: estupros, assédios e assassinatos, por discriminação de gênero. Pelo menos 400 mulheres foram
brutalmente assassinadas na década passada, em Ciudad Juárez, na fronteira do México com os EUA, por
exemplo. Em 2008, mais de 700 mulheres foram assassinadas na Guatemala. Muitos desses assassinatos
foram precedidos por abuso sexual brutal e tortura.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/violencia-contra-mulher/
Questão: 40
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A questão de conhecimentos gerais mensurava a capacidade dos candidatos de efetuarem uma leitura
adequada das informações apresentadas no gráfico, portanto, tratava-se de uma questão interpretativa, onde
um gráfico tomando quase toda a página foi apresentado de forma legível com os números em fontes
facilmente identificáveis. As duas primeiras afirmativas estão corretas, como se pode confirmar no gráfico.
Apenas a III está incorreta, pois foi à região Nordeste que apresentou os maiores crescimentos em expectativa
de vida dos homens, com Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba apresentando os maiores números do
país.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1555833-expectativa-de-vida-do-brasileiro-sobequase-quatro-meses-em-2013-diz-ibge.shtml

Cargo: Psicólogo
Questão: 03
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A alternativa “B) ‘[...] sinto por eles toda a tristeza da celebridade.’ (1º§)” não pode ser considerada correta,
pois, de acordo com o enunciado da questão “Dentre os trechos destacados a seguir, assinale o argumento
utilizado para defender as ideias apresentadas no texto.” a indicação é de que seja assinalado o argumento e
não a ideia apresentada. “A argumentação esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio
e a evidência das provas. A evidência é a certeza manifesta, a certeza a que se chega pelo raciocínio (evidência
de razão) ou pela apresentação dos fatos (evidência de fato). São cinco os tipos mais comuns de evidência: os
fatos propriamente ditos, os exemplos, as ilustrações, os dados estatísticos (tabelas, números, mapas, etc.) e o
testemunho. Portanto, em “sinto por eles toda a tristeza da celebridade.” há uma confissão do autor de um
sentimento que demonstra seu posicionamento em referência ao assunto tratado, e não um argumento. O
mesmo ocorre em relação à alternativa “C) ‘Depois, além dum plebeísmo, a celebridade é uma contradição.’
(3º§)” e alternativa “A) ‘A celebridade é um plebeísmo.’ (2º§)”. Já a alternativa “D) ‘[...] inflige a uma criatura
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delicada uma sensação de parentesco exterior com as criaturas que armam escândalo [...] (2º§)’” mostra-se
acertadamente correta, pois, em tal alternativa são apresentados fato concreto que ocorre mediante a
situação exposta.
Fonte: GARCIA, Othon M. Comunicação em Prosa Moderna.
Questão: 11
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A garantia de recursos estáveis e suficientes para o setor saúde também é de relevância FEDERAL, assim como
a busca da equidade na alocação desses recursos. O uso do termo União configura a implicação da federação,
pois União é a pessoa jurídica de Direito Público representante do Governo Federal no âmbito interno e da
República Federativa do Brasil no âmbito externo. É definida no art. 18 da Constituição Federal.
Fonte: Constituição Federal. Artigos 196 a 200 e Artigo 18.
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O VIRUS ROCIO, mesmo sendo um agente etiológico é transmitido por vetores, o que dá margem ao acerto da
questão. Em muitos casos, quando o agente etiológico tem as mesmas nomenclaturas relacionadas às
patologias, fica claro a etiologia da doença, além do fato que o vírus rocio pode se manifestar de formas
polimorfas e não apenas causando encefalite.
Fonte: Zoonoses and a Communicable Disease. Common to Man and Animal. OPS,Washinton D.C. 2003
Questão: 25
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A Psicologia é sim uma ciência, pois como afirma Araújo (2009, p. 11) “A fundação do Laboratório de
Psicologia Experimental faz parte dos esforços de Wundt para, de um lado, dar continuidade ao programa de
pesquisa que ele tinha iniciado em Heidelberg; de outro, consolidar seu projeto de uma psicologia científica
livre de especulações metafísicas a priori. Como vimos acima, Wundt chegou em Leipzig, em 1875, já com uma
longa experiência em laboratórios de pesquisa experimental. E muito embora tenha sido colocada à sua
disposição, desde o início, uma pequena sala para que ele pudesse guardar seus aparelhos e instrumentos
experimentais, foi somente a partir do segundo semestre de 1879, como ele próprio relata, que alguns
estudantes começaram a realizar ali seus primeiros experimentos (Wundt, 1909). Além disso, apenas quatro
anos mais tarde é que o Instituto de Psicologia Experimental foi oficialmente reconhecido e listado entre os
demais institutos daquela universidade, um fato de forma alguma incomum na tradição universitária alemã
(Bringmann & Ungerer, 1980).”
No que concerne à ao recurso à questão 25, as teorias da personalidade configuram um arcabouço teórico
constituinte de construtos traduzidos por postulados decorrentes de observações e/ou experimentações
científicas. Nesse sentido, os pressupostos teóricos das perspectivas teóricas psicodinâmicas da personalidade
evidenciam que a gênese da personalidade consiste na sexualidade enquanto energia psíquica. Este construto
pode, sob situações de frustração, configurar um núcleo neurótico denominado por psiconeurorese, inclusive
com bloqueios somáticos ou couraças, denotando, portanto, a forma física da neurose e da frustração da
sexualidade. Essa opção denota brevemente o arcabouço teórico de uma das perspectivas psicodinâmicas da
personalidade, que é a teoria Reichiana, a qual, embora tendo sido influenciada por perspectivas sociológicas
e marxistas, fundamenta-se nos postulados da psicanálise freudiana, cujo entendimento envolve a
compreensão da energia psíquica composta por significantes sexuais e libinais, que orientam as pulsões de um
indivíduo.
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Fonte:
 Araújo, S.F. (2009). Wilhelm Wundt e a fundação do primeiro centro internacional de formação de
psicólogos. Temas em Psicologia, 17(1), 09 – 14.
 Cloninger, S.C. (1999). Teorias da personalidade. São Paulo: Martins Fontes.
 Hall, C. S., Lindzey, G. & Campbell, J.B. (2000). Teorias da Personalidade. 4ed. Porto Alegre: Artmed.
 Marx, M.H. & Hillix, W.A. (1973). Sistemas e Teorias em Psicologia. São Paulo: Cultrix.
 Reis, A. O.A., Magalhães, L.M.A., & Gonçalves, W.L. (1984). Teorias da Personalidade em Freud, Reich e
Jung. Col. Temas Básicos de Psicologia. Vol. 7. São Paulo: EPU.
Questão: 33
Recurso Procedente. Questão Anulada.
A afirmativa III afirma que “no código penal brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é aquele em que há
submissão a condições degradantes, como jornada exaustiva (de 12 horas ou mais, acima do que prevê a lei),
servidão por dívida e com riscos no ambiente de trabalho”. É considerada correta, mas traz duas informações
além do que se expressa no Código e que vem gerando entendimentos dúbios por parte dos candidatos. A
primeira diz respeito aos “riscos no ambiente de trabalho”. Tal situação realmente não é tratada no Código. E
há recursos tratando dos ofícios que se desenvolvem com reconhecidos riscos que geram inclusive acréscimos
nos vencimentos mensais dos trabalhadores. Além disso, afirma-se que não é permitida a jornada de trabalho
de 12h ou mais, quando há na legislação a possibilidade de 12 horas para determinadas áreas, quando se dá
36 h de folga em seguida. Diante destas informações conflituosas, a Banca entende que não se pode
considerar correta (totalmente) a afirmativa III decidindo, portanto, pela anulação desta questão.
Fonte:
 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasil-melhora-posicao-em-rankingmundial-do-trabalho-escravo.shtml http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/11/1548633-brasilmelhora-posicao-em-ranking-mundial-do-trabalho-escravo.shtml
 http://www.ahistoria.com.br/escravidao-africana-no-continente-americano/
 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
Questão: 38
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Quando a Ucrânia assinou o acordo com a União Europeia, os conflitos já haviam se iniciado no país. Eles
tiveram início nas manifestações que se abateram sob a capital da Ucrânia, após o governo ter decidido não
mais fechar acordo com a União Europeia e se reaproximar do governo russo. Em fevereiro de 2014, houve
derramamento de sangue e o então presidente Viktor Yanukovych foi destituído. A população, dividida entre
pró-russos e pró-UE, tenta sobreviver a ataques de ambos os lados, com militares armados e forças do
exército. Tudo teve início neste momento se desdobrando em muitos outros fatos, geradores de mais
conflitos, como foi a assinatura do acordo com a UE em 20 de junho realizado pelo sucessor de Yanucovych, o
presidente Petro Poroshenko. Quando isso ocorreu, já havia sido deflagrada inclusive a crise na Criméia.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/
Questão: 39
Recurso procedente. Gabarito Alterado para a alternativa B.
Em 16 de março um referendo, aprovado por mais de 96% da população da Crimeia, definiu por sua anexação
ao território Russo, o que foi acatado pelo governo de Moscou, mas não reconhecido pela Ucrânia e países do
ocidente.
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Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/crise-na-ucrania/

Cargo: Psicólogo Educacional
Questão: 08
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita que sejam analisadas as afirmativas acerca dos princípios de concordância
nominal. Embora o adjetivo “exaltado(a/s)” tenha aparecido entre aspas, juntamente com o trecho destacado
do trecho, os princípios de concordância mencionados em casa afirmativa não dependem da interpretação
global do texto. No caso, o trecho foi escolhido apenas como um exemplo para descrição dos princípios
gramaticais de concordância nominal. Sendo assim, o aparecimento do adjetivo entre aspas não prejudica a
interpretação e o julgamento das afirmativas, logo o recurso está improcedente.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
Questão: 09
Recurso Procedente. Questão Anulada.
O comando desta questão solicita a identificação das afirmativas corretas a respeito do trecho destacado no
trecho. Nota-se, porém, que, conforme o gabarito preliminar, estariam corretas as afirmativas I e IV. A quarta
afirmativa, por outro lado, não é verdadeira, já que a classe gramatical das interjeições é invariável do ponto
de vista morfológico, sendo assim, como não há nenhuma alternativa que indique como correta apenas a
afirmativa I, esta questão deve ser anulada.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
Questão: 10
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O comando desta questão solicita que sejam identificadas as sequências em que as palavras destacadas do
trecho do enunciado exerçam a função de determinante nominal, ou seja, adjuntos adnominais. Do ponto de
vista morfológico, essa função é desempenhada por artigos, adjetivos, alguns pronomes e numerais. O
solicitado está explicito e bastaria o candidato perceber a sequencia de palavras que desempenham a mesma
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função sintática ou a classe gramatical de cada uma delas. No entanto, para que esta questão fique
esclarecida, bastaria retomar o trecho destacado, marcar e analisar cada uma das palavras explicitadas nas
alternativas. Assim, poderia ser percebido que apenas as palavras “a” (funcionando como pronome oblíquo
átono) e “também” (advérbio), não funcionam como determinantes nominais. A primeira, porque substitui um
substantivo e a segunda porque acompanha, do ponto de vista da forma, um verbo, um outro advérbio ou um
adjetivo, a fim de explicitar uma circunstância. Portanto, a questão não apresenta dificuldades de
interpretação e o recurso está improcedente.
Fonte:
 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/3_portugues.pdf
 http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010,
 FIORIN; PLATÃO. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1991.
 FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD, 2011.
 MESQUITA, Roberto de Melo. Gramática da língua portuguesa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
 CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.
Questão: 14
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A base de multiplicação do coeficiente de mortalidade materna pode ser 1000 nascidos vivos, segundo os
documentos da OPAS, situações vistas em que a multiplicação se dá por outros valores são adaptações e
ajustes epidemiológicos regionais.
Fonte: Livro: OPAS, Las condiciones de salud en las Americas, 1977-1980. Publicación científica número 427,
1982:21-22.
Questão: 18
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
No Edital havia a descrição do estudo sobre “doenças endêmicas”, mais especificadamente:
Endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento. Como a leishmaniose é uma doença
endêmica, a questão foi elaborada dentro de previsto em edital. Não foi questionado dosagens, efeitos
colaterais, posologia ou farmacologia, pois isso entende-se a ação farmacológica da droga junto ao parasita, o
que dá base para aplicação de conhecimentos por determinados profissionais de saúde. Na pergunta foi
apenas questionado o princípio ativo em uso
Fonte: Livro: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Gunabara Koogan 12ª edição, 2012.
Questão: 23
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Por se tratar de um concurso para o cargo de Psicólogo educacional, prioriza-se a Resolução CFP Nº 001/2009,
que regulamenta a obrigatoriedade do registro documental, sobretudo o que é ressaltado em seu Art. 3°. Isto
é, “Em caso de serviço psicológico prestado em serviços-escola e campos de estágio, o registro deve
contemplar a identificação e assinatura do responsável técnico/supervisor que responderá pelo serviço
prestado, bem como do estagiário”.
Parágrafo único. O supervisor técnico deve solicitar do estagiário registro de todas as atividades e
acontecimentos que ocorrerem com os usuários do serviço psicológico prestado”.
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Fonte: Resolução CFP nº 001/2009. Conselho Federal de Psicologia. Disponível em:
http://www.crpsp.org.br/portal/orientacao/resolucoes_cfp/fr_cfp_001-09.aspx?print=true Acesso em 25 set.
2014.
Questão: 29
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
O edital do concurso para o cargo de Psicólogo Educacional previa a Resolução CFP 010/2010, a qual, à altura
de divulgação do mesmo, já estava novamente em discussão pelos diversos fóruns realizados online realizados
pelo CFP, sinalizando claramente o movimento por parte do órgão de não acatar a suspensão judicial
apontada pelo recurso. Isso pode ser verificado nos sites do CFP e do CRP nos links de notícias conforme
demonstra o texto abaixo.
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015.

NOTÍCIAS
CFP suspende efeitos da Resolução CFP nº 009/2010 e matem a Resolução nº 010
O Conselho Federal de Psicologia suspendeu os efeitos da Resolução CFP nº 009/2010, que trata da atuação
do psicólogo no sistema prisional, pelo prazo de seis meses, a partir de 02 de setembro de 2010, por meio da
Resolução nº 019/2010.
Tal decisão se dá pelo Conselho acatar, em parte, a Recomendação da Procuradoria da República no Rio
Grande do Sul – Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, que requereu a suspensão das Resoluções nº
009/2010 e nº 010/2010, sob pena de que o CFP responda a Ação Civil Pública.
Em face de tal Recomendação, o Conselho Federal de Psicologia informa que decidiu por não acatar a
Recomendação de suspensão dos efeitos da Resolução CFP nº 010/2010, que institui a regulamentação da
Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de Proteção,
porque entende que a inquirição de crianças e adolescentes em juízo, pelo psicólogo, não corresponde aos
limites do exercício da Psicologia e aos limites éticos da profissão. Tais parâmetros encontram sustentação
na Lei nº 4.119/62 e no Código de Ética da Profissão (Resolução CFP nº 10/2005).
Com relação à Resolução nº 009/2010, o CFP decidiu acatar a Recomendação. Ao fazê-lo, o CFP reafirma que
essa Resolução foi aprovada pelo conjunto dos Conselhos de Psicologia sob a égide da crítica às instituições
penitenciárias que, de maneira geral, não cumprem sua função de ressocialização, descumprindo a Lei de
Execuções Penais no tocante à instalação da Comissão Técnica de Classificação e delegando ao exame
criminológico a decisão sobre a progressão de pena. Foi em vista disso que o CPF vetou a realização do exame
criminológico pelos psicólogos. Tal exame não atende aos princípios éticos e técnicos da profissão.
A suspensão da Resolução também busca resguardar psicólogos que vêm sendo ameaçados de prisão por
acatar
a
decisão
do
Conselho
pela
não
realização
do
exame
criminológico.
A decisão do CFP é tomada na expectativa de poder defender a importância da Resolução nº 009/2010 em
audiência pública indicada pela Procuradoria do Rio Grande do Sul quando da recomendação da suspensão.
Tal debate será oportuno na medida em que a discussão sobre a Resolução não fique restrita à Psicologia e ao
Sistema Judiciário, englobando também atores importantes nesse cenário tais como o Ministério da Justiça, a
Defensoria Pública, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) e a Pastoral Carcerária,
entre outros. A Psicologia tem grande expectativa dos frutos que a expansão desse debate tão necessário à
sociedade brasileira podem gerar.
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Vale salientar que o CFP, em parceria com o Departamento Penitenciário Nacional e a partir do convite desse
órgão, realizou, em 2005, o I Seminário Nacional sobre a Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional e, desde
então, vem provendo diversos debates sobre o tema com a categoria e sociedade.
Por fim, o CFP reafirma não haver dúvidas sobre seu papel de regular a prática profissional e sobre o acerto
em regulamentar, via resoluções, a atuação do psicólogo no sistema prisional e na rede de proteção às
crianças e adolescentes em situação de violência.
Fonte:
 Conselho Federal de Psicologia.
 www.pol.org.br
 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. Disponível em: <
http://www.crpmg.org.br/GeraConteudo.asp?materiaID=1530> Acesso em 16 jan 2015.

Cargo: Servente Escolar
Questão: 21
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Existe apenas uma resposta correta, pois as letras B e C contêm características do ovo que são favoráveis, que
são casca limpa e odor característica, assim também como a D. Portanto, a única resposta correta é a letra A, o
ovo NÃO deve apresentar RACHADURA E TRINCA.
Fonte: CARELLE, A. C; CANDIDO, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos. SÃO PAULO: ERICA, 2014, 168p.
Questão: 24
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A luva de borracha (nitrílica) deve possuir cano longo, é obrigatório na coleta de lixo, higienização de coletores
de lixo e limpeza de sanitários, bem como outras atividades. É comercializada pelo nome da borracha.

Fonte:
CARELLE, A. C; CANDIDO, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos. SÃO PAULO: ERICA, 2014, 168p.

Cargo: Técnico em Enfermagem
Questão: 30
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
LOWDERMILK, 2012 e WONG, 2011 são unânimes sobre o fechamento da fontanela anterior, que dá por volta
dos 18 meses após o parto e não do 9º ao 15º mês como sustenta o recurso.
Decisão: manter o gabarito. Alternativa D
Fonte:
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 LOWDERMILK, Deitra Leonard, et al. Obstetrícia e Saúde da Mulher. Tradução Maiza Ritomy Ide, et al.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. P. 365.
 WONG. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2011.

Cargo: Técnico em Meio Ambiente
Questão: 13
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
A figura trata-se de um prisma cuja base é um trapézio. Dessa forma deve-se resolvê-la da seguinte forma:
Base é um trapézio Área do trapézio é dada pela fórmula (B+b). Altura/2= (1+3). 4/2=8m² x altura  8 x 3 =
24m³=24.000dm³=24.000l
Fonte: Matemática completa-volume único Autor: José Ruy Giovanni/José Roberto Bonjorno/Joé Ruy Giovanni
Jr.
Questão: 16
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar.
Como a pessoa demorou 7,5minutos a mais para tomar banho, tem-se que, se inicialmente ela levou 5
minutos, agora ela levará 5 + 7,5 minutos, ou seja, 12,5 minutos.
5  70
12,5 x x = 175litros
Fonte: Matemática completa-volume único Autor: José Ruy Giovanni/José Roberto Bonjorno/Joé Ruy Giovanni
Jr.
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II
DAS CONCLUSÕES

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

Publique-se,
23 de fevereiro de 2015

IDECAN
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