
 

1 

 

 

  
Município da Estância Balneária de Ubatuba 

Estado de São Paulo 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 002 DE 2014 DO Município da Estância Balneária de Ubatuba Estado de São Paulo. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

533008022 Luciana Gonçalves Sales Agente Administrativo 

533010595 Ramon Cavalcante Nunes Agente Administrativo 

533013125 Gabriel Da Costa Torres Agente Administrativo 

533015036 Aline Aparecida Portes Agente Administrativo 

533016405 Silvia Mara Pereira Luis Agente Administrativo 

533017516 Vanessa Aparecida De Faria Cardoso Cruz Agente Administrativo 

533006561 Jairo Filipe De Quadros Agente Comunitário de Saúde 

533013923 Ana Lucia Corrêa Guimarães Agente Comunitário de Saúde 

533017341 Eduardo Da Silva Gigliotti Agente de Atividade Agropecuária 

533004099 Daniela Carvalho Couto Prado Agente Educacional 

533005416 Daniel Cezar Quadra Santos Agente Educacional 

533006609 Sara Elisama Hunch Da Silva Agente Educacional 

533007161 Mariana Aparecida Serpa Mendes Agente Educacional 

533008487 Chelyka Wellington Da Silva Agente Educacional 

533009364 Marcela Ferraz De Oliveira Agente Educacional 

533015400 Claudinei Moreira Barros Agente Educacional 

533015601 Jean Felipe Batista Agente Educacional 

533020852 Lucimar Gomes De Brito Agente Educacional 

533006081 Leticia Bicudo Mendes Agente Epidemiológico 

533015561 Marcela Do Carmo Vilela Analista de Sistemas 

533016668 Willians Ferreira Rufino Analista de Tecnologia da Informação 

533002133 Maria Laura Monnerat Gomes Sabio Arquiteto 

533002257 Julio Marco Secco Arquiteto 

533011234 Eudes Cavalcante Nunes Arquiteto 

533017857 Ariane De Souza Stolfi Arquiteto 

533001111 Heloise Helena Pereira Nunes Assistente Social 

533001516 Sarah Rodrigues Santana Assistente Social 

533002744 Paula Feola Assistente Social 

533007169 Wellington Fabiano Tonelli Assistente Social 

533008758 Marina De Abreu Gregorio Assistente Social 
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533011310 Leonilda Silverio Assistente Social 

533011441 Maria Cristina De Carvalho Assistente Social 

533011701 Lais Magalhães Pereira Assistente Social 

533006276 Natalia Caetano Dias Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

533001429 Lia Mayrink Sabinson Biólogo 

533002209 Juliana Corrales Nunes Biólogo 

533015811 Eduardo Da Silva Gigliotti Biólogo 

533019321 Renan Lima De Araujo Biólogo 

533021480 Jose Carlos Cupperi Filho Contador 

533015217 Tiago Peschke De Azevedo Desenhista 

533003951 Lilian De Matos Educador Físico 

533000363 Valeria Maria Sinegalia Enfermeiro 

533000463 Antonio Marcos Soares Marreiro Enfermeiro 

533001763 Maria Rosimere Gomes De Oliveira Enfermeiro 

533002785 Jaqueline Cristina Martins Enfermeiro 

533004688 Celia Regina Rovaris De Lima Enfermeiro 

533004992 Laila De Quadros Alves Martins Enfermeiro 

533007605 Claudine Rossana De Almeida Faria De Castro Enfermeiro 

533007678 Michelle Tavares Dos Santos Enfermeiro 

533009607 Mariane De Carvalho Ramos Enfermeiro 

533010097 Maria Helena Guilherme Enfermeiro 

533010625 Amanda Cristina Obrownick Enfermeiro 

533011942 Cristiano Cavalcante De Melo Enfermeiro 

533012904 Rosiane Lima Costa Carneiro Enfermeiro 

533014032 Cintia Pinheiro Broggio Benicasa Enfermeiro 

533014710 Creusa Aparecida Ramos Rodrigues De Souza Enfermeiro 

533017634 Leticia Aparecida Miguel Enfermeiro 

533018965 Danielle Andrade Santos Da Silveira Enfermeiro 

533019727 Ana Gabriela Carvalho Silva Enfermeiro 

533019906 Anderson Maicon Borges Serra Enfermeiro 

533021475 Renata Dos Santos Lacerda Cupperi Enfermeiro 

533003435 Daniela Quagliuolo Marinheiro Engenheiro Agrônomo 

533007722 Eder Luiz Cherutti Engenheiro Agrônomo 

533016626 Danuta Maria De Mattos Vassão Engenheiro Agrônomo 

533006020 Beatriz Alves Bonfim Engenheiro Ambiental 

533016568 Naiara Méqui Poiate Engenheiro Ambiental 

533009390 Andre Anitelli Engenheiro Civil 

533020199 Cláudio Chiarantano Engenheiro Civil 

533014087 Alessandro Moreira Lima Engenheiro Florestal 

533009715 Lucas De Souza Lopes Fiscal de Obras 

533011640 Claudia Da Silva Motta Fiscal de Obras 

533000087 Kelvin Barbosa Rodrigues Fiscal de Saúde Pública 

533003712 Edmundo Ribeiro Michelotto Junior Fiscal de Saúde Pública 

533008711 Patricia Pereira Dos Santos Fiscal de Saúde Pública 

533010777 Aline Motta Ferreti Dos Santos Fiscal de Saúde Pública 

533012202 Marcelo Alves De Oliveira Fiscal de Saúde Pública 

533012669 Adriana Benedita Da Silva Fiscal de Saúde Pública 

533021323 Cleuber Sanchez Ferreira Fiscal de Saúde Pública 

533002226 Luiz Augusto Rezende Alcanfor Fiscal de Tributos 

533003224 Leandro Secca Da Silva Fiscal de Tributos 

533003705 Lucas Pereira Tavares Fiscal de Tributos 

533007756 Wellington Diniz Fiscal de Tributos 

533011664 Ezenilda Ferreira Fiscal de Tributos 
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533013120 Gabriel Da Costa Torres Fiscal de Tributos 

533013966 Thales De Almeida Ortiz Fiscal de Tributos 

533015144 Ana Rute Antunes Fiscal de Tributos 

533015329 Rodolfo Kunath Fiscal de Tributos 

533008071 Renan Silva Bovis Geógrafo 

533008536 Luiza Boechat De Brito Barbosa Geógrafo 

533018623 Erivelton De Brito Silva Geógrafo 

533006849 Jaqueline De Oliveira Intérprete de Libras 

533002822 Cristiane Roberto Dos Santos Lopes Jornalista 

533013722 Marina Raquel Makiyama Jornalista 

533017444 Helton De Matos Romano Jornalista 

533021141 Mami Yasunaga Jornalista 

533012610 Valdenir De Andrade Motorista 

533014946 Tiago De Araújo Claudino Da Silva Motorista 

533015997 Tatiana Freitas Barbosa Nutricionista 

533012004 Orlando Vicente Sales Procurador Municipal 

533013054 Ivan De Moura Notarangeli Júnior Procurador Municipal 

533015406 Rodrigo Palomares Domingos Procurador Municipal 

533020111 
Josiane Alexsandra Ferreira Gasparini 
Palmeira Procurador Municipal 

533020747 Fábio Oliveira Dos Santos Procurador Municipal 

533000886 Adriana Vigneron Mendes Psicólogo 

533003285 Marilia Capponi Psicólogo 

533009693 Paula Ribeiro Sanchez Psicólogo 

533011570 Denise Sabrine De Oliveira Psicólogo 

533017465 Débora Ramos De Oliveira Psicólogo 

533002286 Renata Santos De Almeida Psicopedagogo 

533000230 Gabrielle Porto Giacomini Publicitário 

533002306 Rachel Diniz Publicitário 

533005686 Raffael Gonçalves Cavalheiro Publicitário 

533011561 Mayara Gessiane De Oliveira Carvalho Publicitário 

533013919 Aline Ribeiro Da Nóbrega Canabrava Publicitário 

533006947 Verônica Di Flora E Souza Químico 

533013567 Paulo Bastos Químico 

533015255 Clovis Duarte De Araujo Químico 

533002261 Rafael Rangel Soffredi Sociólogo 

533006981 Américo Rodrigues De Almeida Neto Sociólogo 

533014644 Regianne Do Nascimento Ferreira Sociólogo 

533008720 Leandro Amaral Herrera Técnico em Aquicultura 

533000643 Eduardo Costa Lopes Técnico em Enfermagem 

533007957 Jose Carlos De Araujo Técnico em Enfermagem 

533019186 Sheila Oliveira Técnico em Enfermagem 

533001788 Vicente Paulo Nunes Araújo Técnico em Informática 

533007964 Anderson Mariano De Godoi Técnico em Segurança do Trabalho 

533003656 Patrícia Lopes Fontes Bindel Terapeuta Ocupacional 

533007577 Viviane Ceci Godoi Terapeuta Ocupacional 

533009157 Luciana De Araujo Machado Terapeuta Ocupacional 

533009392 Estela Maria Maluf Marcondes Terapeuta Ocupacional 

533012282 Marilena Cristina Schauff Terapeuta Ocupacional 

533021264 Carolina Vieira Freire Terapeuta Ocupacional 

533013472 Robson Luis Jesus Da Rocha Tesoureiro 

533003789 Raissa Rodrigues Turismólogo 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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

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

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

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

Cargo: Agente Administrativo 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O subtítulo do texto informa que “adolescentes são expostos anualmente a mais de 3 mil referências a 

bebidas enquanto ouvem canções pop”. O segundo parágrafo informa que: “O estudo, baseado em uma 

pesquisa com 2.541 pessoas com idades entre 15 e 23 anos, afirma que políticas públicas e educacionais 

podem limitar a influência do álcool na música popular e, assim, diminuiriam o consumo de bebida entre 

jovens”. O quarto parágrafo do texto informa que: “O álcool é considerado a terceira maior causa de morte 

nos EUA relacionada com o estilo de vida, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças”. Dessa 

forma, as três afirmativas apresentadas para análise encontram-se de acordo com as ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “É importante compreender o impacto negativo que essas referências podem ter em uma faixa 

etária, induzindo o consumo de álcool.” (3º§), a palavra “impacto” significa “choque”. As demais palavras não 

estão de acordo com o contexto textual apresentado para análise. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão é enfático ao questionar sobre a afirmativa transcrita o texto que exprime 

circunstância de modo. A única opção que atende coerentemente a tal questionamento é: “Os participantes 

que responderam corretamente têm mais do que o dobro de chances de já terem se embriagado, comparado 

aos outros entrevistados”. (8º§). 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na afirmativa “Estudos recomendam que é melhor beber menores quantidades ao longo da semana que 

concentrar o consumo de álcool nos fins de semana”, o termo “concentrar” encontra-se grafado de forma 

incorreta. Nas demais opções, as afirmativas não apresentam erros. 
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Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na frase “Meu médico disse que devo me afastar da bebida!”, a palavra “meu” expressa ideia de “posse”. 

Nesse caso, trata-se de palavra que, ao indicar a pessoa gramatical (possuidor), acrescenta a ela a ideia de 

posse de algo (coisa possuída). 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
p=número de copos pequenos. 

m=número de copos médios. 

g=número de copos grandes. 

p+m+g =30 

3,5p+5,00m+6,50g=160,50 

0,2p+0,3m+0,5g= 11 litros 

Regra de Cramer: 

D=  

D=2, 5+1, 3+1, 05-1-1, 95-1, 75 

D=0, 15 

Dp= = 75+71, 5+48, 15-55-58, 5-80, 25=0, 9 

p=Dp/D 

p=0, 9/0, 15 

p=6 

Número de copos pequenos é igual a 6. 

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

 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
6x-10x>20-12 

-4x>8 

4x<-8 

x<-2 

Assim x=-3 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola) =6/40=15% 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a1+a7=92 

r=13 

a3=? 

a1+a7=92 

a1+a1+6r=92 

2a1+6.13=92 

2a1+78=92 

2a1=92-78 

2a1=14 

a1=7 

a3=a1+2r 

a3=7+2.13 

a3=7+26 

a3=33 

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

 

 

Cargo: Agente Administrativo do PSF 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Visto que a prova foi aplicada no dia 21 de dezembro de 2014 dever-se-ia, pois, usar este ano como referência 

sem, contudo, que isto necessitasse ser mencionado. 
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 X + y = 18  

 x = 8y x = 16 e y = 2 2014 – 2 = 2012 

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

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conceito de “doença única”, onde um único problema pode explicar todos os sinais e sintomas, não se aplica 

às pessoas idosas, pois, essas costumam apresentar uma somatória de sinais e sintomas, resultado de várias 

doenças concomitantes, onde a insuficiência de um sistema pode levar à insuficiência de outro, o que costuma 

ser denominado “efeito cascata” uma pessoa idosa portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

pode, após um quadro gripal, desenvolver insuficiência respiratória;  

Fonte: 

 MINISTÉRIO DA SAUDE- CARTILHA DO IDOSO 

 http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf 

 

 

Cargo: Agente de Atividade Agropecuária 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
12+15=27 

9+12=Y=21 

Z+9=16 -> Z=7 

37+48=X -> X=85 

X,Y e Z são ímpares. 

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

 
 
 
 
 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
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Cargo: Agente de Trânsito 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Agente Educacional 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
p=número de copos pequenos. 

m=número de copos médios. 

g=número de copos grandes. 

p+m+g=30 

3,5p+5,00m+6,50g=160,50 

0,2p+0,3m+0,5g= 11 litros 

Regra de Cramer: 

D=  

D=2, 5+1, 3+1, 05-1-1, 95-1, 75 

D=0, 15 

Dp= = 75+71, 5+48, 15-55-58, 5-80, 25=0, 9 

p=Dp/D 

p=0, 9/0, 15 

p=6 

Número de copos pequenos é igual a 6. 

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

 
12+15=27 

9+12=Y=21 

Z+9=16 -> Z=7 

37+48=X -> X=85 

X,Y e Z são ímpares. 

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
6x-10x>20-12 

-4x>8 

4x<-8 

x<-2  

Assim x=-3 

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. 
(EUAIO) QPD => P4 

P4. P4= 4.3.2.4.3.2=24.24=576 

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

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola) =6/40=15% 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a1+a7=92 

r=13 

a3=? 

a1+a7=92 

a1+a1+6r=92 
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2a1+6.13=92 

2a1+78=92 

2a1=92-78 

2a1=14 

a1=7 

a3=a1+2r 

a3=7+2.13 

a3=7+26 

a3=33 

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

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para que duas retas sejam paralelas seus coeficientes angulares devem ser iguais, assim m=p. 

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

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital, Município da Estância Balneária de Ubatuba Estado de São Paulo EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP,  

pág. 28  onde consta o conteúdo programático para o cargo de Agente Educacional, contendo, entre outros, 

os conteúdos   Tendências educacionais na sala de aula: correntes teóricas e alternativas metodológica.  A  

referida questão   trata  das tendências pedagógicas e o papel da escola diante de uma determinada   

abordagem.  O argumento recursal cita duas respostas como correta, entretanto há apenas uma, a alternativa 

B. A alternativa D, dita como correta no argumento,  afirma que na tendência Progressista Libertária, o papel 

da escola é preparar intelectualmente e moralmente os alunos, para que estes assumam seu papel na 

sociedade, entretanto, este não é um pensamento da tendência Progressista, mas sim da tendência  Liberal. O 

pensamento pedagógico Liberal determina que a instituição escolar deve ter como intuito a preparação de 

indivíduos para sua alocação na sociedade, exercendo papéis sociais definidos. A letra D, trata da  tendência 

Liberal Tradicional e não da Progressivista Libertaria.  Libanêo considera que  a pedagogia Liberal tem por 

função preparar o indivíduo para papéis sociais, de acordo com aptidões e interesses de cada um. São as 

pessoas que devem se adaptar às normas e às condições existentes na sociedade, onde as relações de classes 

sociais não são consideradas. [A pedagogia liberal] busca a igualdade sem as grandes mudanças sociais. (p.12) 

Fonte: LIBÂNEO, José C. (1985) Democratização da Escola Publica a Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos. 

São Paulo: Loiola. 15ª edição 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital, Município da Estância Balneária de Ubatuba Estado de São Paulo EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP,  

pág. 28 consta o conteúdo programático para o cargo de Agente Educacional, contendo, entre outros, o 

conteúdo. Visão interdisciplinar e transversal do conhecimento. A referida questão trata da organização dos 

conteúdos na transversalidade.  

Fonte:  BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Introdução aos 

parâmetros curriculares curriculares/Secretaria de Educação Fundamental. Bras ́lia: MEC/SEF, 1997.  
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital, Município da Estância Balneária de Ubatuba Estado de São Paulo EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP,  

pág. 28 consta o conteúdo programático para o cargo de Agente Educacional, contendo, entre outros, o 

conteúdo Projeto político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de 

ações voltadas ao desenvolvimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. A 

referida questão trata da PPP na escola. 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

14a edição Papirus, 2002. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O superávit primário é a sobra de dinheiro público após o pagamento de todas as despesas. Vide Fonte com 

maiores detalhes. 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/superavit-o-que-e/platb/ 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem de uma possível incoerência conceitual no entorno do uso de “política 

afirmativa”. Para isso, foram apresentados possíveis conceitos diferentes entre ações alternativas e políticas 

afirmativas. Porém, após uma leitura atenta, percebe-se que se tratam de conceitos sinônimos. Além disso, 

mesmo que numa situação hipotética fosse considerado o termo trazido nesse recurso, ainda não haveria 

outra alternativa que se aproximasse do conceito proposto que não a letra C (afirmativas) da questão. Dessa 

forma o recurso é considerado improcedente.  

Fonte: http://proap.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=103 

 

 

Cargo: Agente Epidemiológico 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
12+15=27 

9+12=Y=21 

Z+9=16 -> Z=7 

37+48=X -> X=85 

X,Y e Z são ímpares. 

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

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola)=6/40=15% 

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

 

 

Cargo: Agente Operacional de Defesa Civil 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Almoxarife 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Cargo: Analista de Sistemas 
 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Controle de Acesso é dividido em quatro partes: Autorização; Identificação; Autenticação; e, 

responsabilização. 

Autorização: Quem está aprovado para acessar e o que, exatamente, eles podem usar? 

Identificação: Como eles são identificados? 

Autenticação: Suas identidades podem ser verificadas? 

Responsabilização: Como as ações de um indivíduo são acompanhadas de modo a garantir a pessoa que faz 

mudanças em dados ou sistemas possa ser identificada? 

Conhecimento, Propriedade e Características são tipo de Autenticação. 

Dessa forma a questão não apresenta erros, estando, portanto, CORRETA. 

Fonte DAVID, K; SOLOMON, M. G. – Fundamentos de segurança de sistemas de informação. – 1ª ed. – Rio de 

Janeiro: LTC, 2014. - págs. 111, 112, 113 e 114 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No artigo 18, da Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil” é definido que “o provedor de conexão à internet não será 

responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. Essa prerrogativa vai 

de encontro a afirmativa que deixa claro ainda que tal fato se procede “no que diz respeito à retirada de 

conteúdo da rede”. Portanto, a afirmativa não leva em consideração a não retirada do conteúdo por parte do 

provedor. Até então não havia regras específicas sobre o caso e as decisões judiciais variavam – alguns juízes 

puniam sites como Facebook e Google por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto outros 

magistrados optavam por penalizar apenas o responsável pelo conteúdo. Com o Marco Civil, as empresas de 

acesso não poderão "espiar" o conteúdo das informações trocadas pelos usuários na rede. Há interesse em 

fazer isso com fins comerciais e publicitários, nos moldes do que Facebook e Google fazem para enviar 

anúncios aos seus usuários de acordo com as mensagens que trocam. Essas normas não permitirão, por 

exemplo, a formação de bases de clientes para marketing dirigido. Será proibido monitorar, filtrar, analisar ou 

fiscalizar o conteúdo dos pacotes, salvo em hipóteses previstas por lei. Tais especificações estão claras no 

artigo 10, onde se estabelece que “a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações 

privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes 

direta ou indiretamente envolvidas”. 

Fonte: 

  http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-

segunda-feira-23.html 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 

 

 
 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-segunda-feira-23.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-segunda-feira-23.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa D apresenta no presente um fato ocorrido há algumas décadas que envolvia uma nação que já 

extinta. Portanto, não há nenhuma incorreção ao afirmar que o fato transcorreu quando Mikhail Gorbachev 

ascendeu ao poder na extinta (já que a nação não existe mais) União Soviética. Não é possível entender que 

ele assumiu o poder numa nação extinta naquela época, já que uma nação extinta não tem como ter um 

governante. A afirmativa ainda especifica que ele assumiu o poder da extinta nação, datando o ano exato de 

tal fato que foi em 1985, o que apresenta mais subsídios sobre seu papel até a queda do muro e reunificação 

alemã que ocorreu em 1990.  Portanto, ao ascender ao poder da extinta União Soviética em 1985, encabeçou 

uma reforma que previa maior liberalização da nação que liderava o bloco comunista, da qual Alemanha 

Oriental se integrava, gerando os fatores facilitadores da reunificação alemã. A afirmativa A não pode ser 

considerada correta de forma alguma, já que a Alemanha Oriental era aliada da URSS, mas não fez parte desta 

nação como se afirma nesta alternativa. Já a C também não pode ser considerada correta já que a dissolução 

ou extinção da URSS ocorreu após a queda do muro e reunificação da Alemanha, mais especificamente em 

1991. A afirmativa era clara ao afirmar que Gorbachev “encabeçou uma reforma que previa a maior 

liberalização da nação que liderava o bloco comunista” (ou seja, a União Soviética), “da qual a Alemanha 

Oriental se integrava” (o que é verídico já que esta nação fazia parte do bloco comunista), ”gerando os fatores 

facilitadores da reunificação alemã” que se seguiram com o fato de que a Hungria já havia aberto suas 

fronteiras para que alemães orientais passassem para o outro lado do território. A embaixada da Alemanha 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, autorizou milhares de cidadãos do Leste, que acamparam no local em 

busca de apoio, a migrarem para o Oeste. No dia 9 de novembro de 1989, em uma conferência de imprensa 

transmitida ao vivo pela televisão, o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou que o governo estava 

autorizando viagens para o estrangeiro. Quando um jornalista perguntou a partir de quando passaria a vigorar 

essa nova regra, ele se confundiu (a previsão era para a manhã seguinte), e respondeu: “Segundo meu 

conhecimento, isso entra em vigor agora, imediatamente”. 

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 
 

Cargo: Analista de Tecnologia da Informação 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
90:3, 6=25m/s em 1minuto=60s d=25.60=1500m 

72:3, 6=20m/s em 1 minuto=60s d=20.60=1200m 

d=2200-1500=700m 

1000-700=300m 

300/1000=30% 

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

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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Cargo: Arquiteto 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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 enunciado da questão 22 faz uma citação (entre aspas) do art. 190 disposto no Capítulo II – Do 

desenvolvimento urbano, na Seção I – Da política urbana, da Lei Orgânica do Município de Ubatuba (Câmara 

Municipal de Ubatuba, 4 de abril de 1990) com o seguinte texto: 

“Artigo 190 - Município, mediante lei especifica para áreas incluídas no Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, exigirá, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, não utilizado, 

subtilizado ou caracterizado como propriedade que não está cumprindo sua função social, que promova o seu 

adequado aproveitamento, sob pena de, sucessivamente, submeter-se a:  

I - parcelamento ou edificação compulsórios, no prazo máximo de um ano, a contar da data de notificação 

pela Prefeitura;  

II - imposto progressivo no tempo, pelo mínimo de dois exercícios, sobre a propriedade predial e territorial 

urbana; 

III – desapropriação, com pagamento mediante títulos da divida pública, de emissão previamente aprovada 

pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, 

assegurados o valor real de indenização e os juros legais.  

 Parágrafo único - Entende-se por solo urbano aquele:  

I - compreendido dentro da área urbana;  
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II - utilizado para atividade urbana;  

III - parcelado para finalidade urbana.” 

Logo após a citação do referido artigo entra então a “pergunta” referente à questão 22 e suas possíveis 

alternativas de respostas: 

“Dentre as afirmativas do parágrafo único estão corretas: 

A) Somente as afirmativas I e II. 

B) Somente as afirmativas I e III. 

C) Somente as afirmativas II e III. 

D) As afirmativas I, II e III.” 

Portanto efetivamente não há dois grupos para “julgamento”, a primeira parte só elucida o assunto citando o 

artigo e a segunda parte é que realmente exige uma análise e conclusão de resposta sobre o que se entende 

por “solo urbano” dentre as afirmativas apresentadas no parágrafo único. Assim fica confirmado o gabarito e 

o recurso é improcedente. 

Fonte: LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE UBATUBA (Câmara Municipal de Ubatuba, 4 de abril de 1990 – 

página:30) 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa B está em consonância com o art. 187 do Estatuto, logo, verdadeira. A assertiva C, por sua vez, é 

falsa, já que o art. 186 do Estatuto prevê que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada 

também nos casos de absolvição criminal que negue a autoria e não somente a que negue existência do fato. 

Do mesmo modo, a assertiva A não é verdadeira, já que o art. 182 do mesmo diploma legislativo dispõe que a 

responsabilidade civil e penal do servidor serão apuradas e punidas nos termos da legislação federal (e não 

municipal). 

Fonte: Lei Municipal nº 2995, de 15 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Ubatuba). 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
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discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

 
 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão a palavra “afinal” não se refere e nem substitui qualquer termo 

anterior, pelo contrário, ela se refere a uma informação posterior “qualquer texto e Kafka”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

A: André está com sono. 

B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 
 
 
 
 

http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no Edital de Concurso Público nº 002 de 2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP o conteúdo refere-se à direitos sociais, pois, à segurança considera como 

responsabilidade da política de assistência social. 

A segurança de acolhida está mais equacionada pela contribuição do ECA, isto é, relativa a crianças e 

adolescentes e, desde que seja exigida por determinação do Judiciário, transforma-se em dever do Estado. 

Para além da particularização do ECA, a proteção de acolhida deve ser assegurada, inclusive pelo Estado, 

apesar da ausência de um arcabouço normativo mais sólido. Embora a segurança de acolhida ainda se 

encontre expressa de forma difusa entre vários dispositivos, como em algumas legislações especiais ela se 

expressa claramente como na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) que trata da proteção da mulher vítima 

de violência, e inclui ações nos campos cível e criminal. O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03) também trata 

da matéria embora com certa generalidade. Portanto, mediante ao exposto, a questão corresponde ao 

conteúdo programático estabelecido no edital supracitado. 

Fonte:  

 Edital de Concurso Público nº 002 de 2014 

 CAPACITASUAS – CADERNO 1- SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - POLÍTICA DE DIREITOS À 

SEGURIDADE SOCIAL . Brasília – 2013. Pág. 69. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

para tanto é primordial o conhecimento das leis que garantem o acesso e permanência da população atendida 

nos serviços públicos e privados vinculados à rede de atendimento de cada uma das políticas existentes. De 

mesma forma é essencial que o profissional possua competência técnico-operativa institucional e social, 

ambas enquanto aspectos da chamada prática profissional. Conforme exposto pelas diretrizes do MEC e, 

também, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), estes apontam 

claramente o perfil do profissional: "Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o 

exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho." Além disso, nas competências profissionais estão expostos eixos 

diretamente vinculados ao conteúdo programático definido para o concurso e, no que diz  respeito aos 

conteúdos curriculares previstos, identifica-se de forma clara no "núcleo de fundamentos do trabalho 

profissional" as exigências postas pelo edital em questão. O curso, em seus mais variados formatos de 

currículo, conta com estudo de Leis que asseguram  direitos e estabelece a realização de oficinas e 

laboratórios diretamente vinculados à questão da prática profissional em suas diversas instâncias. Conteúdos 

como Legislação Social e Legislação Aplicada ao Serviço Social, abordam legislações cujo conhecimento é 

essencial ao trabalho do assistente social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), da Saúde e da Previdência Social, entre outras tantas. 

Assim, considero que as questões relacionadas à LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social,  Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso se enquadram no conteúdo programático do edital não sendo 

necessário a anulação da questão. 

Fonte:  

 PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no Edital de Concurso Público nº 002 de 2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 

BALNEÁRIA DE UBATUBA/SP o conteúdo refere-se aos Fundamentos teórico-metodológicos, ético-político e 

técnico-operativo do exercício profissional. 

Fonte: Edital de Concurso Público nº 002 de 2014 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

para tanto é primordial o conhecimento das leis que garantem o acesso e permanência da população atendida 

nos serviços públicos e privados vinculados à rede de atendimento de cada uma das políticas existentes. De 

mesma forma é essencial que o profissional possua competência técnico-operativa institucional e social, 

ambas enquanto aspectos da chamada prática profissional. Conforme exposto pelas diretrizes do MEC e, 

também, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), estes apontam 

claramente o perfil do profissional: "Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o 

exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho." Além disso, nas competências profissionais estão expostos eixos 

diretamente vinculados ao conteúdo programático definido para o concurso e, no que diz  respeito aos 

conteúdos curriculares previstos, identifica-se de forma clara no "núcleo de fundamentos do trabalho 

profissional" as exigências postas pelo edital em questão. O curso, em seus mais variados formatos de 

currículo, conta com estudo de Leis que asseguram  direitos e estabelece a realização de oficinas e 

laboratórios diretamente vinculados à questão da prática profissional em suas diversas instâncias. Conteúdos 

como Legislação Social e Legislação Aplicada ao Serviço Social, abordam legislações cujo conhecimento é 

essencial ao trabalho do assistente social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), da Saúde e da Previdência Social, entre outras tantas. 

Assim, considero que as questões relacionadas à LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social,  Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso se enquadram no conteúdo programático do edital não sendo 

necessário a anulação da questão. 

Fonte:  

 PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

para tanto é primordial o conhecimento das leis que garantem o acesso e permanência da população atendida 

nos serviços públicos e privados vinculados à rede de atendimento de cada uma das políticas existentes. De 

mesma forma é essencial que o profissional possua competência técnico-operativa institucional e social, 

ambas enquanto aspectos da chamada prática profissional. Conforme exposto pelas diretrizes do MEC e, 

também, pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), estes apontam 

claramente o perfil do profissional: "Profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o 
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exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos usuários do Serviço Social no conjunto das 

relações sociais e no mercado de trabalho." Além disso, nas competências profissionais estão expostos eixos 

diretamente vinculados ao conteúdo programático definido para o concurso e, no que diz  respeito aos 

conteúdos curriculares previstos, identifica-se de forma clara no "núcleo de fundamentos do trabalho 

profissional" as exigências postas pelo edital em questão. O curso, em seus mais variados formatos de 

currículo, conta com estudo de Leis que asseguram  direitos e estabelece a realização de oficinas e 

laboratórios diretamente vinculados à questão da prática profissional em suas diversas instâncias. Conteúdos 

como Legislação Social e Legislação Aplicada ao Serviço Social, abordam legislações cujo conhecimento é 

essencial ao trabalho do assistente social: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso, Lei 

Orgânica da Assistência Social (LOAS), da Saúde e da Previdência Social, entre outras tantas. 

Assim, considero que as questões relacionadas à LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social,  Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso se enquadram no conteúdo programático do edital não sendo 

necessário a anulação da questão. 

Fonte:  

 PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

 EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002 DE 2014 

 
Questão: 30 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por ausência de conteúdo programático. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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Cargo: Auxiliar Necropsia 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que apenas o ônibus e o avião se tratam de transportes essencialmente coletivos. 

E é exatamente essa a resposta (C), não havendo, portanto argumentação para qualquer mudança na questão. 

Dessa forma, o recurso é considerado improcedente. 

Fonte:  

http://www.educacao.cc/transito/o-que-e-transporte-coletivo-individual-e-o-transporte-de-onibus/ 

 
 

Cargo: Biólogo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

A: André está com sono. 

B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  
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Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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. 
A figura na questão ilustra claramente um tipo de vidraria lisa sem marcação, conhecida por tubo de ensaio, 

um dos utensílios mais úteis em laboratório, usado para fazer reações em pequena escala, químicas e 

microbiológicas. A proveta e cilindros graduados se diferenciam dos tubos de ensaio por apresentarem 

marcações e outras funções, principalmente de medição. Portanto, a letra B é correta conformo mostra o 

gabarito. 

Fonte: Guia para utilização de laboratórios químicos e biológicos. Sandra Maria Vieira de Camargo Gavetti. 

UNESP, 2013, páginas 4 e 5. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora haja várias informações precisas nas duas assertivas, ambos, como um todo, são falsas, pois, as 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme descrito na afirmativa I, mas regulamentadas pelo Decreto 

nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil, mas há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil 

comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi criada a Agenda Social Quilombola (ASQ). O objetivo é articular 

as ações no âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ). A ASQ atua em eixos 

relacionados ao acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local 

e direitos de cidadania. A gestão da ASQ é estruturada a partir do Comitê Gestor Interministerial e tem caráter 

deliberativo e executivo composto por Ministérios e Secretarias Especiais. No âmbito do PBQ, no que se refere 

às políticas universais de segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) estabeleceu metas de atendimento aos quilombolas no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e no Programa Cisternas. O objetivo é atender mais de 6 mil famílias. O MDS também 

desenvolve projetos-piloto de Cozinhas Comunitárias em comunidades quilombolas. O projeto irá beneficiar 

os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Também nessas localidades estão sendo 

realizadas capacitações do PAA para que as comunidades que receberem as Cozinhas apresentem projetos ao 

programa. Apoia-se ainda a consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APL) das cadeias de produtos da  

sociobiodiversidade. Esses APLs são direcionados aos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará por 

possuírem maior concentração de famílias quilombolas. Os produtos apoiados são piaçava, babaçu, castanha, 

açaí, andiroba e frutos do cerrado. Além das ações de segurança alimentar e nutricional, o MDS compôs o 

grupo de órgãos federais que organizou os Seminários Integrados de Políticas para Comunidades Quilombolas, 

nos cinco estados brasileiros com maior concentração de quilombolas (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará). O objetivo foi fortalecer a implementação do PBQ, com ênfase para o controle social. Por 

tudo isso, não se pode afirmar que estas comunidades vivem em completo abandono e não possuem direitos 

legais reconhecidos. 

Fonte: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas 

 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
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Cargo: Bombeiro Civil 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Comprador 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 
 

Cargo: Contador 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão a palavra “afinal” não se refere e nem substitui qualquer termo 

anterior, pelo contrário, ela se refere a uma informação posterior “qualquer texto e Kafka”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 
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De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório obriga a Administração a respeitar estritamente as 

regras que haja previamente estabelecido para disciplinar o certame (MELO, 2010). 

Segundo o art.41 da Lei 8.666: 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada (BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 

Dessa forma, de acordo com este princípio, o edital da licitação tem força legal e vincula os atos e contratos, 

devendo o mesmo se respeitado.  

Tal princípio não se confunde com o princípio da isonomia, o qual significa dar tratamento igual a todos os 

interessados, como forma de garantir competição em todos os procedimentos licitatórios. 

Este princípio constitucional visa assegurar a igualdade entre os participantes e evitando que em todas as 

fases do processo, inclusive na prevenção de cláusulas no Edital, exista condições que privilegiem algum 

licitante. 

Fonte: 

 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm> Acesso em de fevereiro de 2015. 

 MELO Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 MIRANDA, Pontes de Comentários à Constituição de 1946. 2a ed., São Paulo: Ed. Max Limonad. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão é claro ao afirmar que: “O tipo de empenho permitido para despesas contratuais e 

outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento é denominado”. 

Quando é afirmado que é o tipo de empenho “permitido” nos casos de despesas com valor determinado e 

sujeito a parcelamentos, refere-se claramente ao Empenho Global, tendo em vista que, o Empenho Ordinário 

também seria uma opção, mas a palavra é “permitido” e a apresentação das condições específicas em que 

pode ser utilizado, remete-se somente a uma resposta correta. 

Segundo a Lei 4.320/64: 

Art. 60. [...] 

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento. 

Fonte: BRASIL. Lei nº. 4.320, de 17 de março de 1964. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em 13 de fevereiro de 2015. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora haja várias informações precisas nas duas assertivas, ambos, como um todo, são falsas, pois, as 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme descrito na afirmativa I, mas regulamentadas pelo Decreto 

nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil, mas há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil 

comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi criada a Agenda Social Quilombola (ASQ). O objetivo é articular 

as ações no âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ). A ASQ atua em eixos 

relacionados ao acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local 

e direitos de cidadania. A gestão da ASQ é estruturada a partir do Comitê Gestor Interministerial e tem caráter 

deliberativo e executivo composto por Ministérios e Secretarias Especiais. No âmbito do PBQ, no que se refere 

às políticas universais de segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) estabeleceu metas de atendimento aos quilombolas no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e no Programa Cisternas. O objetivo é atender mais de 6 mil famílias. O MDS também 

desenvolve projetos-piloto de Cozinhas Comunitárias em comunidades quilombolas. O projeto irá beneficiar 

os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Também nessas localidades estão sendo 

realizadas capacitações do PAA para que as comunidades que receberem as Cozinhas apresentem projetos ao 

programa. Apoia-se ainda a consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APL) das cadeias de produtos da  

sociobiodiversidade. Esses APLs são direcionados aos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará por 

possuírem maior concentração de famílias quilombolas. Os produtos apoiados são piaçava, babaçu, castanha, 

açaí, andiroba e frutos do cerrado. Além das ações de segurança alimentar e nutricional, o MDS compôs o 

grupo de órgãos federais que organizou os Seminários Integrados de Políticas para Comunidades Quilombolas, 

nos cinco estados brasileiros com maior concentração de quilombolas (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará). O objetivo foi fortalecer a implementação do PBQ, com ênfase para o controle social. Por 

tudo isso, não se pode afirmar que estas comunidades vivem em completo abandono e não possuem direitos 

legais reconhecidos. 

Fonte: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. Não se espera que o candidato tenha acesso a estes documentos de forma detalhada, 

conhecendo seus números minuciosamente e comparativos com anos anteriores. Espera-se que possua 

conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à sociedade e possa, diante destas 

informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas apresentavam informações 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
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corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a interiorização da violência que 

já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da Violência de 2011 já trazia estes 

dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

 

 

Cargo: Desenhista 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pesquisando a literatura pertinente há autores que citam as dimensões 841x1188 onde aparece a diferença de 

1 mm, vide Apostila de Desenho Técnico da Universidade Federal de Goiás (Regis de Castro Ferreira, Heloina 

Teresinha Faleiro, Renata Fonseca de Souza), de qualquer forma o resultado em termos de área será o 

mesmo, ou seja, em torno de 1 m2 para o tamanho A0. Já a indicação da norma NBR 10126 definindo Norma 

Geral de Desenho Técnico é totalmente equivocada já que a citada norma rege Emprego de cotas em desenho 

técnico e a NBR 10647 é que rege Norma geral de Desenho Técnico. Assim fica confirmado o gabarito e a ação 

recursal é improcedente. 

Fonte: Apostila de Desenho Técnico - Regis de Castro Ferreira, Heloina Teresinha Faleiro, Renata Fonseca de 

Souza - Março/2008 -Goiânia, GO - Universidade Federal de Goiás – página:5. 

 

 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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Cargo: Educador Físico 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

S=   

2016=   

4032=n+nan 

_an=a1+(n-1).r 

an=1+(n-1).1 

an=1+n-1 

an=n 

4032=n+n.n 

n2+n=4032 

n2+n-4032=0 

 

 

 
n=63 

Assim são 63 dias ou 9 semanas completas e a última quantia foi gasta portanto num sábado. 

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

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa B está em consonância com o art. 187 do Estatuto, logo, verdadeira. A assertiva C, por sua vez, é 

falsa, já que o art. 186 do Estatuto prevê que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada 

também nos casos de absolvição criminal que negue a autoria e não somente a que negue existência do fato. 

Do mesmo modo, a assertiva A não é verdadeira, já que o art. 182 do mesmo diploma legislativo dispõe que a 

responsabilidade civil e penal do servidor serão apuradas e punidas nos termos da legislação federal (e não 

municipal). 

Fonte: Lei Municipal nº 2995, de 15 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Ubatuba). 
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Cargo: Educador Social 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de ter dado informações sobre a incidência de 500 casos e outros 600 casos (assintomáticos), a 

questão abordava os “500 casos”, dessa forma invariavelmente, somando ou não esse total de casos, a 

reposta implicava-se a “INCIDÊNCIA” da doença na área (casos novos em um determinado período de tempo e 

em uma área). 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Gunabara Koogan 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O item abordava o ponto de vista estatístico. A alternativa D (que está incorreta), não aborda os níveis de 

confiança, pois para ser viável estatisticamente, a incidência deve ultrapassar a média aritmética, mais “dois 

desvios padrão”, dados esses, não abordados no texto da questão. Nos casos de dengue os órgãos de saúde 

podem configurar epidemias, como medidas de segurança (300 casos/100mil hab.), mas isso pode não ser 

estatisticamente uma realidade.  Pode ser verificado em “diagramas de controle”, nas literaturas básicas de 

epidemiologia. 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Gunabara Koogan 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O perfil sorológico (IgG), configura fase crônica da doença de Chagas, a qual “não necessita de notificação 

nessa fase”. A doença de Chagas só é notificável em sua fase aguda (presença de IgM). 

Fonte: Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, ANEXO.DISPONIVEL EM 

HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/GM/2014/PRT1271_06_06_2014.HTML 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens de 1 a 7 referem-se aos dados gerais do paciente (alt.A), o quesito foi elaborado, baseado no contexto 

do EDITAL “sistemas de notificação e vigilância epidemiológica. 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que “Não houve questões de conhecimentos específicos e um contexto de 

questões recheadas de conhecimentos gerais e principalmente de história”. Revendo as questões de 

conhecimentos específicos da prova para o Cargo de Enfermeiro:  

- Questão 21: Processo do cuidar em Enfermagem em Doenças Transmissíveis;  

- Questão 22: Noções de saúde coletiva e epidemiologia; 

- Questão 23: Clínica em todo o ciclo vital: recém-nascidos. 

- Questão 24: Clínica em todo o ciclo vital: idoso 

- Questão 25: Processo do cuidar em Enfermagem Cirúrgica em mulher. 

- Questão 26: Processo do cuidar em Enfermagem cirúrgica em recém-nascidos; 

- Questão 27: Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências; 

- Questão 28: Programa Nacional de imunização 

Todas as questões de conhecimentos específicos se enquadram dentro do conteúdo programático divulgado 

no Edital.  

Sobre os sinais e as manifestações clínicas da febre Chikungunya, o que se encontra publicado no Plano de 

Contingência para a Introdução do Vírus Chikungunya, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, “a doença 

pode manifestar-se clinicamente de três formas: aguda, subaguda e crônica. Na fase aguda, os sintomas 

aparecem de forma brusca e compreendem febre alta, cefaleia, mialgia e artralgia (predominantemente nas 

extremidades e nas grandes articulações). Também é frequente a ocorrência de exantema maculopapular. Os 

sintomas costumam persistir por 7 a 10 dias, mas a dor nas articulações pode durar meses ou anos e, em 

certos casos, converter-se em uma dor crônica incapacitante para algumas pessoas.”  Ainda de acordo com a 

notícia “ Ministério da Saúde atualiza casos de Chikungunya” publicada em 23/09/2014 no site Portal da Saúde 

do próprio Ministério da Saúde, “A Febre Chikungunya é causada por um vírus do gênero Alphavirus, 

transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes Aegypti (transmissor da dengue) e o Aedes 

Albopictus os principais vetores. Seus sintomas - febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia e 

exantema – costumam durar de três a 10 dias, e sua letalidade, segundo a Organização Pan-Americana de 

Saúde, é rara e menos frequente que nos casos de dengue. O tratamento é feito para combater os sintomas, 

com analgésico (paracetamol), hidratação adequada e repouso.” O Doutor Dráuzio Varella publicou em sua 

página na internet http://drauziovarella.com.br/letras/c/febre-chikungunya/  “Ao contrário do que acontece 

com a dengue (que provoca dor no corpo todo), não existe uma forma hemorrágica da doença e é raro 

surgirem complicações graves, embora a artrite possa continuar ativa por muito tempo.” Diante do exposto, 

sangramentos espontâneos não são considerados sinais e sintomas da doença. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa D. 

Fonte: 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de Contingência para a Introdução do Vírus Chikungunya. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

http://www1.saude.ba.gov.br/entomologiabahia/photoartwork2/downloads/Plano-contingencia-

chikungunya-anexos-final.pdf. Acesso em: 11/11/2014.  

 FEBRE CHICUNGUNHA. Disponível em: http://drauziovarella.com.br/letras/c/febre-chikungunya/. 

Acesso em: 13/02/2015. 

 Ministério da Saúde atualiza casos de chikungunya. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/09/ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-chikungunya. Acesso 

em: 13/02/2015.  

http://drauziovarella.com.br/letras/c/febre-chikungunya/
http://www1.saude.ba.gov.br/entomologiabahia/photoartwork2/downloads/Plano-contingencia-chikungunya-anexos-final.pdf
http://www1.saude.ba.gov.br/entomologiabahia/photoartwork2/downloads/Plano-contingencia-chikungunya-anexos-final.pdf
http://drauziovarella.com.br/letras/c/febre-chikungunya/
http://www.brasil.gov.br/saude/2014/09/ministerio-da-saude-atualiza-casos-de-chikungunya
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que Nevo Flâmeo são manchas vasculares de coloração avermelhada na pele, que se 

desenvolvem antes do nascimento ou pouco tempo depois, sendo comum em torno de 40% dos Recém-

nascido. De acordo com WONG, 2011, esta é uma anormalidade que pode ser encontrada no recém-nascido, 

porém não é considerado um achado comum na avaliação física do recém-nascido, ou seja, pode estar 

presente em algumas crianças, mas não é comum na grande maioria estando correto o gabarito ao considerar 

a alternativa A. 

Decisão: manter o gabarito. 

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

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Ministério da Saúde no Caderno de Atenção Básico nº 19: Envelhecimento e saúde da pessoa 

idosa, considera a depressão e a obstrução anatômica pela próstata como causas psicológicas da incontinência 

urinária. 

Decisão manter o gabarito: alternativa C 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 

192 p. il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 19). Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf. Acesso em: 12/02/2015. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O cuidado descrito na alternativa C não está correto porque os exercícios físicos com os membros superiores 

devem ser realizados, porém, devem ser passivos. Exercícios ativos podem predispor ao linfedema.  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa C 

Fonte: 

 MSOHALLEM, Andrea Gomes da Costa; RODRIGUES, Andrea Bezerra. Enfermagem Oncológica. Barueri, 

São Paulo : Manole, 2007.  

 PANOBIANCO Marislei Sanches, et al.  Estudo da adesão às estratégias de prevenção e controle do linfedema em 

mastectomizadas. Escola Anna Nery, vol.13 Nº1 Rio de Janeiro Jan./Mar. 2009. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452009000100022. Acesso em: 13/02/2015 

 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede para assinalar à alternativa que CONTÉM OS FATORES DE COAGULAÇÃO QUE SÃO 

DEPENDENTES DA VITAMINA K. “A vitamina K é administrada nos recém‐nascidos ainda na sala de parto para 

a prevenção da doença hemorrágica. Esta vitamina promove a formação de alguns fatores de coagulação no 

fígado. Assinale‐os”. Ou seja, assinalar os fatores de coagulação. Pelo fato do recém-nascido não possuir flora 

intestinal formada para a produção desta vitamina na primeira semana após o nascimento, faz-se necessário à 

administração da vitamina ainda na sala de parto. Os fatores de coagulação dependentes da vitamina K são: II, 

VII, IX e X. O fator II (protrombina) é considerado na literatura como um fator de coagulação. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa B. 

Fonte: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad19.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452009000100022
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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. 

 FRANCO RF. Fisiologia da coagulação, anticoagulação e fibrinólise. Medicina, Ribeirão Preto, 34:229-

237, jul./dez. 2001. Disponível em: 

http://revista.fmrp.usp.br/2001/vol34n3e4/fisiologia_coagulacao.pdf. Acesso em: 13/02/2015. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa B está em consonância com o art. 187 do Estatuto, logo, verdadeira. A assertiva C, por sua vez, é 

falsa, já que o art. 186 do Estatuto prevê que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada 

também nos casos de absolvição criminal que negue a autoria e não somente a que negue existência do fato. 

Do mesmo modo, a assertiva A não é verdadeira, já que o art. 182 do mesmo diploma legislativo dispõe que a 

responsabilidade civil e penal do servidor serão apuradas e punidas nos termos da legislação federal (e não 

municipal). 

Fonte: Lei Municipal nº 2995, de 15 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Ubatuba). 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 90 da LOM estabelece, in verbis, que “a alienação de bens municipais, subordinada à existência de 

interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação”. Logo, correta a afirmativa B. 

Fonte: Lei Orgânica Municipal de Ubatuba 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora haja várias informações precisas nas duas assertivas, ambos, como um todo, são falsas, pois, as 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme descrito na afirmativa I, mas regulamentadas pelo Decreto 

nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil, mas há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil 

comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi criada a Agenda Social Quilombola (ASQ). O objetivo é articular 

as ações no âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ). A ASQ atua em eixos 

relacionados ao acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local 

e direitos de cidadania. A gestão da ASQ é estruturada a partir do Comitê Gestor Interministerial e tem caráter 

deliberativo e executivo composto por Ministérios e Secretarias Especiais. No âmbito do PBQ, no que se refere 

às políticas universais de segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) estabeleceu metas de atendimento aos quilombolas no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e no Programa Cisternas. O objetivo é atender mais de 6 mil famílias. O MDS também 

desenvolve projetos-piloto de Cozinhas Comunitárias em comunidades quilombolas. O projeto irá beneficiar 

os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Também nessas localidades estão sendo 

realizadas capacitações do PAA para que as comunidades que receberem as Cozinhas apresentem projetos ao 

programa. Apoia-se ainda a consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APL) das cadeias de produtos da 

http://revista.fmrp.usp.br/2001/vol34n3e4/fisiologia_coagulacao.pdf
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sociobiodiversidade. Esses APLs são direcionados aos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará por 

possuírem maior concentração de famílias quilombolas. Os produtos apoiados são piaçava, babaçu, castanha, 

açaí, andiroba e frutos do cerrado. Além das ações de segurança alimentar e nutricional, o MDS compôs o 

grupo de órgãos federais que organizou os Seminários Integrados de Políticas para Comunidades Quilombolas, 

nos cinco estados brasileiros com maior concentração de quilombolas (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará). O objetivo foi fortalecer a implementação do PBQ, com ênfase para o controle social. Por 

tudo isso, não se pode afirmar que estas comunidades vivem em completo abandono e não possuem direitos 

legais reconhecidos. 

Fonte: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças à medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

 

 

Cargo: Engenheiro Agrônomo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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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. 
Ao contrario do alegado nas razões recursais, o conteúdo programático para o concurso trata sobre o assunto: 

USO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. Dessa forma, seria impossível desvincular o assunto, Diversidade 

tratada na questão 22. Faz-se necessário compreender que o assunto esta relacionado ao conteúdo 

programático deste concurso, e configura dentro do tema proposto, não sendo específica da área de ecologia.  

Fonte: Robert E. Ricklefs. A economia da Natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois para determinação do valor de PAM, há dois casos a considerar: 

1- Quando se irriga uma faixa continua do solo, o que é mais comum na irrigação por gotejamento; 

2- Quando se irriga por árvore, não se formará uma faixa molhada continua, mas sim bulbos molhados ou 

áreas molhadas, mas comuns por microarpesão.  

(MANTOVANI   et al., 2009) 

Dessa forma deve atentar para que o valor mínimo recomendado para a porcentagem de área molhada é 

definido em função do clima. Neste ponto, deve-se atentar que em locais de clima úmido (maiores 

precipitações), esse valor deve ser superior a 20%, e em regiões áridas e semiáridas (menores precipitações), 

superior a 33%.  

Fonte: Mantovani, Everardo Chartuni; Salassier Bernardo; Palaretti, Luiz Fabiano. Irrigação Princípios e 

Métodos. 3 ed. Editora UFV, 2009. 355p. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem, pois o conteúdo programático Uso e Conservação do Meio Ambiente 

possui uma amplitude para discutir sobre todos os temas relacionados ao meio ambiente, e sua relação com o 

entorno desse tema, como leis, decretos etc... Dentro das atribuições para o cargo de Engenheiro Agrônomo 

são citadas dentre elas, as seguintes funções: atuar como responsável técnico; elaborar análise de 

empreendimentos agrícolas; prestar apoio técnico a empreendimentos de uso sustentável em áreas 

protegidas ou de especial interesse ecológico; elaborar projetos de reflorestamento e outros projetos de 

recuperação ambiental, manejo de áreas florestais e minimização de impacto ambiental; elaborar estudos de 

viabilidade técnico-econômica e ambiental; elaborar e gerir sistemas de coleta de dados; elaborar orçamentos 

e desenho técnico quando solicitado; elaborar e gerir sistemas de padronização, mensuração e controle de 

qualidade; conduzir e dirigir equipes de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; participar 

das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das 

atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar; participar de grupos de trabalho 

e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, 

emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, 

oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de formulação de 

diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; desempenhar outras atividades afins. Dessa 

forma, a especificidade do tema discutido, não se faz necessário descreve explicitamente dentro do conteúdo 

programático, visto que houve o estudo de outros temas importantes dentro do contexto.  
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Fonte: Antônio José Teixeira Guerra; Sandra Baptista da Cunha. Avaliação e Pericia Ambiental, 8 ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.294p.  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O argumento debatido não condiz, dentro do conteúdo programático do concurso trata-se sobre o assunto: 

Uso e conservação do meio ambiente, dessa forma a questão em discussão 28, trata sobre perturbação 

ambiental, diminuição de espécies e extinção que se insere dentro da proposta cobrada no concurso. Quanto 

às atribuições, ao propor o profissional engenheiro agrônomo a atuar como responsável técnico este deve: 

elaborar análise de empreendimentos agrícolas; prestar apoio técnico a empreendimentos de uso sustentável 

em áreas protegidas ou de especial interesse ecológico; elaborar projetos de reflorestamento e outros 

projetos de recuperação ambiental, manejo de áreas florestais e minimização de impacto ambiental; elaborar 

estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental, dessa forma, entende-se a necessidade do profissional 

engenheiro compreender sobre a questão proposta.  

Fonte: Robert E. Ricklefs. A economia da Natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana


 

37 

 

 

Cargo: Engenheiro Ambiental 
 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para responder essa questão é preciso saber a diferença entre elementos do clima e fatores do clima. O clima 

pode ser compreendido a partir de seus fatores e elementos, termos que, aparentemente semelhantes, 

referem-se a questões totalmente diferentes. 

 Os elementos climáticos são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente 

mensuradas. São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço e que se configuram como o 

atributo básico para se definir o clima da região. Os principais elementos climáticos são: radiação, 

temperatura, pressão atmosférica e umidade.  

Os fatores climáticos são as condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e os climas 

deles resultantes. São eles que ajudam a explicar o porquê de uma região ser quente e úmida e outra ser fria e 

seca, por exemplo. Os principais fatores climáticos são: latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, 

massas de ar, vegetação, correntes marítimas e até o relevo.  

A questão pede que seja marcado o item que não corresponde a um fator climático. O único item que 

corresponde à resposta é a letra C pressão atmosférica porque este é um elemento climático.  

Fonte: SILVA, M.A.V.; Meteorologia e climatologia. Versão digital. Recife. 2006. 

 

Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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Cargo: Engenheiro Civil 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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. 
A questão 28, não apresenta qualquer tipo de irregularidade, ou falta de informação que venha a prejudicar a 

resolução da mesma, logo julgo IMPROCEDENTE qualquer tipo de recurso mediante tal questão. 

 
Fonte: Livro: Introdução de Mecânica dos Solos, Ortigão – Pag. 60 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa D apresenta no presente um fato ocorrido há algumas décadas que envolvia uma nação que já 

extinta. Portanto, não há nenhuma incorreção ao afirmar que o fato transcorreu quando Mikhail Gorbachev 

ascendeu ao poder na extinta (já que a nação não existe mais) União Soviética. Não é possível entender que 

ele assumiu o poder numa nação extinta naquela época, já que uma nação extinta não tem como ter um 

governante. A afirmativa ainda especifica que ele assumiu o poder da extinta nação, datando o ano exato de 

tal fato que foi em 1985, o que apresenta mais subsídios sobre seu papel até a queda do muro e reunificação 

alemã que ocorreu em 1990.  Portanto, ao ascender ao poder da extinta União Soviética em 1985, encabeçou 

uma reforma que previa maior liberalização da nação que liderava o bloco comunista, da qual Alemanha 

Oriental se integrava, gerando os fatores facilitadores da reunificação alemã. A afirmativa A não pode ser 
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considerada correta de forma alguma, já que a Alemanha Oriental era aliada da URSS, mas não fez parte desta 

nação como se afirma nesta alternativa. Já a C também não pode ser considerada correta já que a dissolução 

ou extinção da URSS ocorreu após a queda do muro e reunificação da Alemanha, mais especificamente em 

1991. A afirmativa era clara ao afirmar que Gorbachev “encabeçou uma reforma que previa a maior 

liberalização da nação que liderava o bloco comunista” (ou seja, a União Soviética), “da qual a Alemanha 

Oriental se integrava” (o que é verídico já que esta nação fazia parte do bloco comunista),”gerando os fatores 

facilitadores da reunificação alemã” que se seguiram com o fato de que a Hungria já havia aberto suas 

fronteiras para que alemães orientais passassem para o outro lado do território. A embaixada da Alemanha 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, autorizou milhares de cidadãos do Leste, que acamparam no local em 

busca de apoio, a migrarem para o Oeste. No dia 9 de novembro de 1989, em uma conferência de imprensa 

transmitida ao vivo pela televisão, o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou que o governo estava 

autorizando viagens para o estrangeiro. Quando um jornalista perguntou a partir de quando passaria a vigorar 

essa nova regra, ele se confundiu (a previsão era para a manhã seguinte), e respondeu: “Segundo meu 

conhecimento, isso entra em vigor agora, imediatamente”. 

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fundamento é “a base, o alicerce. Conjunto de razões em que se funda uma tese, ponto de vista, etc; base, 

apoio. Razão, motivo”, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Portanto, não se pode afirmar que a 

segunda assertiva é uma justificativa correta da primeira, já que, inclusive ela ocorreu cronologicamente (no 

tempo) depois da primeira. Primeiro a Alemanha se dividiu em quatro zonas de ocupação e depois em duas 

nações com orientações distintas (uma capitalista e a outra comunista). A primeira afirmativa é um primeiro 

passo para o desenrolar da segunda, portanto, não há como a segunda justifica a primeira. Pelo acordo de 

Potsdam, assinado meses depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, derrotada no 

conflito, foi divida em quatro zonas de ocupação, sendo três delas destinadas aos aliados do Ocidente (Estados 

Unidos, França e Reino Unido) e uma ao governo soviético. Dessa divisão nasceram, em 1949, a República 

Federal Alemã (RFA), de orientação capitalista, e a República Democrática Alemã (RDA), comunista. 

A criação da RDA fez com que, de 1949 a 1961, quase 3 milhões de cidadãos deixassem a Alemanha Oriental 

para fugir do regime comunista. Em 12 de agosto de 1961, o governo do Leste anunciou a construção de um 

muro para frear a trânsito de pessoas entre as duas partes do país. Menos de 30 dias depois, o Muro de Berlim 

estava pronto, separando ruas, praças, regiões e, principalmente, pessoas. Familiares e amigos ficaram sem se 

ver por anos.  

Fonte:  

 http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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Cargo: Engenheiro Florestal 
 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

 

 

Cargo: Fiscal de Obras 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho apresentado no subtítulo do texto, “Adolescentes são expostos anualmente a mais de 3 mil 

referências a bebidas enquanto ouvem canções pop.”, o ponto final ( . ) foi utilizado para “finalizar frase 

declarativa”.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

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

2            6               30 

5            4                x 

30/x=6/4. 2/5 

30/x=12/20 

12x=600 

x=50 

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
6x-10x>20-12 

-4x>8 

4x<-8 

x<-2 

Assim x=-3 

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

 
 

Cargo: Fiscal de Saúde Pública 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O subtítulo do texto informa que “adolescentes são expostos anualmente a mais de 3 mil referências a 

bebidas enquanto ouvem canções pop”. O segundo parágrafo informa que: “O estudo, baseado em uma 

pesquisa com 2.541 pessoas com idades entre 15 e 23 anos, afirma que políticas públicas e educacionais 

podem limitar a influência do álcool na música popular e, assim, diminuiriam o consumo de bebida entre 

jovens”. O quarto parágrafo do texto informa que: “O álcool é considerado a terceira maior causa de morte 

nos EUA relacionada com o estilo de vida, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças”. Dessa 

forma, as três afirmativas apresentadas para análise encontram-se de acordo com as ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

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

 
12+15=27 

9+12=Y=21 

Z+9=16 -> Z=7 

37+48=X -> X=85 

X,Y e Z são ímpares. 

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
6x-10x>20-12 

-4x>8 

4x<-8 

x<-2 

Assim x=-3 

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

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola) =6/40=15% 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a1+a7=92 

r=13 

a3=? 
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a1+a7=92 

a1+a1+6r=92 

2a1+6.13=92 

2a1+78=92 

2a1=92-78 

2a1=14 

a1=7 

a3=a1+2r 

a3=7+2.13 

a3=7+26 

a3=33 

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

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta desta questão foi em relação ao Art. 1º da Lei 9.503, pedindo para marcar a resposta correta em 

relação a este Art. 1º.  Em seu Art. 1º § 3º diz: 

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se 

por este Código. 

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 

conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do 

Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas 

destinadas a assegurar esse direito. 

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das 

respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou 

erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do 

trânsito seguro. 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas 

ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-ambiente. 

Estando correta a letra C. 

Já a letra D, se refere ao Art. 5º da Lei 9.503, onde: 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, 

normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 
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condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de 

infrações e de recursos e aplicação de penalidades. 

Na questão não foi pedida uma definição sobre o que é o Sistema Nacional de Trânsito, e sim referente ao Art. 

1º. 

Fonte:  

 Lei nº 9503 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta foi sobre marcar a alternativa incorreta em relação à aplicação das penas restritivas de direito da 

Lei 9.605.  As penas restritivas de direito da LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998, são definidas em seu 

Art. 8º: 

Art. 8º As penas restritivas de direito são: 

        I - prestação de serviços à comunidade; 

        II - interdição temporária de direitos; 

        III - suspensão parcial ou total de atividades; 

        IV - prestação pecuniária; 

        V - recolhimento domiciliar. 

Portanto a Letra D – “Custeio de programas e de projetos ambientais.” Não fazem parte das penas restritivas 

de direito da Lei 9.605, conforme Art. 8º. O Custeio de programas e de projetos ambientais, pertence ao Art. 

23º sobre prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: 

Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: 

I - custeio de programas e de projetos ambientais; 

II - execução de obras de recuperação de áreas degradadas; 

III - manutenção de espaços públicos; 

IV - contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. 

Fonte: 

 LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.  

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm 

 

 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
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Cargo: Fiscal de Tributos 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A5,3= =  =60 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Uma vez que o comando da questão pede que identifique a opção que descreve INCORRETAMENTE uma das 

formas limitadas em que a anistia pode ser concedida, e a letra “B” do gabarito proposto na prova assim o faz, 

descrevendo de forma INCORRETA que a anistia pode ser concedida limitadamente a determinada região do 

território da entidade tributante, em função das condições peculiares a outras regiões. Entretanto, a forma 

CORRETA recepcionada pela letra ”c” do inciso II do artigo 181 da lei 5.172 de 1.966, descreve que a anistia 

pode ser concedida limitadamente a determinada região do território da entidade tributante, em função de 

condições a ela peculiares. Portanto, não há ERRO na divulgação do gabarito proposto na prova em questão e 

SIM de uma opção INCORRETA de resposta que é exatamente o que o comando da questão PEDE. 

Fonte: 

 Artigo 181 da Lei 5.172 de 25 de outubro de 1.966.  

 Site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm 
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Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base informação apresentada no documento do “Brasil 500 anos” disponibilizado no 

endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) com a seguinte redação: “As 

denominações étnicas, além de não serem as mesmas na África e no Brasil, variavam dentro do próprio país. 

Os nagôs, jejes, haussás e outros grupos eram identificados como minas no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São 

Paulo e Rio Grande do Sul. Os africanos foram trazidos para trabalhar num dos ramos mais avançados da 

indústria ocidental no século XVI: a indústria açucareira. A mão de obra escrava foi empregada em atividades 

que exigiam trabalho qualificado. Trabalho que exige um conhecimento específico para ser executado. Esse 

conhecimento pode ser adquirido ou pela experiência ou pelo treinamento técnico, tais como conserto de 

barris, tinas (tanoeiros), atividades de preparação do açúcar, atividades de ferreiros, etc. Os primeiros 

africanos chegaram aos engenhos do Recôncavo Baiano, uma das regiões pioneiras no estabelecimento da 

economia açucareira”. O recurso confunde “revolução industrial” que é um fenômeno que se desenvolve na 

Europa a partir do século XVIII com o amplo conceito de indústria (segundo Dicionário Aurélio é “a atividade 

(ou conjunto de atividades) de produção de mercadorias, abrangendo a extração de produtos naturais e sua 

transformação”). Portanto, pode-se falar em indústria em tempos anteriores a revolução industrial. 

Fonte: http://brasil500anos.ibge.gov.br/en/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros/o-trabalho-dos-negros-

africanos  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-
brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

http://brasil500anos.ibge.gov.br/en/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros/o-trabalho-dos-negros-africanos
http://brasil500anos.ibge.gov.br/en/territorio-brasileiro-e-povoamento/negros/o-trabalho-dos-negros-africanos
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
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 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-
do-que-a-norte-americana 

 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim deste sistema na 

Alemanha Oriental, ocorreu a queda do muro. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o 

momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. O ato simbólico representou também o fim da Guerra Fria 

e o primeiro passo no processo de reintegração da Alemanha. A União Europeia já se encontrava em processo 

e a sede desta não é na Alemanha. Apenas o Banco Central Europeu se encontra na Alemanha. O Conselho 

Europeu e a Comissão Europeia estão na Bélgica, o Tribunal de Justiça está na Holanda e o Parlamento 

Europeu encontra-se na França.  

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 http://www.suapesquisa.com/pesquisa/queda_muro_berlim.htm 

 http://www.brasilescola.com/geografia/estrutura-uniao-europeia.htm 

  

 

Cargo: Geógrafo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

A: André está com sono. 

B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/queda_muro_berlim.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/estrutura-uniao-europeia.htm
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Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pois tanto a extensão, localização e unidade administrativa fazem parte dos diferentes domínios da noção de 

região. A tematização não se enquadra nas noções de região, pois em nenhum momento do processo 

evolutivo da ciência geográfica abordou-se a tematização (temas) empregados na cartografia temática como 

uma noção atrelada ao conceito de região. 

Fonte: Castro, I.E de. Gomes, P.C da C &Corrêa, R.L. Geografia: Conceitos e Temas. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1995 p.49. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O “baixo salário” não se enquadra como um fator sociocultural e sim econômico. Contrário da formação, do 

enriquecimento de conhecimento (intercâmbio) e da valorização pessoal que são causas socioculturais que 

podem provocar os fenômenos migratórios.  

Fonte: Ross, J.L.S. Geografia do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, p.391 

 
 

Cargo: Intérprete de Libras 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que não foram oferecidas informações suficientes para a resposta. No entanto, a 

argumentação não procede, haja visto que não são necessárias as cores para a interpretação da “essência” da 

questão.  Nela, foi exigido do candidato conhecimento prévio a respeito das fontes de energias utilizadas pela 

humanidade. Na primeira imagem existem os contornos de uma usina nuclear, e como se não bastasse, ainda 

existe o símbolo da energia nuclear. Na segunda imagem, pode ser observado em evidência os cata-

ventos/aerogeradores de uma usina Eólica. Na terceira e última imagem existem vários símbolos que 

remetem ao petróleo. Uma segundo prévia exigida pela questão são os conceitos de energia renovável e não-

renovável, sendo apenas a usina eólica uma representação renovável. Dessa forma, o recurso é considerado 

improcedente. 

Fonte: http://www.xn--energiasrenovveis-jpb.com/ 

 

 

http://www.energiasrenováveis.com/
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Cargo: Jornalista 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao usar a conjunção adversativa “mas”, o autor deixa claro que abre mão “em ermos” da subjetividade, ou 

seja, de sua opinião. O emprego da conjunção evidencia essa afirmativa. 

Fonte: O próprio texto. 

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

D=a  

3 = a  

a=3cm 

AT=6.32 

AT=6.9 

AT=54cm2 

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

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não está baseada apenas numa obra específica, mas no compilado de várias obras relevantes na 

área de assessoria de imprensa.  Na obra Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática (FERRARETO, Elisa & Luiz 

Artur) encontramos as seguintes definições: O release especial é detalhado, com depoimentos e fontes, 

contextualizando e aprofundando o tema para dar suporte a uma grande reportagem ou notícia de grande 

destaque. Já o release comunicado que contém informações específicas ao jornalista e ao veículo de 

comunicação, não devendo ser publicado. O release convocação é aquele que apresenta informações de 

interesse específico dos jornalistas sobre um evento como inauguração, lançamento e/ou coletiva que 

acontecerá. Já na obra (citada no recurso) Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia: Teoria e 

Prática (DUARTE, Jorte – org.) encontramos também as seguintes especificações: “Cobertura – informa sobre 

os fatos relativos a um evento já ocorrido aos veículos que não compareceram. Pode ser produzido 

imediatamente após a conclusão u até antes do acontecimento. Muitas vezes, é solicitado pelos próprios 

jornalistas que, por algum motivo, não tiveram condições de participar; Nota – texto curto, algo como entre 

quatro e seis linhas, mas com a notícia completa, para ser aproveitado na íntegra. Geralmente é destinado a 

seções de notas ou colunistas; Artigo – assinado pelo assessorado para ser publicado nas editorias de opinião, 

pode ser redigido ou editado pelo assessor de imprensa, com base em um texto prévio ou e entrevista com a 

fonte. Transmite uma posição pessoal ou análise do autor sobre determinado tema e não costuma sofrer 

qualquer intervenção do veículo quanto ao conteúdo...; Especial – a característica principal é ser detalhado, 

geralmente com várias páginas, depoimentos e fontes, contextualizando e aprofundando o tema. Pode ser 

estruturalmente dividido num conjunto de textos sobre determinado assunto, preparado para ser aproveitado 

em uma mesma página, caderno ou em diferentes programas...” Todas estas informações estão apresentadas 

na obra de Duarte no tema “Tipologia” dos releases que está entre as páginas 300 e 304. Portanto, não apenas 

a obra de Elisa e Luiz Artur Ferrareto, mas também a de Duarte tratam desta questão com uma linha muito 
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semelhante de entendimento e a questão se enquadra justamente nestas semelhanças de forma que 

teoricamente é esta forma que se tipifica na comunicação os releases.  

Fonte: 

 DUARTE, Jorge (org). Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. São Paulo: Atlas, 2003. 

 FERRARETO, Elisa & Luiz Artur. Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática. São Paulo: Summus, 2009. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa III está incorreta, pois, além de todos os autores concordarem que em momentos de crise a 

publicidade deve ser praticamente extinta e todos os esforços devem ser direcionado a ofertar informações 

sobre o problema e as ações da organização na busca de sua resolução da forma mais correta possível, não há 

nenhum parâmetro lógico que permita a realização de promoções em meio a um período de crise. As 

promoções são práticas estritamente comerciais desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação/Marketing no 

sentido de dar mais visibilidade ou aumentar a lucratividade em relação a um produto ou organização. Desta 

forma, tal ferramenta é totalmente inadequada, maculando completamente  a afirmativa. Vale ressaltar que a 

utilização de notas pagas ou comunicados é realmente uma possibilidade em período de crise, mas deve ser 

utilizado em caso excepcional, como afirma NOGUEIRA (1999, p.106) “o comunicado pago só em casos 

extremos, quando se percebe que a mídia não está divulgando satisfatoriamente as posições da empresa”.  

Fonte: 

 ROSA, Mário. A Síndrome de Aquiles: Como lidar com as crises de imagem. São Paulo: Editora Gente, 

2001, p.191. 

 DUARTE, Jorge (org). Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. São Paulo: Atlas, 2003, 

p.385. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme determina o Edital do concurso para a Prefeitura de Ubatuba (Nº 002/2014), no item 9.6 “o recurso 

deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que se julgar prejudicado, e 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas 

de livros, nomes dos autores etc, e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 

circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. Desta forma, não se pode discutir uma questão 

simplesmente por experiências ou análises práticas singulares. A obra de Carolina Frazon Terra (Blogs 

corporativos – modismo ou tendência?) nos aponta a seguinte constatação: “Independente da ferramenta de 

comunicação digital a ser utilizada pelo comunicador ou considerada em um plano diretor de comunicação 

organizacional, observamos algumas características comuns a todas essas ferramentas. Consideramos 

atributos comuns: a comunicação segmentada, de relevância para o usuário, bidirecional, interativa, que 

permite a participação e a construção coletivas, direta, ágil, de rápida disseminação (capacidade viral), e que 

pode ser gerada pelo consumidor. Tais características são os fatores que modificam a comunicação tradicional 

e que acabaram por se tornar o padrão das comunicações on e off-line. As outras características mencionadas 

anteriormente também se manifestam nos blogs (como veremos adiante)...” Portanto, os fatores positivos 

que envolvem os blogs são a comunicação bidirecional, direta e rápida, onde é permitida a oportunidade de 

resposta e interação entre os emissores e receptores de uma mensagem, dispensando intermediações e 

instantaneamente. 

Fonte: TERRA, Carolina F. Blogs corporativos: modismos ou tendência? São Caetano do Sul, SP: Difusão 

Editora, 2008. 
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme determina o Edital do concurso para a Prefeitura de Ubatuba (Nº 002/2014), no item 9.6 que “o 

recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em se julgar prejudicado, e 

devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas 

de livros, nomes dos autores etc, e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 

circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. A primeira afirmação está correta. Desde que inventou o 

telefone, admitiu-se a possibilidade de realizar entrevistas à distância – e logo se constatou que o resultado 

não era o mesmo. O telefone é um meio muito útil para a apuração de informações, mas suprime algumas 

condições facilitadoras da entrevista, tais como o ambiente controlado e a presença do outro. A segunda 

afirmativa é falsa, pois entrevistas temáticas e rituais em rádio funcionam geralmente bem pelo telefone, o 

que acontece menos com entrevistas testemunhais e não é absolutamente recomendável em entrevistas 

dialogais ou em profundidade. 

Fonte: LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: 

Record, 2001, pp.78-86 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme determina o Edital do concurso para a Prefeitura de Ubatuba (Nº 002/2014), no item 9.6 que “o 

recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que se julgar prejudicado, 

e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, 

páginas de livros, nomes dos autores etc, e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações 

circunstanciadas, conforme suprarreferenciado”. Mais que o anúncio ou o simples enunciar dos fatos, as 

notícias-pronúncia e denúncia informam sobre um tema, numa abstração que visa formar um conceito de 

natureza ideológica. O jornal incorpora, assim, o tom do jornalismo de revista, que fala ao leitor como se este 

já tivesse algum conhecimento do tema tratado: seja através do rádio, da TV, de jornais ou de livros. 

Fonte: SODRÉ, Muniz & FERRARI, Maria H. Técnica de Reportagem: Notas sobre a Narrativa Jornalística. São 

Paulo: Summus, 1986, p.32. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575


 

52 

 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

 

 

Cargo: Mestre de Obras 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 

 

Cargo: Motorista 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na frase “Meu médico disse que devo me afastar da bebida!”, a palavra “meu” expressa ideia de “posse”. 

Nesse caso, trata-se de palavra que, ao indicar a pessoa gramatical (possuidor), acrescenta a ela a ideia de 

posse de algo (coisa possuída). 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
As ocorrências de chuva, granizo, vento forte, neblina etc. afetam a percepção e o controle do veículo. Grande 

parte dos acidentes acontece em dias chuvosos. Isso porque a pista fica escorregadia com a chuva. Ao dirigir 

com pista molhada ou em dias chuvosos, independentemente da quantidade da água superficial, diminua a 

http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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velocidade, aumente a distância de seguimento dos outros veículos, não utilize o freio bruscamente e 

tampouco mude de direção repentinamente. Ressalta-se, ainda, que o veículo deve estar sempre com o freio 

motor engatado, jamais devendo estar em marcha neutra com o veículo em movimento, já que facilita a 

derrapagem e torna a frenagem mais difícil. 

Fonte: Manual para Primeira Habilitação de Condutores - Senado Federal – Brasília – DF - julho de 2012 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A falta de contato dos pneus com a pista faz com que o veículo derrape e o condutor perca o controle do 

veículo, podendo causar acidentes. Para garantir uma aderência eficaz dos pneus, o carro sempre deve estar 

engatado na marcha correta, e os pneus devem possuir sulcos com profundidade mínima de 1,6 mm, segundo 

a legislação. Os sulcos são responsáveis pelo escoamento da água para fora da banda de rodagem, permitindo 

o contato com o solo em tempo integral. 

Fonte: Manual para Primeira Habilitação de Condutores - Senado Federal – Brasília – DF - julho de 2012 

 
 

Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Baixo peso é considerado quando a criança nasce com menos que 2500g; peso insuficiente de 2500-3000g; e 

peso adequado quando maior ou igual a 3000g. Logo, o erro não está na definição de baixo peso e sim no peso 

adequado. 

Fonte: 

 LOPEZ, F.A.; BRASIL, A.L.D. Nutrição e Dietética em Clínica Pediátrica. São Paulo: Editora Atheneu, 

2004. 

 VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rubio, 2008. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segue abaixo a sequência da análise da questão. 

I- O conceito de APPCC é reconhecido como um sistema de baixo custo que oferece garantia na 

prevenção de problemas causados pela ingestão de alimentos. 

II- No Brasil, os estabelecimentos que processam e prestam serviços no setor de alimentos deverão 

adotar em caráter obrigatório o sistema APPCC. 

III- Quando os manipuladores de alimentos não possuem qualificação e treinamento profissional não 

devem treiná-los imediatamente em APPCC. Pode ser difícil treiná-los em APPCC. O ideal é que 

inicialmente os colaboradores recebam treinamento sobre as boas práticas de higiene. A partir do 

treinamento sobre as boas práticas de fabricação deve-se, portanto incorporar o conceito APPCC.  

IV- Os critérios mais utilizados no sistema APPCC são temperatura, tempo, umidade e pH. 
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V- O sistema APPCC deve incluir registros, uma análise crítica dos registros, ação corretiva e 

procedimentos apropriados para tratar possíveis desvios. Planos de amostras, método de teste e 

critério de decisão deve ser estabelecido para cada ponto crítico de controle. 

Fonte: ABREU, E.S.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo 

de fazer. 3.ed. São Paulo: Editora Metha, 2009. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frequência da fenilcetonúria é marcadamente diferente em grupos étnicos diversos, sendo mais comum no 

norte da Europa, especialmente na Irlanda, e rara entre negros africanos e japoneses. Logo, ocorre de forma 

relativamente frequente e não frequente. 

O erro na questão está no item III: nesse distúrbio a fenilalanina não é metabolizado em tirosina devido à 

deficiência ou inatividade da fenilalanina hidroxilase. 

Fonte: MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010.  

 
 

Cargo: Operador de Máquinas 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 
 

Cargo: Operador de Trator Agrícola 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Cargo: Pintor Letrista 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Procurador Municipal 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciado tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 

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

D=a  

3 = a  

a=3cm 

AT=6.32 

AT=6.9 

AT=54cm2 
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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 não apresentou fundamentos para sustentar o argumento de alteração de gabarito. A questão 

pede que se aponte a alternativa que “NÃO” apresenta uma atribuição do órgão de controle interno 

municipal. O gabarito é a letra “D”, posto que a Controladoria interna não tem poderes para sustar ato do 

Prefeito. Inteligência do art. 74 da Constituição Federal. 

O GABARITO PRELIMINAR FOI MANTIDO. 

Fonte: Constituição da República. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a questão não apresenta afirmativa falsa, contudo, a garantia constitucional 

prevista no art. 5º, XXXIV, não abrange o custo das cópias reprográficas de processos administrativos em que o 

cidadão figure como interessado. Quanto ao argumento de que a alternativa “C” não é garantia fundamental, 

assevera-se que o direito à transparência não só é o fundamento da própria gestão pública, como está 

previsto expressamente no art. 5º, XXXII da Constituição Federal.  

O RECURSO É IMPROCEDENTE E O GABARITO MANTIDO. 

Fonte: Constituição da República. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a alternativa “D” não é hipótese de cabimento do Mandado de Segurança, porém, 

o enunciado apresenta questão genérica que não menciona quem é o impetrante e sim, o fato em abstrato. 

Na hipótese de nomeação de um candidato não aprovado em concurso, configura-se o direto dos aprovados a 

impetrarem o mandado de segurança.    

Diante do exposto, o recurso é improcedente e o gabarito mantido. 

Fonte: Lei n. 12.016/2009. 

 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Assiste razão ao recorrente. O enunciado da questão não encontra resposta nas alternativas propostas, posto 

que nenhuma delas corresponde a dispositivo “acrescentado” pela Emenda Constitucional nº 80 de 2014. 

Isso posto, a questão foi anulada. 

Fonte: Constituição da República. Emenda Constitucional nº 80/2014 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recorrente sustenta que a afirmativa “D” é falsa, contudo, por força da ADI 2135, de agosto de 2007, o 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL determinou o restabelecimento do art. 39 caput, com redação anterior à EC n. 

19/98, obrigando a adoção de um só regime jurídico para a administração direta, autárquica e fundacional. 

Quanto ao argumento não fundamentado de que os contratados temporários vinculam-se à CLT, é de 

conhecimento comezinho que o “regime administrativo especial” a que se vinculam NÃO se confunde com o 

regime celetista dos empregados públicos. 

Isso posto, O recurso é improcedente e o gabarito mantido. 
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Fonte: Constituição da República, art. 39, caput. ADI 2135, STF. Noções elementares de agentes públicos.  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
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Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-
brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-
do-que-a-norte-americana 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

No artigo 18, da Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014, que “estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil” é definido que “o provedor de conexão à internet não será responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. Essa prerrogativa vai de encontro a 

afirmativa que deixa claro ainda que tal fato se procede “no que diz respeito à retirada de conteúdo da rede”. 

Portanto, a afirmativa não leva em consideração a não retirada do conteúdo por parte do provedor. Até então 

não havia regras específicas sobre o caso e as decisões judiciais variavam – alguns juízes puniam sites como 

Facebook e Google por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto outros magistrados optavam por 

penalizar apenas o responsável pelo conteúdo. Com o Marco Civil, as empresas de acesso não poderão 

"espiar" o conteúdo das informações trocadas pelos usuários na rede. Há interesse em fazer isso com fins 

comerciais e publicitários, nos moldes do que Facebook e Google fazem para enviar anúncios aos seus 

usuários de acordo com as mensagens que trocam. Essas normas não permitirão, por exemplo, a formação de 

bases de clientes para marketing dirigido. Será proibido monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos 

pacotes, salvo em hipóteses previstas por lei. Tais especificações estão claras no artigo 10, onde se estabelece 

que “a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata 

esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente 

envolvidas”. 

Fonte: 

  http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-

segunda-feira-23.html 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 

 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa D apresenta no presente um fato ocorrido há algumas décadas que envolvia uma nação que já 

extinta. Portanto, não há nenhuma incorreção ao afirmar que o fato transcorreu quando Mikhail Gorbachev 

ascendeu ao poder na extinta (já que a nação não existe mais) União Soviética. Não é possível entender que 

ele assumiu o poder numa nação extinta naquela época, já que uma nação extinta não tem como ter um 

governante. A afirmativa ainda especifica que ele assumiu o poder da extinta nação, datando o ano exato de 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-segunda-feira-23.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/06/marco-civil-da-internet-entra-em-vigor-nesta-segunda-feira-23.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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tal fato que foi em 1985, o que apresenta mais subsídios sobre seu papel até a queda do muro e reunificação 

alemã que ocorreu em 1990.  Portanto, ao ascender ao poder da extinta União Soviética em 1985, encabeçou 

uma reforma que previa maior liberalização da nação que liderava o bloco comunista, da qual Alemanha 

Oriental se integrava, gerando os fatores facilitadores da reunificação alemã. A afirmativa A não pode ser 

considerada correta de forma alguma, já que a Alemanha Oriental era aliada da URSS, mas não fez parte desta 

nação como se afirma nesta alternativa. Já a C também não pode ser considerada correta já que a dissolução 

ou extinção da URSS ocorreu após a queda do muro e reunificação da Alemanha, mais especificamente em 

1991. A afirmativa era clara ao afirmar que Gorbachev “encabeçou uma reforma que previa a maior 

liberalização da nação que liderava o bloco comunista” (ou seja, a União Soviética), “da qual a Alemanha 

Oriental se integrava” ( o que é verídico já que esta nação fazia parte do bloco comunista),”gerando os fatores 

facilitadores da reunificação alemã” que se seguiram com o fato de que a Hungria já havia aberto suas 

fronteiras para que alemães orientais passassem para o outro lado do território. A embaixada da Alemanha 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, autorizou milhares de cidadãos do Leste, que acamparam no local em 

busca de apoio, a migrarem para o Oeste. No dia 9 de novembro de 1989, em uma conferência de imprensa 

transmitida ao vivo pela televisão, o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou que o governo estava 

autorizando viagens para o estrangeiro. Quando um jornalista perguntou a partir de quando passaria a vigorar 

essa nova regra, ele se confundiu (a previsão era para a manhã seguinte), e respondeu: “Segundo meu 

conhecimento, isso entra em vigor agora, imediatamente”. 

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fundamento é “a base, o alicerce. Conjunto de razões em que se funda uma tese, ponto de vista, etc; base, 

apoio. Razão, motivo”, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Portanto, não se pode afirmar que a 

segunda assertiva é uma justificativa correta da primeira, já que, inclusive ela ocorreu cronologicamente (no 

tempo) depois da primeira. Primeiro a Alemanha se dividiu em quatro zonas de ocupação e depois em duas 

nações com orientações distintas (uma capitalista e a outra comunista). A primeira afirmativa é um primeiro 

passo para o desenrolar da segunda, portanto, não há como a segunda justifica a primeira. Pelo acordo de 

Potsdam, assinado meses depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, derrotada no 

conflito, foi divida em quatro zonas de ocupação, sendo três delas destinadas aos aliados do Ocidente (Estados 

Unidos, França e Reino Unido) e uma ao governo soviético. Dessa divisão nasceram, em 1949, a República 

Federal Alemã (RFA), de orientação capitalista, e a República Democrática Alemã (RDA), comunista. 

A criação da RDA fez com que, de 1949 a 1961, quase 3 milhões de cidadãos deixassem a Alemanha Oriental 

para fugir do regime comunista. Em 12 de agosto de 1961, o governo do Leste anunciou a construção de um 

muro para frear a trânsito de pessoas entre as duas partes do país. Menos de 30 dias depois, o Muro de Berlim 

estava pronto, separando ruas, praças, regiões e, principalmente, pessoas. Familiares e amigos ficaram sem se 

ver por anos.  

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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Fonte:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-

anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 

 

Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão a palavra “afinal” não se refere e nem substitui qualquer termo 

anterior, pelo contrário, ela se refere a uma informação posterior “qualquer texto e Kafka”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Edital havia abordagens de assuntos relacionadas a implicações epidemiológicas, a qual classicamente 

comunga a distinção de surtos e pandemias. Além dos assuntos citados, a “incidência” é um “indicador de 

saúde”, o que corrobora com outro assunto descrito no Edital. 

Fonte: Edital: SAÚDE PÚBLICA (SOMENTE PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DE SAÚDE) 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 

Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: 

Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de saúde, Distritos 

Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde. 

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Do ponto de vista estatístico, apenas com os dados citados não é possível inferir se está ou não havendo uma 

epidemia. A alternativa D (que está incorreta), não aborda os níveis de confiança estabelecido-IC de 96%-, pois 

para ser viável estatisticamente, a incidência deve ultrapassar a média aritmética, mais “dois desvios padrão”, 

dados esses, não abordados no texto da questão. Como pode ser encontrado em “diagramas de controle”, nas 

literaturas básicas de epidemiologia e bioestatística. 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Gunabara Koogan 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No edital está descrito: Endemias/epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento. Sendo que a 

correta notificação da doença de Chagas de acordo com seu perfil sorológico (crônico ou agudo) se faz como 

uma das principais medidas de controle. A coesa notificação dessa patologia, pode ser vista, junto aos 

documentos do Ministério da Saúde. 

Fonte: Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.271, DE 6 DE JUNHO DE 2014, ANEXO.DISPONIVEL EM 

HTTP://BVSMS.SAUDE.GOV.BR/BVS/SAUDELEGIS/GM/2014/PRT1271_06_06_2014.HTML 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura na questão ilustra claramente um tipo de vidraria lisa sem marcação, conhecida por tubo de ensaio, 

um dos utensílios mais úteis em laboratório, usado para fazer reações em pequena escala, químicas e 

microbiológicas. A proveta e cilindros graduados se diferenciam dos tubos de ensaio por apresentarem 

marcações e outras funções, principalmente de medição. Portanto, a letra B é correta conformo mostra o 

gabarito. 

Fonte: Guia para utilização de laboratórios químicos e biológicos. Sandra Maria Vieira de Camargo Gavetti. 

UNESP, 2013, páginas 4 e 5. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As psicoterapias, independente da abordagem, orientação teórica e conjunto de técnicas usado, exigem do 

profissional emprego de sigilo, respeito ao paciente, normatização de conduta terapêutica, consideração das 

mútuas expectativas e das responsabilidades dos envolvidos. Além disso, são divergentes quanto ao número e 

tempo empregado às sessões, bem como à explicação oferecida para a mudança visada, ainda que guardem 

semelhanças no que se refere ao uso de comunicação verbal em um contexto interpessoal. 

Fonte: Cordioli, A.V. (2008) e cols. Psicoterapias. Porto Alegra: Artmed. P. 221-226. 

Rey, F.G. (2007). Psicoterapia, subjetividade e pós-modernidade – uma aproximação histórico cultural. São 

Paulo: Thomson Learning. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A psicoterapia breve psicodinâmica tem por objetivo principal ensinar o paciente a reconhecer mecanismos 

negativos relacionados ao afeto e ao comportamento; assim como a examinar as evidencias favoráveis e 

desfavoráveis aos pensamentos e substituí-los por interpretações mais orientadas para a realidade. 

Fonte:  

 Cordioli, A.V. (2008) e cols. Psicoterapias. Porto Alegra: Artmed. p. 221-226. 

 Fiorini, H. J. (2006). Teoria e técnica de psicoterapia. São Paulo: Martins Fontes. 

 Rey, F.G. (2007). Psicoterapia, subjetividade e pós modernidade – uma aproximação histórico cultural. 

São Paulo: Thomson Learning. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“O aconselhamento originou-se com Frank Parsons, em 1909, com o objetivo de promover ajuda a jovens em 

processo de escolha da carreira”. E, além disso, “o campo do aconselhamento se ampliou, passando a designar 

uma relação de ajuda na qual o cliente, ou a pessoa em busca de atendimento, buscava alívio para suas 

tensões, esclarecimentos para suas dúvidas ou acompanhamento terapêutico em face de problemáticas 

enfrentadas em diversos domínios da vida, como o educacional, o profissional e o emocional, não envolvendo 

apenas o fornecimento de informações, a aplicação de testes psicológicos e a orientação considerada diretiva” 

(Scorsolini-Comin, 2014, p. 3). 

Fonte: 

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

 Scorsolini-Comin, F. (2014). Aconselhamento psicológico e psicoterapia: aproximações e 

distanciamentos. Contextos Clínicos, 7(1), 2-14. Disponível em: 
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http://revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/download/ctc.2014.71.01/4115. Acesso 

em: 25 set. 2014. 

 Bleger, J. (1987). Temas de psicologia – entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes.  

Cordioli, A.V. (2008) e cols. Psicoterapias. Porto Alegre: Artmed. 

 Craig, R.J. (1991). Entrevista clínica e diagnóstica. Porto Alegre: Artes Médicas. 

 Miller, W. R. & Rollinck, S. (2001). Entrevista Motivacional – preparando as pessoas para a mudança de 

comportamentos adictivos. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 63-65. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A teoria do S = R, cujos principais representantes são Dollard e Miller, propõe um modelo teórico 

fundamentado em um tripé dinâmico, estrutural e de desenvolvimento, constituído por um arcabouço inato 

provido de dispositivos norteadores de repostas e demais eventos que se seguem, bem como a possibilidade 

recorrência das mesmas em um dado contexto social. 

Fonte:  

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

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

 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. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O estigma consiste em uma variável individual de expressão pública e privada que produz um amplo 

descrédito na vida do sujeito; em situações extremas, é nomeado como "defeito", "falha" ou desvantagem em 

relação ao outro. Produzem diversos prejuízos tanto para quem recebe o estigma quanto para os serviços que 

visam assistir aos usuários e dependentes de álcool e outras drogas, sobretudo contribuições para redução da 

autoestima, a restrição das interações sociais e perspectivas limitadas de recuperação no tratamento, já que 

os profissionais também não terão motivação para desenvolver estratégias de prevenção e tratamento por 

acreditarem que os usuários não irão conseguir parar de consumir a substância. 

Fonte: Ronzani, T.M.; Noto, A.R.; & Silveira, P. S. (2014). Reduzindo o estigma entre usuários de drogas : guia 

para profissionais e gestores. Juiz de Fora : Editora UFJF. Disponível em: < 

http://www.editoraufjf.com.br/ftpeditora/site/reduzindo_o_estigma_entre_usuarios_de_drogas.pdf> Acesso 

em 25 set. 2014. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora haja várias informações precisas nas duas assertivas, ambos, como um todo, são falsas, pois, as 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme descrito na afirmativa I, mas regulamentadas pelo Decreto 

nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil, mas há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil 

comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi criada a Agenda Social Quilombola (ASQ). O objetivo é articular 

as ações no âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ). A ASQ atua em eixos 

http://revistas.unisinos.br/index.php/contextosclinicos/article/download/ctc.2014.71.01/4115
http://www.editoraufjf.com.br/ftpeditora/site/reduzindo_o_estigma_entre_usuarios_de_drogas.pdf


 

63 

 

relacionados ao acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local 

e direitos de cidadania. A gestão da ASQ é estruturada a partir do Comitê Gestor Interministerial e tem caráter 

deliberativo e executivo composto por Ministérios e Secretarias Especiais. No âmbito do PBQ, no que se refere 

às políticas universais de segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) estabeleceu metas de atendimento aos quilombolas no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e no Programa Cisternas. O objetivo é atender mais de 6 mil famílias. O MDS também 

desenvolve projetos-piloto de Cozinhas Comunitárias em comunidades quilombolas. O projeto irá beneficiar 

os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Também nessas localidades estão sendo 

realizadas capacitações do PAA para que as comunidades que receberem as Cozinhas apresentem projetos ao 

programa. Apoia-se ainda a consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APL) das cadeias de produtos da sócio 

biodiversidade. Esses APLs são direcionados aos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará por 

possuírem maior concentração de famílias quilombolas. Os produtos apoiados são piaçava, babaçu, castanha, 

açaí, andiroba e frutos do cerrado. Além das ações de segurança alimentar e nutricional, o MDS compôs o 

grupo de órgãos federais que organizou os Seminários Integrados de Políticas para Comunidades Quilombolas, 

nos cinco estados brasileiros com maior concentração de quilombolas (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará). O objetivo foi fortalecer a implementação do PBQ, com ênfase para o controle social. Por 

tudo isso, não se pode afirmar que estas comunidades vivem em completo abandono e não possuem direitos 

legais reconhecidos. 

Fonte: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas 

 
 

Cargo: Psicopedagogo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
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Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 
 

Cargo: Publicitário 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão a palavra “afinal” não se refere e nem substitui qualquer termo 

anterior, pelo contrário, ela se refere a uma informação posterior “qualquer texto e Kafka”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A5,3= =  =60 

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

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Matriz que representa a quantidade de músicas por programas:  

Matriz que representa a quantidade de programas por mês:  
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Matriz que representa a quantidade de músicas exibidas nos 2 meses considerados: 

 

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

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresentava em seu enunciado uma assertiva que tratava das companhas de comunicação e focava 

na campanha guarda-chuva, comandando uma complementação correta desta afirmação. Portanto, não há 

nenhuma incorreção ao afirmar que “é utilizada por empresas que não possuem marcas nominais em seus 

produtos”. Tal fato é amplamente conhecido na área e na bibliografia desta área. Não existe nesta afirmação 

nenhuma restrição de que esta é a única utilização adequada deste tipo de campanha. Portanto,  não se 

justifica discutir as várias formas  de utilização desta, e a anulação da questão pela complementação proposta 

não contemplar todas as possibilidades de utilização da “guarda-chuva”. É fato que a campanha guarda-chuva 

também é chamada de campanha de linha de produtos e reúne as características da campanha institucional e 

as da campanha de propaganda. É utilizada por empresas que não possuem marcas nominais em seus 

produtos e que, em geral, possuem uma linha de produtos com modelos diferentes.  

Fonte: LUPETTI, Marcélia. Administração em Publicidade: A verdadeira Alma do Negócio. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2006, pp.97-99. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As reuniões onde se realizam o brainstorm, representam verdadeira agitação cerebral de um grupo, onde não 

se pode fazer críticas às ideias, mesmo que sejam disparatadas, acatando tudo que for proposto até se chegar 

a ideia final. Portanto, não se deve aceitar ou descartar as sugestões apresentadas, muito menos criticá-las, 

mas discuti-las e a partir delas tentar se chegar à ideia final. Esta técnica realmente consiste num verdadeiro 

jogo de quebra-cabeças em que cada participante contribui para formar conexões e relacionamentos 

inesperados. A afirmativa III não pode ser considerada correta quando propõe que no brainstorm ideias são 

“criticadas” e “descartadas”. Tais afirmações são contrárias às premissas contidas na afirmativa I que vai de 

encontro à caracterização e conceituação corretas desta importante técnica. 

Fonte: MARTINS, Jorge S. Redação Publicitária: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Atlas, 1997. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O contraste não funciona apenas na estética do material. Ele está intrinsecamente relacionado à organização e 

à clareza das informações colocadas na página. Não se pode esquecer em momento algum que seu objetivo é 

comunicar. Portanto, a combinação de fontes diferentes deve ser efetuada para aperfeiçoar a comunicação e 

não confundi-la. Há seis maneiras claras e diferentes de contrastar a tipologia: tamanho, peso, estrutura, 

forma, direção e cor.  Ao se adotar duas ou mais fontes similares na mesma página, consegue-se um conflito e 

não a concordância visual, que ocorre com a utilização de uma só fonte e outros elementos daquela fonte. 

Fonte: WILLIAMS, Robin.Desing para quem não é designe: noções básicas de comunicação visual. São Paulo:  

Callis Ed., 2009) 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa B está em consonância com o art. 187 do Estatuto, logo, verdadeira. A assertiva C, por sua vez, é 

falsa, já que o art. 186 do Estatuto prevê que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada 

também nos casos de absolvição criminal que negue a autoria e não somente a que negue existência do fato. 

Do mesmo modo, a assertiva A não é verdadeira, já que o art. 182 do mesmo diploma legislativo dispõe que a 

responsabilidade civil e penal do servidor serão apuradas e punidas nos termos da legislação federal (e não 

municipal). 

Fonte: Lei Municipal nº 2995, de 15 de outubro de 2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Ubatuba). 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Embora haja várias informações precisas nas duas assertivas, ambos, como um todo, são falsas, pois, as 

comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas e com ancestralidade negra relacionada com a 

resistência à opressão histórica sofrida, conforme descrito na afirmativa I, mas regulamentadas pelo Decreto 

nº 4887/03. Essas comunidades possuem direito de propriedade de suas terras consagrado desde a 

Constituição Federal de 1988. Um levantamento da Fundação Cultural Palmares (FCP) mapeou 3.524 

comunidades quilombolas no Brasil, mas há outras fontes, no entanto, que estimam cerca de 5 mil 

comunidades. Partindo dessa perspectiva, foi criada a Agenda Social Quilombola (ASQ). O objetivo é articular 

as ações no âmbito do Governo Federal, por meio do Programa Brasil Quilombola (PBQ). A ASQ atua em eixos 

relacionados ao acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local 

e direitos de cidadania. A gestão da ASQ é estruturada a partir do Comitê Gestor Interministerial e tem caráter 

deliberativo e executivo composto por Ministérios e Secretarias Especiais. No âmbito do PBQ, no que se refere 

às políticas universais de segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) estabeleceu metas de atendimento aos quilombolas no Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e no Programa Cisternas. O objetivo é atender mais de 6 mil famílias. O MDS também 

desenvolve projetos-piloto de Cozinhas Comunitárias em comunidades quilombolas. O projeto irá beneficiar 

os estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará e Pernambuco. Também nessas localidades estão sendo 

realizadas capacitações do PAA para que as comunidades que receberem as Cozinhas apresentem projetos ao 

programa. Apoia-se ainda a consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APL) das cadeias de produtos da 

sociobiodiversidade. Esses APLs são direcionados aos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Pará por 

possuírem maior concentração de famílias quilombolas. Os produtos apoiados são piaçava, babaçu, castanha, 

açaí, andiroba e frutos do cerrado. Além das ações de segurança alimentar e nutricional, o MDS compôs o 

grupo de órgãos federais que organizou os Seminários Integrados de Políticas para Comunidades Quilombolas, 

nos cinco estados brasileiros com maior concentração de quilombolas (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 

Maranhão e Pará). O objetivo foi fortalecer a implementação do PBQ, com ênfase para o controle social. Por 

tudo isso, não se pode afirmar que estas comunidades vivem em completo abandono e não possuem direitos 

legais reconhecidos. 

Fonte: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas 

 

 
 
 

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/povosecomunidadestradicionais/quilombolas
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa D apresenta no presente um fato ocorrido há algumas décadas que envolvia uma nação que já 

extinta. Portanto, não há nenhuma incorreção ao afirmar que o fato transcorreu quando Mikhail Gorbachev 

ascendeu ao poder na extinta (já que a nação não existe mais) União Soviética. Não é possível entender que 

ele assumiu o poder numa nação extinta naquela época, já que uma nação extinta não tem como ter um 

governante. A afirmativa ainda especifica que ele assumiu o poder da extinta nação, datando o ano exato de 

tal fato que foi em 1985, o que apresenta mais subsídios sobre seu papel até a queda do muro e reunificação 

alemã que ocorreu em 1990.  Portanto, ao ascender ao poder da extinta União Soviética em 1985, encabeçou 

uma reforma que previa maior liberalização da nação que liderava o bloco comunista, da qual Alemanha 

Oriental se integrava, gerando os fatores facilitadores da reunificação alemã. A afirmativa A não pode ser 

considerada correta de forma alguma, já que a Alemanha Oriental era aliada da URSS, mas não fez parte desta 

nação como se afirma nesta alternativa. Já a C também não pode ser considerada correta já que a dissolução 

ou extinção da URSS ocorreu após a queda do muro e reunificação da Alemanha, mais especificamente em 

1991. A afirmativa era clara ao afirmar que Gorbachev “encabeçou uma reforma que previa a maior 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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liberalização da nação que liderava o bloco comunista” (ou seja, a União Soviética), “da qual a Alemanha 

Oriental se integrava” (o que é verídico já que esta nação fazia parte do bloco comunista), ”gerando os fatores 

facilitadores da reunificação alemã” que se seguiram com o fato de que a Hungria já havia aberto suas 

fronteiras para que alemães orientais passassem para o outro lado do território. A embaixada da Alemanha 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, autorizou milhares de cidadãos do Leste, que acamparam no local em 

busca de apoio, a migrarem para o Oeste. No dia 9 de novembro de 1989, em uma conferência de imprensa 

transmitida ao vivo pela televisão, o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou que o governo estava 

autorizando viagens para o estrangeiro. Quando um jornalista perguntou a partir de quando passaria a vigorar 

essa nova regra, ele se confundiu (a previsão era para a manhã seguinte), e respondeu: “Segundo meu 

conhecimento, isso entra em vigor agora, imediatamente”. 

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 
 

Cargo: Químico 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como foi fornecido um dado que seria o log de 4, a única  resposta correta seria a letra D. 

O valor poderia ser calculado da seguinte forma: 

 pH = - log [H+]   10 -6,4 =  10 0,6  x   10 -7   

 log [H+] = - 6,4       [H+]    =    4      x   10-7   

[H+]= 10 -6,4 

Fonte: Ricardo Feltre. Volume 2. Página 225 e 229. 

 

Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Resposta Letra C, a curva de cima é quando está no estado de vapor, e a debaixo estado líquido, no eixo x 

temos as concentrações sendo que da esquerda para direita acetona e da direita para esquerda clorofórmio, 

no eixo y temos as temperaturas, portanto traçando uma reta a partir da temperatura de 60°C temos na curva 

debaixo referente a acetona na fase líquida uma valor de aproximadamente 0,29 e o clorofórmio no estado de 

vapor a uma concentração de 0,81. 

Fonte: Perry's Chemical Engineers' Handbook 7th Ed: 1997 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A forma correta de calcular o volume solicitado seria utilizando a seguinte regra: 

g de Cl -      mL    Cl-  HCl  

 

350 ------------ 1000 000   35,5------------ 36,5      12g ------ 100mL 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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x----------------- 1000    0,35------------  x       0,36 ------x 

x= 0,35g      x=  0,36     x= 3,04 mL 

Não pode ser utilizado 12 gramas de HCl, como sendo 12gramas de Cl- (íons de cloro) . Por isso o cálculo está 

errado. 

Fonte: Ricardo Feltre. Volume 2. Página 17 a 32. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-

brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-

assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-

do-que-a-norte-americana 

 
 

Cargo: Sociólogo 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

S=   

2016=   

4032=n+nan 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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_an=a1+(n-1).r 

an=1+(n-1).1 

an=1+n-1 

an=n 

4032=n+n.n 

n2+n=4032 

n2+n-4032=0 

 

 

 
n=63 

Assim são 63 dias ou 9 semanas completas e a última quantia foi gasta portanto num sábado. 

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

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as afirmativas estão corretas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou no dia 30 

de janeiro de 2014 o resultado de sua pesquisa de emprego. Um dos resultados apontados pela pesquisa 

revela que trabalhadores de cor preta ou parda ganharam, em média, muito menos do que os indivíduos de 

cor branca no Brasil em 2013. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, um 

trabalhador negro no Brasil ganha, em média, pouco mais da metade (57,4%) do rendimento recebido pelos 

trabalhadores de cor branca. Em termos numéricos, estamos falando de uma média salarial de R$ 1.374,79 

para os trabalhadores negros, enquanto a média dos trabalhadores brancos chega a R$ 2.396,74. Embora essa 

desigualdade tenha diminuído nos últimos dez anos, ela continua bastante alta. Segundo dados retrospectivos 

do IBGE, desde 2003 os salários pagos a indivíduos de cor preta ou parda aumentaram, em média, 51,4%, 

enquanto o dos brancos aumentou uma média de 27,8%. As expectativas são promissoras com a efetividade 

de ações afirmativas como a instituição de cotas. É bastante provável que na próxima década, a diferença 

salarial entre brancos e negros será ainda mais reduzida graças a medida do governo federal em adotar o 

sistema de cotas raciais para o ingresso nas universidades públicas. As expectativas é uma perspectiva atual, 

dentro da leitura atual de mercado, para a projeção de uma realidade futura, portanto, ela se encontra 

inserida no panorama atual de cenário de mercado de trabalho para negros no Brasil, conforme encontra-se 

discriminado no próprio IBGE. É bom que se esclareça que a afirmativa III não apresenta o sistema de cotas 

como o responsável por uma transformação radical de mercado, mas um fator que vai gerar melhorias na 

inserção das pessoas da raça negra ao mercado de trabalho o que é fatual já que a possibilidade de possuir um 

curso superior já torna qualquer pessoa mais qualificada para inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

não há nenhum instrumento de exclusão na afirmativa onde se possa entender ser essa a única ação geradora 

de melhoria das condições da população negra no mercado de trabalho do Brasil. 

Fonte: http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013 

 

 
 
 

http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2575
http://jornalggn.com.br/blog/rogeriobeier/ibge-negros-ganharam-57-do-salario-dos-brancos-em-2013
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A banca de Atualidades / Conhecimentos Gerais trabalha com dados divulgados em veículos de comunicação, 

em ações que ganharam destaque junto à opinião pública e que possuem relevância para a sociedade como 

um todo. Inclusive o enunciado da questão tratava da “divulgação” do Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública, ocorrida em final de 2014 e que esteve focada na afirmação da diretora executiva do Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública, Samira Bueno, de que os números apontam, de forma inédita, uma estabilização nos 

números de homicídios no país. “É a primeira vez que mostramos estabilização de homicídios no país. Isso tem 

de ser comemorado”, declarou Bueno. Portanto, esta é a informação mais importante ao se retratar tal estudo 

e levantamento. A questão demandava um conhecimento geral do que vem sendo discutido e apresentado à 

sociedade e possa, diante destas informações, estabelecer entendimentos e reflexões. As demais assertivas 

apresentavam informações corretas, mas que já foram divulgadas e debatidas em anos anteriores, como a 

interiorização da violência que já foi detectada e vem sendo discutida nos últimos anos. Inclusive, o Mapa da 

Violência de 2011 já trazia estes dados 

(http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1

238112488273.html). 

Fonte: 

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml 

 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-
brasil-aponta-estudo.html 

 http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-
assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml 

 http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf 

 http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-
do-que-a-norte-americana 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa D apresenta no presente um fato ocorrido há algumas décadas que envolvia uma nação que já 

extinta. Portanto, não há nenhuma incorreção ao afirmar que o fato transcorreu quando Mikhail Gorbachev 

ascendeu ao poder na extinta (já que a nação não existe mais) União Soviética. Não é possível entender que 

ele assumiu o poder numa nação extinta naquela época, já que uma nação extinta não tem como ter um 

governante. A afirmativa ainda especifica que ele assumiu o poder da extinta nação, datando o ano exato de 

tal fato que foi em 1985, o que apresenta mais subsídios sobre seu papel até a queda do muro e reunificação 

alemã que ocorreu em 1990.  Portanto, ao ascender ao poder da extinta União Soviética em 1985, encabeçou 

uma reforma que previa maior liberalização da nação que liderava o bloco comunista, da qual Alemanha 

Oriental se integrava, gerando os fatores facilitadores da reunificação alemã. A afirmativa A não pode ser 

considerada correta de forma alguma, já que a Alemanha Oriental era aliada da URSS, mas não fez parte desta 

nação como se afirma nesta alternativa. Já a C também não pode ser considerada correta já que a dissolução 

ou extinção da URSS ocorreu após a queda do muro e reunificação da Alemanha, mais especificamente em 

1991. A afirmativa era clara ao afirmar que Gorbachev “encabeçou uma reforma que previa a maior 

liberalização da nação que liderava o bloco comunista” (ou seja, a União Soviética), “da qual a Alemanha 

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/estatistica+interior+e+trafico+explicam+crime+maior+no+nordeste/n1238112488273.html
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1546398-a-cada-dez-minutos-uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-mostra-estudo.shtml
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/11/uma-pessoa-e-assassinada-cada-10-minutos-no-brasil-aponta-estudo.html
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/brasil/2014/11/12/noticiasjornalbrasil,3346529/uma-pessoa-e-assassinada-no-brasil-a-cada-10-minutos-segundo-estudo.shtml
http://www.jornaldebrasilia.com.br/edicaodigital/pages/20141112-jornal/pdf/20.pdf
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
http://www.carosamigos.com.br/index.php/cotidiano-2/4615-policia-brasileira-mata-seis-vezes-mais-do-que-a-norte-americana
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Oriental se integrava” ( o que é verídico já que esta nação fazia parte do bloco comunista),”gerando os fatores 

facilitadores da reunificação alemã” que se seguiram com o fato de que a Hungria já havia aberto suas 

fronteiras para que alemães orientais passassem para o outro lado do território. A embaixada da Alemanha 

em Praga, na antiga Tchecoslováquia, autorizou milhares de cidadãos do Leste, que acamparam no local em 

busca de apoio, a migrarem para o Oeste. No dia 9 de novembro de 1989, em uma conferência de imprensa 

transmitida ao vivo pela televisão, o porta-voz da RDA, Günter Schabowski, anunciou que o governo estava 

autorizando viagens para o estrangeiro. Quando um jornalista perguntou a partir de quando passaria a vigorar 

essa nova regra, ele se confundiu (a previsão era para a manhã seguinte), e respondeu: “Segundo meu 

conhecimento, isso entra em vigor agora, imediatamente”. 

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O fundamento é “a base, o alicerce. Conjunto de razões em que se funda uma tese, ponto de vista, etc; base, 

apoio. Razão, motivo”, segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Portanto, não se pode afirmar que a 

segunda assertiva é uma justificativa correta da primeira, já que, inclusive ela ocorreu cronologicamente (no 

tempo) depois da primeira. Primeiro a Alemanha se dividiu em quatro zonas de ocupação e depois em duas 

nações com orientações distintas (uma capitalista e a outra comunista). A primeira afirmativa é um primeiro 

passo para o desenrolar da segunda, portanto, não há como a segunda justifica a primeira. Pelo acordo de 

Potsdam, assinado meses depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, derrotada no 

conflito, foi divida em quatro zonas de ocupação, sendo três delas destinadas aos aliados do Ocidente (Estados 

Unidos, França e Reino Unido) e uma ao governo soviético. Dessa divisão nasceram, em 1949, a República 

Federal Alemã (RFA), de orientação capitalista, e a República Democrática Alemã (RDA), comunista. 

A criação da RDA fez com que, de 1949 a 1961, quase 3 milhões de cidadãos deixassem a Alemanha Oriental 

para fugir do regime comunista. Em 12 de agosto de 1961, o governo do Leste anunciou a construção de um 

muro para frear a trânsito de pessoas entre as duas partes do país. Menos de 30 dias depois, o Muro de Berlim 

estava pronto, separando ruas, praças, regiões e, principalmente, pessoas. Familiares e amigos ficaram sem se 

ver por anos.  

Fonte: 

  http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-

25-anos-de-derrubada-do-muro-de 

 http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-

muro-de-berlim.html 

 http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/ 

 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2014-11/alemanha-revive-dor-e-superacao-nos-25-anos-de-derrubada-do-muro-de
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-11-09/alemanha-comemora-os-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim.html
http://observador.pt/2014/11/09/25-anos-depois-gorbachev-libertou-o-muro-luminoso-de-berlim/
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Cargo: Técnico em Aquicultura 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O subtítulo do texto informa que “adolescentes são expostos anualmente a mais de 3 mil referências a 

bebidas enquanto ouvem canções pop”. O segundo parágrafo informa que: “O estudo, baseado em uma 

pesquisa com 2.541 pessoas com idades entre 15 e 23 anos, afirma que políticas públicas e educacionais 

podem limitar a influência do álcool na música popular e, assim, diminuiriam o consumo de bebida entre 

jovens”. O quarto parágrafo do texto informa que: “O álcool é considerado a terceira maior causa de morte 

nos EUA relacionada com o estilo de vida, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças”. Dessa 

forma, as três afirmativas apresentadas para análise encontram-se de acordo com as ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
a1+a7=92 

r=13 

a3=? 

a1+a7=92 

a1+a1+6r=92 

2a1+6.13=92 

2a1+78=92 

2a1=92-78 

2a1=14 

a1=7 

a3=a1+2r 

a3=7+2.13 

a3=7+26 

a3=33 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Cargo: Técnico em Contabilidade 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O subtítulo do texto informa que “adolescentes são expostos anualmente a mais de 3 mil referências a 

bebidas enquanto ouvem canções pop”. O segundo parágrafo informa que: “O estudo, baseado em uma 

pesquisa com 2.541 pessoas com idades entre 15 e 23 anos, afirma que políticas públicas e educacionais 

podem limitar a influência do álcool na música popular e, assim, diminuiriam o consumo de bebida entre 

jovens”. O quarto parágrafo do texto informa que: “O álcool é considerado a terceira maior causa de morte 

nos EUA relacionada com o estilo de vida, segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças”. Dessa 

forma, as três afirmativas apresentadas para análise encontram-se de acordo com as ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 
palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 
questionamento abordado.  
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na afirmativa “Estudos recomendam que é melhor beber menores quantidades ao longo da semana que 

conscentrar o consumo de álcool nos fins de semana”, o termo “concentrar” encontra-se grafado de forma 

incorreta. Nas demais opções, as afirmativas não apresentam erros. 

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

Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola)=6/40=15% 

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

 
 

Cargo: Técnico em Gestão Ambiental 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Técnico em Informática 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
a+b+c=30cm 

b=5cm 

a+5+c=30 

a+c=25 

c=25-a 

a2=b2+c2 

a2=52+(25-a)2 
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a2=25+625-50a+a2 

0=650-50a 

50a=650 

a=13cm 

c=25-13=12cm 

Assim: a=13cm ; b=5cm ; c=12cm 

Hipotenusa: 13cm 

Soma dos algarismos: 1+3=4 

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

 
 

Cargo: Técnico em Nutrição 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que as ausências de cores inviabilizaram a interpretação correta da obra de arte 

visual. No entanto, o recurso se torna impertinente quando se observa que não existem apenas informações 

cromáticas na imagem, mas também morfológicas, autorais e temporais, o que também configuram 

elementos interpretativos do movimento artístico em questão. Dessa forma, o recurso é considerado 

improcedente. 

Fonte: http://www.historiadaarte.com.br/linha/pop.html 

 

 

 

 

 

http://www.historiadaarte.com.br/linha/pop.html
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Cargo: Técnico em Turismo 
 

 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de ter dado informações sobre a incidência de 500 casos e outros 600 casos (assintomáticos), a 

questão abordava os “500 casos”, dessa forma invariavelmente, somando ou não esse total de casos, a 

reposta implicava-se a “INCIDÊNCIA” da doença na área (casos novos em um determinado período de tempo e 

em uma área). O item A, refere-se à endemicidade, a qual não temos dados, pois não sabemos quantas 

pessoas estariam com dengue no período (associando também curas e eventuais óbitos), dessa forma, só o 

item B está correto. 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Gunabara Koogan 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada devido à falta de alternativa correta que correlacione adequadamente os tipos de 

delírios com suas descrições.  

Fonte: Dalgalarrondo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2 e.d. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

Pág. 218-219. 

 
 

Cargo: Tesoureiro 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 Com tomate Sem tomate TOTAL 

Com cebola 9 3 12 

Sem cebola 6 22 28 

TOTAL 15 25 40 

P(com tomate e sem cebola)=6/40=15% 

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

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
Houve erro material na divulgação do gabarito. A elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual consiste 

em um processo complexo e que envolve a participação da totalidade dos órgãos e unidades orçamentárias da 

Administração Pública Federal. Diante do exposto, analise.  

I. O ciclo orçamentário é desenvolvido como processo contínuo de análise e decisão ao longo de todo o 

exercício. 

II. A avaliação da execução orçamentária tem o objetivo de subsidiar a elaboração da proposta 

orçamentária, com base em depoimentos verbais dos envolvidos, conferindo racionalidade ao 

processo.  

III. A avaliação da execução orçamentária tem o objetivo de subsidiar a elaboração da proposta 

orçamentária, com base em relatórios gerenciais, conferindo racionalidade ao processo.  

IV. A elaboração do projeto e a execução da Lei Orçamentária Anual (LOA) são realizadas de modo a 

evidenciar a transparência da gestão fiscal, entretanto, impedem o amplo acesso da sociedade.  

IV. O orçamento é um instrumento efetivo de programação, de modo a possibilitar a implantação da 

avaliação das ações. 

Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V. 

 

 

Cargo: Topógrafo 
 
 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
São palavras transcritas do texto que apresentam dígrafo consonantal: excessivo; vinho; e, associado. A 

palavra embriagar apresenta dígrafo vocálico. Dessa forma, não há resposta que atenda corretamente ao 

questionamento abordado.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Cargo: Turismólogo 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se André está com sono, então ele dormiu tarde. 

Sejam as proposições: 

 A: André está com sono. 

 B: André dormiu tarde. 

Tabela verdade da condicional: 

 A  B A->B 

 V  V  V 

 V  F  F 

 F  V  V 

 F  F  V 

 

De acordo com o enunciando tem-se que André não está com sono e, portanto a primeira proposição é falsa. 

Analisando a tabela é possível concluir que a segunda proposição sendo verdadeira ou falsa torna a 

proposição composta verdadeira e exatamente por esse motivo não se pode concluir se André dormiu ou não 

dormiu tarde. Excluem-se assim as alternativas “a” e “c”. 

O enunciado afirma que André não está com sono. A partir dessa proposição não é possível concluir que 

alguém está com sono conforme indicado na alternativa ”b”.  

Como André não está com sono e André é alguém, então alguém não está com sono. A alternativa correta, 

portanto é a “d”. 

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

 

06 de março 2015 

 

 

 

IDECAN 


