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PREFEITURA MUNICIPAL DE  RIO NOVO DO SUL - ES 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO PROCESSO 

SELETIVO nº. 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL – ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 

 

 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

561000253 Leandro Ferreira Da Horta Gomes Agente Fiscal 

561000325 Maria Gésica Dalmázio Cardoso Alves Agente Fiscal Ambiental 

561000756 Gessica De Paula Magalhaes Assistente Social 

561001729 Benizio Da Silva Menezes Junior Assistente Social 

561002572 Edinéia Benevides Thompson Assistente Social 

561003225 Renata Aparecida Moraes Cruz Assistente Social 

561000541 Fernnanda Castellari Bagatol Atendente 

561000669 Geovanea Garcia Dos Santos Atendente 

561000818 Rafael Da Silva Santos Atendente 

561001037 Ana Lucia Monte Cole Pereira Das Neves Atendente 

561001960 Mairce Maria Bayerl Lourencini Atendente 

561002203 Michele Do Carmo De Freitas Martins Atendente 

561005460 Felix Romualdo Ramos Atendente 

561005465 Margareth Longui Dias Atendente 

561005776 Katia Maria Wetler Franca De Melo Atendente 

561000096 Enrique Barboza Fornazier Auditor Público Interno 

561000503 Raissa Mombrini Portela Milfont Auditor Público Interno 

561000852 Rogerio Ferrare Ramos Auditor Público Interno 

561001239 Vanderley Teodoro De Souza Auditor Público Interno 

561001257 Rodrigo Silva Machado Auditor Público Interno 
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561001897 Andressa Martins Togneri Auditor Público Interno 

561002255 Michel Moura Mendes Auditor Público Interno 

561002496 José Ricardo Stefanato Contarini Auditor Público Interno 

561003141 Thiago José Nobre E Silva Auditor Público Interno 

561004123 Roberto Machado Pozzi Filho Auditor Público Interno 

561004530 Felipe Gomes Manhaes Auditor Público Interno 

561004667 Rafael Martns Togneri Auditor Público Interno 

561004692 Marcio Duarte Matias Auditor Público Interno 

561004882 Raone Soares Biancardi Auditor Público Interno 

561005168 Julianna Nascimento De Angelo Auditor Público Interno 

561005188 Ana Paula Guilherme Novo Auditor Público Interno 

561005428 Juan Carlos Dos Santos Galante Auditor Público Interno 

561000180 Rauliston Castelari Marinato Auxiliar Administrativo 

561002364 Filipe Robson Moulim Da Paschoa Auxiliar Administrativo 

561003473 Sâmia Assaf Haddad Silva Auxiliar Administrativo 

561003737 Gustavo Cintra Dos Santos Auxiliar de Transporte Escolar - ATE 

561001949 Bárbara Rufino Arcanjo Battestin Contador 

561002550 Valquiria Salvador Bernabe Contador 

561000109 Luana Salvador Engenheiro Ambiental 

561000700 Fernanda Souza Silva Engenheiro Ambiental 

561004120 Geovana Pereira Guimarães Engenheiro Ambiental 

561004825 Marcelo Barbosa Engenheiro Ambiental 

561005270 Isléia Souza Moraes Engenheiro Ambiental 

561001413 Wanderson Do Livramento Maximo Engenheiro Civil 

561003426 Jean Carlos Mariani Engenheiro Civil 

561004361 Henrique Zouain Calmon Alves Engenheiro Civil 

561005137 Pedro Henrique Freire Corrêa Engenheiro Civil 

561000340 Leonardo Aperibense Farmacêutico 

561002090 Rony Marcio Monteiro Farmacêutico 

561002216 Rayster Gonçalves Spala Farmacêutico 

561004260 Peterson Da Rosa Costa Monitor de Informática 

561000345 Ronaldo Sérgio Da Silva Motorista 

561004750 Bruno Coelho Parteli Motorista 

561000423 Denize Gomes Duarte Nutricionista 

561000484 Raquel Rossi Marcon Nutricionista 

561002096 Gabriella Pinto Fontan Nutricionista 

561003091 Clariany Alves Coelho Nutricionista 

561004883 Higor Belei Marin Nutricionista 

561000437 Luciene Florencio Goncalves De Jesus Professor MaMPA 

561000524 Regiani De Freitas Castellari Professor MaMPA 

561000849 Renata De Freitas Castellari Marquezini Professor MaMPA 

561001030 Marinês Marcon Thompson Professor MaMPA 

561001401 Alex Sufiati Silva Professor MaMPA 



 

3 

 

561000338 Ronison Dos Santos Nunes Professor MaMPB (Educação Física) 

561003078 Leandro Wingler Do Nascimento Professor MaMPB (Educação Física) 

561003715 Maciel Ramos Serbati Professor MaMPB (Educação Física) 

561000955 Jennifer Alves Brandão Professor MaMPP - V (Pedagogo) 

561002378 Tatiane Adami Silva Marinato Professor MaMPP - V (Pedagogo) 

561003884 Rafael Perin Dos Santos Professor MaMPP - V (Pedagogo) 

 

 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

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

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

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

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 

 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente Fiscal 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

Questão: 18 

Recurso procedente. Questão Anulada 

Assiste razão ao recorrente quanto ao fato de o enunciado pedir o que é permitido. Nesse sentido, é permito 

o que consta em C e D.  

Isso posto, DECIDE-SE PELA ANULAÇÃO DA QUESTÃO. 

Fonte: CTN ART. 9º.  
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Cargo: Agente Fiscal Ambiental 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

Questão: 13 

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

Sábados do mês em questão: 1, 8, 15, 22, 29.  

Domingo do mês em questão: 30. 

Assim o mês em questão tem 30 dias, sendo, portanto o mês de abril, único mês do primeiro quadrimestre 

com 30 dias.  

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

 

 

Cargo: Almoxarife 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 13 

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

54000m÷3600s=15m/s 

72000÷3600s=20m/s  

 

Regra de três: As grandezas velocidade e tempo são inversamente proporcionais. 

Velocidade         Tempo  

15m/s _________ t 

20m/s _________ t-45 
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15t=20t-900 

-5t=-900 

t=180s 

180.15=2700m=2,7km 

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

 

Questão: 15 

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

Volume de uma taça: Vcone = 
𝐴𝑏.ℎ

3
 = 

𝜋32.4

3
 = 

𝜋9.4

3
 =12𝜋 cm3=37,68cm3 

Volume de duas taças: 2 x 37,68cm3= 75,36ml 

1000 - 75,36 = 924,64ml (entre 900ml e 950ml). 

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

 

Questão: 18 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão deverá ser anulada devido à inconsistência na formulação do comando. 

Ressalto que a assertiva II está incorreta conforme previsto no artigo 25 do Código de Ética do/a Assistente 

Social (lei 8.662/1993), pena de suspensão acarreta ao/à assistente social a interdição do exercício profissional 

em todo o território nacional, pelo prazo de 30 (trinta) dias a 2 (dois) anos. 

Portanto, mediante afirmativas apresentadas, não há opção correta a ser assinalada sendo a questão anulada. 

Fonte: Código de Ética do/a Assistente Social (lei 8.662/1993). Artigos 24, 25 e 26. 

 

Questão: 21 

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

As duas afirmativas são falsas, já que a Celac não é um bloco econômico, mas sim organismo que contribui 

para a ampliação do diálogo político e dos projetos de cooperação na América Latina e Caribe, facilitando a 

definição de uma identidade própria regional e de posições latino-americanas e caribenhas comuns sobre 

integração e desenvolvimento. Ela foi criada somente em fevereiro de 2010 (não possui mais de cinco 

décadas), durante a Cúpula da Unidade da América Latina e do Caribe, realizada na Riviera Maya (México). 

Portanto, trata-se de um novo mecanismo de organização política e integração que abriga os 33 países da 

América do Sul, América Central e Caribe, não incluindo todo o continente, já que Canadá e Estados Unidos 

não fazem parte. 

Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/conteudos-excedentes/celac/brasil-e-america-do-sul-1/celac 

 

Questão: 22 

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

A questão é atual, mas faz uma remissão histórica a algumas décadas passadas devido a importância do fato 

tratado e sua ainda repercussão na atualidade. Dessa forma, sua leitura deve ser efetuada pelo âmbito 

presente remetendo a fato já ocorrido. Neste contexto, a União Soviética hoje é uma nação extinta. Por isso, a 

afirmativa I está correta. Em dezembro de 1961, Fidel Castro anuncia a adesão de Cuba ao marxismo-

leninismo e se aliou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS. Os Estados Unidos decretaram em 

1962 bloqueio econômico e político a Cuba, que foi expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA). Os 

presidentes Barack Obama e Raúl Castro anunciaram nesta quarta-feira (17) o restabelecimento das relações 
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dos Estados Unidos e Cuba. O embargo comercial ao país caribenho, no entanto, permanecerá. Obama 

também disse que espera um debate sério do Congresso norte-americano para que levante o embargo que o 

país mantém a Cuba, que proíbe a maioria das trocas comerciais. Os dois países não se relacionavam desde 

1962 - mantendo apenas seções de interesse de nível menor desde 1977 em suas respectivas capitais. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-restabelecimento-de-

relacoes-de-cuba-e-eua.html 

Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, p.443. 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

Questão: 25 

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

O Marco Civil da Internet é tema atual, de grande importância, que pode ser remetido à sociedade, tecnologia, 

relações internacionais, entre outros temas especificados no conteúdo programático do edital. Trata-se de 

uma importante regulação de um dos mais importantes instrumentos de comunicação e relação social da 

atualidade. Portanto, é importante que todos os cidadãos saibam que a chamada neutralidade de rede é um 

dos principais pilares do Marco Civil. Com ela, os provedores de internet ficam proibidos de ofertar conexões 

diferenciadas a partir do conteúdo que o usuário for acessar, como e-mails, vídeos ou redes sociais. A venda 

de velocidades diferentes de acesso continua valendo. 

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

segunda-feira-23.html 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 
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governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Atendente 

  

Questão: 02 

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

O termo “sempre”, apresentado na afirmativa “A questão do analfabetismo sempre foi minimizada como um 

direito, mas ela é fundamental para que o cidadão participe de forma democrática.” (2º§), exprime 

circunstância de tempo. As demais afirmativas apresentadas para análise não estão coerentes ao questionado 

no enunciado da questão. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 07 

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

Na frase “A quantidade de analfabetos no Brasil acima de 15 anos (14 milhões de pessoas) coloca o país no 

grupo das 11 nações com mais de 10 milhões de analfabetos, ao lado do Egito, Marrocos, China, Indonésia, 

Bangladesh, Índia, Irã, Paquistão, Etiópia e Nigéria.” (5º§), os parênteses foram utilizados para “separar 

qualquer explicação de ordem explicativa”. Considera-se que as aspas têm como função destacar uma parte 

do texto e são empregadas para “realçar uma palavra ou expressão”; representar nomes de livros ou 

legendas; assinalar estrangeirismos, neologismos, gírias, expressões populares, ironia; e, antes e depois de 

citações ou transcrições textuais. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 

Questão: 18 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

O recurso é procedente e o gabarito deve ser alterado para letra C. O atendimento telefônico envolve o 

conhecimento de princípios básicos como cortesia, tranquilidade, atenção, modulação da voz, dentre outros.  

Em ambiente profissional, o atendimento telefônico é feito identificando-se o local, departamento ou setor e 

cumprimentando o interlocutor e não aguardando que o interlocutor fale primeiro, como foi divulgado no 

gabarito.  

Outras atitudes convenientes são: ter à mão papel e lápis para anotações; ao anotar é conveniente conferir 

nomes e números, tomar nota de nomes inteiros (nome e sobrenome); tomar nota do número do ramal, se 

houver; usar palavras para conferir fonemas como b, d, t, c, porém, não há necessidade de exagerar no tom de 

voz.  

Quando as pessoas se enganam ao discar o número de um setor, não se deve atendê-las de modo brusco. 

Outro cuidado importante a ser tomado é jamais levantar o telefone sem estar pronto a iniciar o diálogo.  
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Fonte: Manual da Secretária. MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Editora Atlas. 2010. 12ª edição. 

Páginas 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 

 

Questão: 20 

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

A administração de documentos oficiais pressupõe a existência de um sistema de arquivamento. O conceito 

de sistema também é valido para os órgãos da administração pública, e as três espécies (direto, indireto e 

semi-indireto) serão empregadas conforme os critérios estabelecidos. 

Nas instituições públicas, predomina um modelo de sistema de organização de arquivos em que o documento 

público é controlado desde a sua produção. Ele é conhecido como a “Teoria das três idades”, concepção 

moderna de arquivística, em que se distinguem três etapas quanto aos documentos: 

Corrente: Os documentos circulam por canais decisórios, buscando solução ou resposta. São arquivos 

correntes.  

Temporária: Os documentos apresentam interesse e são objeto de consulta, embora os assuntos neles 

contidos já tenham sido solucionados ou as respostas, obtidas. São os arquivos temporários.  

Permanente: Os documentos passam a ter valor cultural e científico. São os arquivos permanentes ou 

históricos.  

A criação do arquivo temporário, por exemplo, segunda etapa do sistema, foi um grande avanço e tornou-se 

peça fundamental dentro do sistema de arquivamento da administração pública.  

Portanto, os recursos mostram-se improcedentes, devendo, de acordo com o supracitado, ser mantido o 

gabarito divulgado.  

Fonte: Manual da Secretária. MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Editora Atlas. 2010. 12ª edição. 

Páginas 248 e 249. 

 

 

Cargo: Auditor Público Interno 

 

Questão: 01 

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

Considere os exemplos: 

Caminhão de cimento. 

Piso de cimento. 

Nos exemplos acima, a preposição de coopera na adjetivação do antecedente. O algoritmo para interpretar o 

enunciado pode ser expresso assim: 

O antecedente tem um atributo intrinsecamente relacionado com o consequente e a preposição explicita a 

natureza dessa relação. 

Mas qual atributo é considerado no conjunto preposicionado? No primeiro enunciado dado, podemos intuir 

que o caminhão transporta cimento e no segundo, que o material construtivo do piso é o cimento. Temos dois 

usos bem distintos para o trecho de cimento. Como o falante discerne qual é o sentido correto para esse tipo 

de adjetivação? Trata-se de um mecanismo de associação metonímico. A natureza da relação entre o 

antecedente e o consequente não é explícita. É pelo contexto que o falante chega ao significado. Sem dúvida, 

nesses casos o falante deve contar com sua experiência acumulada, intuição e, às vezes, até com a 

imaginação. A preposição de coopera no processo, pois primariamente porta a ideia de origem, proveniência. 

Por meio de recursos retóricos essa significação básica gera significações correlatas como constituição, 
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propósito, característica primária, etc. 

O caráter adjetivo fica claro nas séries a seguir. 

Memória de prodígio. 

Memória prodigiosa. 

Homem de consciência. 

Homem consciencioso. 

Análise da qualidade. 

Análise qualitativa. 

Observe que sintagma preposicionado pode ser substituído a contento por adjetivos equivalentes. 

Fonte: O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “B) é vista como uma revolução tecnológica.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o enunciado: “Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada selfie, [...]” (1º§) 

trata-se apenas de um produto, que pode fazer de uma revolução tecnológica , mas não ser apenas ele a 

revolução em si. A alternativa “A) mostra‐se original.” é considerada acertadamente correta, pois, 

considerando o contexto em análise - Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada 

selfie, autorretrato feito com celular que virou mania geral. Em lugares públicos e privados, o usuário, como 

quem porta um espelho, vira a câmera do telefone para o próprio rosto e, “espelho, espelho meu”, descobre 

por meio das redes sociais que não existe no mundo ninguém mais bonito do que “eu”. – é possível 

reconhecer que o produto em questão, a selfie, é visto como original, autorretrato feito com celular e não o 

retrato feito com máquinas comuns. A alternativa “D) supre necessidades próprias da atualidade.” não pode 

ser considerada correta, pois, dizer que um produto é “curioso” - que desperta interesse, chama a atenção, 

surpreende pela originalidade - não significa dizer sobre seu uso necessário – absolutamente preciso; 

essencial, indispensável.  

Fonte: O próprio texto.  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 

 

Questão: 04 

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

A alternativa “B) sua crítica ao uso da tecnologia referenciada através da intertextualidade apresentada.” 

mostra-se acertadamente correta, pois, de fato, a autora não critica a tecnologia, mas sim a alternativa afirma 

que a crítica é feita ao uso de tal tecnologia. Uso este que demonstra a banalização da prática descrita no 

texto.  

A alternativa “D) seus argumentos a partir de uma comparação baseada em fatos cotidianos, que se 

aproximam da realidade.” não pode ser considerada correta, pois, os fatos não apenas “se aproximam da 

realidade.” , mas a retratam tal como vem ocorrendo atualmente.  

Fonte: O próprio texto.  
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 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 

Questão: 05 

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

A alternativa C) “Nosso rosto é o que jamais veremos senão por meio do espelho. Mas é o rosto do outro que 

é nosso primeiro espelho. O conhecimento de nosso próprio rosto surge muito depois do encontro com o 

rosto do outro.” (4º§) não pode ser considerada correta. A metáfora é uma comparação que ocorre quando há 

uma comparação implícita (mental) ou um elemento comum entre dois termos comparados. De acordo com o 

enunciado da questão “O texto mostra, em sua estruturação, uma série de metáforas. Dentre os segmentos a 

seguir, assinale o que foge a essa regra.” o objetivo seria identificar a alternativa que não apresentasse a 

figura de linguagem metáfora. No trecho selecionado na alternativa “C”, temos a metáfora: “o rosto do outro 

é nosso primeiro espelho” (rosto = espelho).  

Fonte:  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 

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

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

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

 

Questão: 07 

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

A alternativa “A) assegura que há fatores que se opõem quanto a aspectos positivos e negativos.” é indicada 

acertadamente como correta, pois, de acordo com o texto: “De certo modo, o aparelho celular constitui hoje 

tanto a democratização quanto a banalização da máquina de fotografar; sobretudo, do gesto de fotografar.” 

Portanto, a síntese referente aos aspectos positivos está indicada em “democratização”; já a síntese referente 

aos aspectos negativos está indicada em “banalização”. A alternativa “B) suaviza a banalização da fotografia 

mediante a confirmação de sua democratização.” não pode ser considerada correta, pois, não há suavização 

de um fato, mas - conforme o trecho apresentado – o uso da expressão “tanto quanto” demonstra uma 

relação de equivalência em relação às características apresentadas.  

Fonte:  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 

 

Questão: 08 

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

Em “[...] que virou mania geral.” (1º§) o sujeito classifica-se como sujeito simples. Vejamos:  

O pronome relativo “que” pode exercer funções sintáticas as mais diversas, entre elas a de sujeito. Ex.: “Cão 

que ladra não morde.” (que = sujeito de ladra.) O mesmo ocorre com “...autorretrato feito com celular que 

virou mania geral.” (que = sujeito de virou.) 

Fonte: Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Questão: 14 

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

 

A sequência corresponde a uma progressão aritmética com a1=50 e r=50. 

S=
(50+𝑎𝑛).𝑛

2
 

41.000=
(50+𝑎𝑛).𝑛

2
 

82.000=50n+n.an 

 

an=a1+(n-1).r 

an=50+(n-1).50 

an=50+50n-50 

an=50n 

 

82.000=50n+n.an 

82.000=50n+50n2 

50n2+50n-82.000=0 

n2+n-1640=0 

n =
−1 ± √1 − 4.1. −1640

2
 

n =
−1 ± √6561

2
 

n =
−1±81

2
   

n=40 

O volume de água desse reservatório será consumido em 40 dias. 

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

 

Questão: 16 

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

O recorrente sustenta que a afirmativa D é falsa, contudo o enunciado pede a afirmativa incorreta.  

Isso posto, MANTIDO O GABARITO. 

Fonte: CTN ART. 119. 

 

Questão: 20 

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

Não assiste razão ao recorrente. Nos termos da Lei n. 8.666/93 art. 57, II (“II - à prestação de serviços a serem 

executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos 

com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta 

meses; ), os contratos de prestação serviços continuado estão limitados a 60 meses e não a 120 meses.  

Isso posto, MANTIDO O GABARITO. 

Fonte: Lei n. 8.666/93 art. 57, II.  
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Questão: 22 

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

A questão é atual, mas faz uma remissão histórica a algumas décadas passadas devido a importância do fato 

tratado e sua ainda repercussão na atualidade. Dessa forma, sua leitura deve ser efetuada pelo âmbito 

presente remetendo a fato já ocorrido. Neste contexto, a União Soviética hoje é uma nação extinta. Por isso, a 

afirmativa I está correta. Em dezembro de 1961, Fidel Castro anuncia a adesão de Cuba ao marxismo-

leninismo e se aliou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS. Os Estados Unidos decretaram em 

1962 bloqueio econômico e político a Cuba, que foi expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA). Os 

presidentes Barack Obama e Raúl Castro anunciaram nesta quarta-feira (17) o restabelecimento das relações 

dos Estados Unidos e Cuba. O embargo comercial ao país caribenho, no entanto, permanecerá. Obama 

também disse que espera um debate sério do Congresso norte-americano para que levante o embargo que o 

país mantém a Cuba, que proíbe a maioria das trocas comerciais. Os dois países não se relacionavam desde 

1962 - mantendo apenas seções de interesse de nível menor desde 1977 em suas respectivas capitais. 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-restabelecimento-de-

relacoes-de-cuba-e-eua.html 

Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, p.443. 

 

Questão: 23 

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

A questão solicitava o preenchimento correto das lacunas que complementassem a afirmativa apresentada na 

questão. Portanto, é fato que a matriz de transporte brasileira é desequilibrada, sendo que a metade das 

cargas é transportada por rodovias, seguida de longe pelas vias ferroviárias.  

Fonte: http://www.fiesp.com.br/transporte-e-logistica/matriz-de-transporte/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

Questão: 25 

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

O Marco Civil da Internet é tema atual, de grande importância, que pode ser remetido a sociedade, tecnologia, 

relações internacionais, entre outros temas especificados no conteúdo programático do edital. Trata-se de 

uma importante regulação de um dos mais importantes instrumentos de comunicação e relação social da 

atualidade. Portanto, é importante que todos os cidadãos saibam que a chamada neutralidade de rede é um 

dos principais pilares do Marco Civil. Com ela, os provedores de internet ficam proibidos de ofertar conexões 

diferenciadas a partir do conteúdo que o usuário for acessar, como e-mails, vídeos ou redes sociais. A venda 

de velocidades diferentes de acesso continua valendo. 

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

segunda-feira-23.html 
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Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Questão: 01 

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

O texto enquadra-se como argumentativo, isto é, apresenta e defende um ponto de vista por meio de 

argumentos. O autor apresenta vários fatos de nossa economia atual para convencer e persuadir o leitor de 

que é necessário cuidar bem do seu dinheiro em 2015 para não sofrer drásticas consequências. Portanto, a 

alternativa correta é a letra D. 

Fonte: CAMPOS, Elizabeth; CARDOSO, Paula Marques; ANDRADE, Silvia Letícia de. Viva Português. São Paulo: 

Ática, 2010. P.231. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 
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Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

Questão: 19 

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

O autor Nilton de Aquino Andrade define os respectivos empenhos como:  

A) Ordinário => É o tipo de empenho mais utilizado. Representa a despesa cujo valor é considerado 

líquido e certo para o credor, previamente conhecido e que deva ocorrer de uma só vez. 

B)  Global => Quando o montante a ser pago também for previamente conhecido, mas deva ocorrer 

parceladamente no decorrer da execução orçamentária, geralmente em cada mês, durante a fluência 

do exercício. Esse tipo de empenho é muito comum nos casos de contratos. Para o pagamento, 

procede-se à emissão de subempenhos nos valores das parcelas até atingir o valor total do empenho 

global. 

C) Por estimativa => Destina-se a atender a despesa de valor não quantificável durante o exercício, ou 

seja, quando não se pode determinar previamente o montante exato a ser pago. Por não ser a 

respectiva base periódica homogênea, estima-se o valor total da despesa e procede-se à emissão de 

subempenhos até atingir o valor correto desta. No caso de insuficiência de saldo, o empenho poderá 

ser complementado, enquanto, no caso de sobras, poderão estas ser anuladas. Citam-se, como 

exemplo, as contas de água, luz, telefone, despesas com tarifas bancárias, etc. 

D) Subempenho => Refere-se ao procedimento administrativo e legal da emissão de documento contábil 

capaz de efetuar a liquidação e o pagamento de despesas empenhadas, de forma global ou por 

estimativa. A emissão do subempenho tem de ser acompanhada de documento comprobatório de 

execução dos serviços (medição de obra, relatório de compras, nota fiscal parcial, duplicata, requisição 

de subempenho, solicitação de pagamento ou simples referência ao documento que originou o 

empenho global ou estimativa com respectivo número da parcela a que se refere). 

 

Fonte: ANDRADE, Nilton de Aquino – Contabilidade Pública na Gestão Municipal – Métodos com base na LC nº 

101/00 e nas Classificações Contábeis Advindas da SOF e STN – 3ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 98. 

 

 

Cargo: Auxiliar de Transporte Escolar - ATE 

 

 

Questão: 11 

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

Segundo o dicionário Michaelis, editora Melhoramentos: 

simetria  

si.me.tri.a  

sf (símetro+ia1) 1 Qualidade de simétrico. 2 Correspondência em tamanho, forma ou arranjo, de partes em 

lados opostos de um plano, seta ou ponto, tendo cada parte em um lado a sua contraparte, em ordem 

reversa, no outro lado. 3 Proporção correta das partes de um corpo ou de um todo entre si, quanto a tamanho 

e forma. 4 Bot Disposição simétrica das partes de uma flor. Antôn: assimetria. S. bilateral: condição de serem 

os lados direito e esquerdo (do corpo, p ex), contrapartes um do outro.  

Sendo assim, a árvore não apresenta eixo de simetrias vertical e/ou horizontal, sendo esta a resposta correta. 

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

 

Questão: 14 

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

A sequência corresponde a uma progressão aritmética com a1=50 e r=50. 

S=
(50+𝑎𝑛).𝑛

2
 

41.000=
(50+𝑎𝑛).𝑛

2
 

82.000=50n+n.an 

 

an=a1+(n-1).r 

an=50+(n-1).50 

an=50+50n-50 

an=50n 

 

82.000=50n+n.an 

82.000=50n+50n2 

50n2+50n-82.000=0 

n2+n-1640=0 

n =
−1 ± √1 − 4.1. −1640

2
 

n =
−1 ± √6561

2
 

n =
−1±81

2
   

n=40 

O volume de água desse reservatório será consumido em 40 dias. 

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

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 
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população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Cuidador Educador 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

 

 

Cargo: Engenheiro Ambiental 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “B) é vista como uma revolução tecnológica.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o enunciado: “Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada selfie, [...]” (1º§) 

trata-se apenas de um produto, que pode fazer de uma revolução tecnológica , mas não ser apenas ele a 

revolução em si. A alternativa “A) mostra‐se original.” é considerada acertadamente correta, pois, 

considerando o contexto em análise - Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada 

selfie, autorretrato feito com celular que virou mania geral. Em lugares públicos e privados, o usuário, como 

quem porta um espelho, vira a câmera do telefone para o próprio rosto e, “espelho, espelho meu”, descobre 

por meio das redes sociais que não existe no mundo ninguém mais bonito do que “eu”. – é possível 
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reconhecer que o produto em questão, a selfie, é visto como original, autorretrato feito com celular e não o 

retrato feito com máquinas comuns. A alternativa “D) supre necessidades próprias da atualidade.” não pode 

ser considerada correta, pois, dizer que um produto é “curioso” - que desperta interesse, chama a atenção, 

surpreende pela originalidade - não significa dizer sobre seu uso necessário – absolutamente preciso; 

essencial, indispensável.  

Fonte: O próprio texto.  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 

 

Questão: 05 

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

A alternativa C) “Nosso rosto é o que jamais veremos senão por meio do espelho. Mas é o rosto do outro que 

é nosso primeiro espelho. O conhecimento de nosso próprio rosto surge muito depois do encontro com o 

rosto do outro.” (4º§) não pode ser considerada correta. A metáfora é uma comparação que ocorre quando há 

uma comparação implícita (mental) ou um elemento comum entre dois termos comparados. De acordo com o 

enunciado da questão “O texto mostra, em sua estruturação, uma série de metáforas. Dentre os segmentos a 

seguir, assinale o que foge a essa regra.” o objetivo seria identificar a alternativa que não apresentasse a 

figura de linguagem metáfora. No trecho selecionado na alternativa “C”, temos a metáfora: “o rosto do outro 

é nosso primeiro espelho” (rosto = espelho).  

Fonte:  

 SAVIOLI, Francisco Platão; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 

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

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

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

 

Questão: 18 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa de resposta que atente ao enunciado da questão foi redigida de maneira incorreta, logo, a 

questão foi anulada. 

A redação da prova diz: C) Consumidores / macronutrientes / energia.  

O certo seria: C) Consumidores / macroconsumidores / energia.  

Portanto a questão fica sem resposta correta.  

Fonte: Disponível em: www.circuitoescola.com.br/Apostila/Apostila6.pdf 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

 

http://www.circuitoescola.com.br/Apostila/Apostila6.pdf
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Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Engenheiro Civil 

 

Questão: 01 

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

Considere os exemplos: 

Caminhão de cimento. 

Piso de cimento. 

Nos exemplos acima, a preposição de coopera na adjetivação do antecedente. O algoritmo para interpretar o 

enunciado pode ser expresso assim: 

O antecedente tem um atributo intrinsecamente relacionado com o consequente e a preposição explicita a 

natureza dessa relação. 

Mas qual atributo é considerado no conjunto preposicionado? No primeiro enunciado dado, podemos intuir 

que o caminhão transporta cimento e no segundo, que o material construtivo do piso é o cimento. Temos dois 

usos bem distintos para o trecho de cimento. Como o falante discerne qual é o sentido correto para esse tipo 

de adjetivação? Trata-se de um mecanismo de associação metonímico. A natureza da relação entre o 

antecedente e o consequente não é explícita. É pelo contexto que o falante chega ao significado. Sem dúvida, 

nesses casos o falante deve contar com sua experiência acumulada, intuição e, às vezes, até com a 



 

19 

 

imaginação. A preposição de coopera no processo, pois primariamente porta a ideia de origem, proveniência. 

Por meio de recursos retóricos essa significação básica gera significações correlatas como constituição, 

propósito, característica primária, etc. 

O caráter adjetivo fica claro nas séries a seguir. 

Memória de prodígio. 

Memória prodigiosa. 

Homem de consciência. 

Homem consciencioso. 

Análise da qualidade. 

Análise qualitativa. 

Observe que sintagma preposicionado pode ser substituído a contento por adjetivos equivalentes. 

Fonte: O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 19 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

A questão trata sobre a poluição do meio ambiente e tem por objetivo pontuar a respeito do conceito de 

poluição, qual é a resposta correta. Portanto, o gabarito deve ser alterado da letra C para a letra A. 

Fonte: A resposta está em Introdução à Engenharia Ambiental. Vários Autores. São Paulo: Pearson, 2005, 

página 6. 

 

Questão: 20 

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

A questão trata sobre o uso do solo-cimento como material de construção. As alternativas A, B e D estão 

corretas. Na alternativa C a resposta é: tem pequena variação de volume, pela variação da umidade, e boa 

resistência a intempéries. Diante do Exposto, ratifica-se o gabarito preliminar divulgado. 

Fonte: A resposta está em I. Bauer; L. A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008, 

página 727. 

 

Questão: 22 

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

A questão é atual, mas faz uma remissão histórica a algumas décadas passadas devido a importância do fato 

tratado e sua ainda repercussão na atualidade. Dessa forma, sua leitura deve ser efetuada pelo âmbito 

presente remetendo a fato já ocorrido. Neste contexto, a União Soviética hoje é uma nação extinta. Por isso, a 

afirmativa I está correta. Em dezembro de 1961, Fidel Castro anuncia a adesão de Cuba ao marxismo-

leninismo e se aliou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas -URSS. Os Estados Unidos decretaram em 

1962 bloqueio econômico e político a Cuba, que foi expulsa da Organização dos Estados Americanos (OEA). Os 

presidentes Barack Obama e Raúl Castro anunciaram nesta quarta-feira (17) o restabelecimento das relações 

dos Estados Unidos e Cuba. O embargo comercial ao país caribenho, no entanto, permanecerá. Obama 

também disse que espera um debate sério do Congresso norte-americano para que levante o embargo que o 

país mantém a Cuba, que proíbe a maioria das trocas comerciais. Os dois países não se relacionavam desde 

1962 - mantendo apenas seções de interesse de nível menor desde 1977 em suas respectivas capitais. 
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Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e-raul-castro-anunciam-restabelecimento-de-

relacoes-de-cuba-e-eua.html 

Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, p.443. 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 
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Cargo: Farmacêutico 

 

 

Questão: 01 

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

Considere os exemplos: 

Caminhão de cimento. 

Piso de cimento. 

Nos exemplos acima, a preposição de coopera na adjetivação do antecedente. O algoritmo para interpretar o 

enunciado pode ser expresso assim: 

O antecedente tem um atributo intrinsecamente relacionado com o consequente e a preposição explicita a 

natureza dessa relação. 

Mas qual atributo é considerado no conjunto preposicionado? No primeiro enunciado dado, podemos intuir 

que o caminhão transporta cimento e no segundo, que o material construtivo do piso é o cimento. Temos dois 

usos bem distintos para o trecho de cimento. Como o falante discerne qual é o sentido correto para esse tipo 

de adjetivação? Trata-se de um mecanismo de associação metonímico. A natureza da relação entre o 

antecedente e o consequente não é explícita. É pelo contexto que o falante chega ao significado. Sem dúvida, 

nesses casos o falante deve contar com sua experiência acumulada, intuição e, às vezes, até com a 

imaginação. A preposição de coopera no processo, pois primariamente porta a ideia de origem, proveniência. 

Por meio de recursos retóricos essa significação básica gera significações correlatas como constituição, 

propósito, característica primária, etc. 

O caráter adjetivo fica claro nas séries a seguir. 

Memória de prodígio. 

Memória prodigiosa. 

Homem de consciência. 

Homem consciencioso. 

Análise da qualidade. 

Análise qualitativa. 

Observe que sintagma preposicionado pode ser substituído a contento por adjetivos equivalentes. 

Fonte: O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “B) é vista como uma revolução tecnológica.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o enunciado: “Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada selfie, [...]” (1º§) 

trata-se apenas de um produto, que pode fazer de uma revolução tecnológica , mas não ser apenas ele a 

revolução em si. A alternativa “A) mostra‐se original.” é considerada acertadamente correta, pois, 

considerando o contexto em análise - Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada 

selfie, autorretrato feito com celular que virou mania geral. Em lugares públicos e privados, o usuário, como 
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quem porta um espelho, vira a câmera do telefone para o próprio rosto e, “espelho, espelho meu”, descobre 

por meio das redes sociais que não existe no mundo ninguém mais bonito do que “eu”. – é possível 

reconhecer que o produto em questão, a selfie, é visto como original, autorretrato feito com celular e não o 

retrato feito com máquinas comuns. A alternativa “D) supre necessidades próprias da atualidade.” não pode 

ser considerada correta, pois, dizer que um produto é “curioso” - que desperta interesse, chama a atenção, 

surpreende pela originalidade - não significa dizer sobre seu uso necessário – absolutamente preciso; 

essencial, indispensável.  

Fonte: O próprio texto.  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 

 

Questão: 12 

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

O Conselho Nacional de Saúde é formado por 48 conselheiros titulares e seus respectivos primeiro e segundo 

suplentes, representantes de entidades e movimentos sociais de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica. A fim de manter equilíbrio dos 

interesses envolvidos, a distribuição das vagas é paritária, ou seja, 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 

25% de prestadores de serviço e gestores governamentais. 

Fonte: Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. 

 

Questão: 14 

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

O Coeficiente de Mortalidade Geral não aborda “causa e nem faixa etária referente” do óbito, porém para 

elaboração de seu cálculo, necessitamos da frequência absoluta dos óbitos e da população local, sendo a 

fórmula para sua elaboração: Total de óbitos/população 10n. Dessa forma mantém-se como correto o 

gabarito. 

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

 

Questão: 28 

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

Não há um advérbio restritivo, como “apenas” ou “somente” que poderia ofertar de fato o sentido de que os 

fatores citados no item I fossem os únicos responsáveis pela crise hídrica em questão. A afirmativa como está 

se adequa as informações prestadas no texto já que a principal causa que o SNIS aponta para a água que não 

chega ao consumidor concentra nos "vazamentos em adutoras, redes, ramais, conexões e reservatórios" das 

prestadoras de serviço responsáveis pelo abastecimento. Ainda de acordo com o levantamento, dez capitais 

brasileiras têm índice abaixo da média nacional. São elas, na ordem crescente de taxa de desperdício: Goiânia, 

Porto Alegre, Brasília,  Campo Grande, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, Palmas, São Paulo e Belo 

Horizonte. O pior índice de desperdício nas capitais é em Macapá, 73,6%. As regiões Norte e Nordeste são as 

únicas com taxas de desperdício maior que a média nacional, 50,8% e 45% respectivamente. Depois vêm as 

regiões Sul (35,1%), Centro-Oeste (33,4%) e Sudeste (33,4%). 

Fonte: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/01/pais-desperdicou-37-da-agua-tratada-em-2013-diz-

relatorio-do-governo.html 
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Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Fiscal Sanitário 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 
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Cargo: Médico 

 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Monitor de Informática 

 

Questão: 01 

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

O autor para defender o seu ponto de vista utiliza-se de vários argumentos e um deles é mencionar o que fará 

para não ser prejudicado com a crise. Assim, ele pretende convencer o leitor em fazer o mesmo. As marcas 

predominantes em todo o texto são argumentativas, portanto, a alternativa correta é a letra D (argumentar). 

Fonte: CAMPOS, Elizabeth; CARDOSO, Paula Marques; ANDRADE, Silvia Letícia de. Viva Português. São Paulo: 

Ática, 2010. P.231. 

 

Questão: 05 

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

A referida questão tem o seguinte enunciado: 

“Nos trechos a seguir todos os verbos destacados estão flexionados no mesmo tempo,  
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EXCETO:” 

A flexão refere-se ao tempo verbal em relação aos verbos destacados, ou seja, sublinhados. Portanto, o verbo 

faltarão está no futuro do presente, assim como cuidarei e evitarei, ficando como EXCETO a alternativa D, isto 

é, o verbo estão apresenta-se no tempo presente. Nesse caso o recurso é IMPROCEDENTE. 

Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. P. 388 – 393.  

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

 

Cargo: Motorista 

 

Questão: 11 

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

Segundo o dicionário Michaelis, editora Melhoramentos: 

simetria  

si.me.tri.a  

sf (símetro+ia1) 1 Qualidade de simétrico. 2 Correspondência em tamanho, forma ou arranjo, de partes em 

lados opostos de um plano, seta ou ponto, tendo cada parte em um lado a sua contraparte, em ordem 

reversa, no outro lado. 3 Proporção correta das partes de um corpo ou de um todo entre si, quanto a tamanho 

e forma. 4 Bot Disposição simétrica das partes de uma flor. Antôn: assimetria. S. bilateral: condição de serem 

os lados direito e esquerdo (do corpo, p ex), contrapartes um do outro.  

Sendo assim, a árvore não apresenta eixo de simetrias vertical e/ou horizontal, sendo esta a resposta correta. 

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

 

Questão: 22 

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

No Japão a dramática redução da população nacional obriga o governo a tomar medidas para abrir mais 

espaços às mulheres e incentivá-las a ter mais filhos. O baixo índice de natalidade tem efeitos sobre a 

economia do país, na medida em que escasseará a mão-de-obra. O governo reconhece que as consequências 

da queda da natalidade (que no Japão é atualmente de 1,29 filho por mulher) poderiam ser contornadas, em 

parte, aumentando as possibilidades profissionais da mulher ou aumentando a idade de aposentadoria de 65 

para 70 anos. Portanto, a única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a 

opção “B” (Japão). 

Fonte: www.ipsnoticias.net/portuguese/2006/01/mundo/japao-baixa-natalidade-poderia-favorecer-as-

mulheres/ 
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Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 01 

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

Considere os exemplos: 

Caminhão de cimento. 

Piso de cimento. 

Nos exemplos acima, a preposição de coopera na adjetivação do antecedente. O algoritmo para interpretar o 

enunciado pode ser expresso assim: 

O antecedente tem um atributo intrinsecamente relacionado com o consequente e a preposição explicita a 

natureza dessa relação. 

Mas qual atributo é considerado no conjunto preposicionado? No primeiro enunciado dado, podemos intuir 

que o caminhão transporta cimento e no segundo, que o material construtivo do piso é o cimento. Temos dois 

usos bem distintos para o trecho de cimento. Como o falante discerne qual é o sentido correto para esse tipo 

de adjetivação? Trata-se de um mecanismo de associação metonímico. A natureza da relação entre o 

antecedente e o consequente não é explícita. É pelo contexto que o falante chega ao significado. Sem dúvida, 

nesses casos o falante deve contar com sua experiência acumulada, intuição e, às vezes, até com a 

imaginação. A preposição de coopera no processo, pois primariamente porta a ideia de origem, proveniência. 

Por meio de recursos retóricos essa significação básica gera significações correlatas como constituição, 

propósito, característica primária, etc. 

O caráter adjetivo fica claro nas séries a seguir. 

Memória de prodígio. 

Memória prodigiosa. 

Homem de consciência. 

Homem consciencioso. 

Análise da qualidade. 

Análise qualitativa. 

Observe que sintagma preposicionado pode ser substituído a contento por adjetivos equivalentes. 

Fonte: O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 03 

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

A alternativa “B) é vista como uma revolução tecnológica.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo 

com o enunciado: “Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada selfie, [...]” (1º§) 

trata-se apenas de um produto, que pode fazer de uma revolução tecnológica , mas não ser apenas ele a 

revolução em si. A alternativa “A) mostra‐se original.” é considerada acertadamente correta, pois, 

considerando o contexto em análise - Um dos produtos mais curiosos da indústria cultural digital é a chamada 

selfie, autorretrato feito com celular que virou mania geral. Em lugares públicos e privados, o usuário, como 

quem porta um espelho, vira a câmera do telefone para o próprio rosto e, “espelho, espelho meu”, descobre 

por meio das redes sociais que não existe no mundo ninguém mais bonito do que “eu”. – é possível 
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reconhecer que o produto em questão, a selfie, é visto como original, autorretrato feito com celular e não o 

retrato feito com máquinas comuns. A alternativa “D) supre necessidades próprias da atualidade.” não pode 

ser considerada correta, pois, dizer que um produto é “curioso” - que desperta interesse, chama a atenção, 

surpreende pela originalidade - não significa dizer sobre seu uso necessário – absolutamente preciso; 

essencial, indispensável.  

Fonte: O próprio texto.  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 

 

Questão: 04 

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

A alternativa “B) sua crítica ao uso da tecnologia referenciada através da intertextualidade apresentada.” 

mostra-se acertadamente correta, pois, de fato, a autora não critica a tecnologia, mas sim a alternativa afirma 

que a crítica é feita ao uso de tal tecnologia. Uso este que demonstra a banalização da prática descrita no 

texto.  

A alternativa “D) seus argumentos a partir de uma comparação baseada em fatos cotidianos, que se 

aproximam da realidade.” não pode ser considerada correta, pois, os fatos não apenas “se aproximam da 

realidade.” , mas a retratam tal como vem ocorrendo atualmente.  

Fonte: O próprio texto.  

 Koch, Ingedore Villaça. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto – 3.ed. – São 

Paulo: Contexto, 2012. 

 

Questão: 07 

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

A alternativa “A) assegura que há fatores que se opõem quanto a aspectos positivos e negativos.” é indicada 

acertadamente como correta, pois, de acordo com o texto: “De certo modo, o aparelho celular constitui hoje 

tanto a democratização quanto a banalização da máquina de fotografar; sobretudo, do gesto de fotografar.” 

Portanto, a síntese referente aos aspectos positivos está indicada em “democratização”; já a síntese referente 

aos aspectos negativos está indicada em “banalização”. A alternativa “B) suaviza a banalização da fotografia 

mediante a confirmação de sua democratização.” não pode ser considerada correta, pois, não há suavização 

de um fato, mas - conforme o trecho apresentado – o uso da expressão “tanto quanto” demonstra uma 

relação de equivalência em relação às características apresentadas.  

Fonte: 

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006 
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Questão: 09 

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

A palavra “mediação” em “relacionado à mediação” trata-se de um substantivo de gênero feminino.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 1.a ed., Rio de Janeiro: Objetiva; 2009. 

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

A questão incorreta é a letra B, pois o leite humano apresenta 340mg de cálcio e o leite de vaca 1170mg por 

litro de leite. Ou seja, o leite humano possui menor concentração de cálcio. 

Já a Alternativa A é verdadeira, pois o leite humano apresenta 6,8g de lactose e o leite de vaca 4,9g. O leite 

humano contém de 5 a 8% de lactose, já o leite de vaca, de 4 a 6%.  

A Alternativa C também é verdadeira, pois no leite humano há 1,1 g proteína e 4,5g de lipídeos.  Leite de 

vaca= 3,5g de proteína e 3,7g de lipídeos. Ou seja, o leite de vaca possui maior quantidade de proteína e 

menor de gordura. 

E Alternativa D é verdadeira, pois 100g do leite de vaca possui 228mg de isoleucina, 350mg de leucina, 245mg 

de valina. Já 100g do leite humano possui 60mg de isoleucina, 100mg de leucina e 70mg de valina. 

Fonte: MARCONDES, E.; VAZ, F.A.C.; RAMOS, J.L.A.; OKAY, Y. Pediatria básica. 9ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 

 

Questão: 24 

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

A enzima isomaltase é a responsável por atuar nos pontos de ramificação, quebrando as ligações α-1,6 da 

dextrina-limite. Isomaltase é uma enzima e não um carboidrato (final da palavra ase=enzima). 

Fonte:  

 COSTA, N.M.B.C.; PELUZIO, M.C.G. Nutrição Básica e Metabolismo. Viçosa: Editora UFV, 2008.  

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

 MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

 

Questão: 25 

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

Na primeira alternativa não se relatou que o perímetro torácico é indicativo de desnutrição e sim que, para ele 

se alterar demora mais do que, por exemplo, o peso. Ou seja, o peso apresentaria uma alta sensibilidade, já o 

perímetro torácico possui uma alta especificidade, pois apresenta alteração quando a criança já apresenta 

desnutrição grave. 

A segunda alternativa está incorreta, pois, dos 6 meses aos 5 anos de idade, uma relação normal entre PT/PC é 

maior que 1. Uma relação PT/PC menor que 1 é indicativo de desnutrição energético-protéico, na medida em 

que o perímetro torácico não se desenvolve devido à atrofia do músculo torácico e há redução do tecido 

adiposo. 

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. 

 ROSSI, L.; CARUSO, L.; GALANTE, A.P. Avaliação Nutricional: novas perspectivas. 1 ed. São Paulo: 
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Editora Roca, 2009. 

 

Questão: 27 

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

O Brasil é privilegiado em riquezas naturais hídricas, pois possui 27 aquíferos, incluindo um dos maiores do 

mundo: o Aquífero Guarani, que se espalha sob 1 milhão de quilômetros quadrados, pelo subsolo de oito 

estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. O restante está sob os territórios de Uruguai, Paraguai e 

Argentina. Há estudos apontando que o depósito reserva 37 mil quilômetros cúbicos de água, volume 

suficiente para abastecer, sozinho, a população brasileira por muitos séculos. Mas ainda é difícil ter precisão 

nos cálculos, pois há poucas pesquisas a respeito. Portanto, não há respaldo a informação de que este 

aquífero banha a região Norte do Brasil. 

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 
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Cargo: Professor MaMPA 

 

Questão: 01 

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

Analisando as alternativas, de acordo com o emprego dos sinais de pontuação, verifica-se que a alternativa II 

encontra-se incorreta, visto que as vírgulas foram empregadas para separar um aposto na frase “Segundo 

Malcolm Gladwell, no seu livro Fora de Série, qualquer pessoa que pratique por 10.000 horas qualquer 

atividade torna-se excepcional nela.” (3º§). Ressalta-se que, de acordo com Cegalla, entende-se por 

expressões explicativas termos como “isto é”, “por exemplo”, “ou seja”, dentre outros.  

Fontes:  

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 548, 

551 (503), 554 e 556. 

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 428-432 (365). 

 

Questão: 07 

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

“Os livros infantis, além de proporcionarem prazer, contribuem para o enriquecimento intelectual das 

crianças. Sendo esse gênero objeto da cultura, a criança tem um encontro significativo de suas histórias com o 

mundo imaginativo dela própria. A criança tem a capacidade de colocar seus próprios significados nos textos 

que lê, isso quando o adulto permite e não impõe os seus próprios significados, visto estar em constante 

busca de uma utilidade que o cerca” (OLIVEIRA, 2005, p.125). 

Fonte: A Literatura Infantil no processo de formação do leitor. Sílvia Cristina Fernandes Paiva. Ana Arlinda 

Oliveira. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 4 v.4 n.7, p.22 – 36, jan-jun. 2010. 

 

Questão: 11 

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

Negação da condicional: 

1º Mantém-se a primeira parte; 

2º Nega-se a segunda parte; 

Ou seja: ~(p→q)=(p˄(-q)).  Assim tem-se que a garagem está trancada e Marcos não viajou. 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 15 

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

Foram apresentados os seguintes conjuntos: 

 
Sejam os símbolos. 

⊂: 𝑒𝑠𝑡á 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 

⊃: 𝑐𝑜𝑛𝑡é𝑚 

 

 Analisando-se as alternativas tem-se que: 

a) E ⊂ A; (FALSO, pois E não está contido em A) 

b) C ⊃ D; (FALSO, pois C não contém D) 

c) B ⊃ E; (FALSO, pois B não contém E) 

d) D ⊂ E. (VERDADEIRO, pois D está contido em E) 

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. 

Ratifico gabarito publicado D, pois esta alternativa trata-se da conceituação de Regimento Escolar e não de 

currículo, conforme o e enunciado do da questão.  

De acordo com Veiga (2001), o Regimento escolar é um instrumento legal que formaliza e reconhece as 

relações dos sujeitos envolvidos no processo educativo. Contém um conjunto de normas e definições de 

papéis, devendo ser um documento claro, de fácil entendimento para a comunidade, traduzindo as 

construções e os avanços nela produzidos. Enquanto documento administrativo e normativo fundamenta-se 

nos propósitos, princípios e diretrizes definidas no Projeto Político Pedagógico da escola, na legislação geral do 

país e, especificamente, na legislação educacional. 

O argumento recursal afirma que conteúdos  a serem ensinados não pertencem ao currículo escolar, 

entretanto, segundo Veiga (2002), Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 

sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação são 

processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 

currículo propriamente dito.” (VEIGA, 2002, p.7). 

Fonte: VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Inovações e projeto político-pedagógico: uma relação regulatória ou 

emancipatória?. Cad. CEDES, Dez 2003, vol.23,  
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Questão: 19 

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

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação define a composição dos níveis escolares e divide a educação em dois 

níveis, sendo  a educação básica e ensino superior. 

Solicita-se no enunciado da questão supracitada, a composição da educação básica. 

Portanto, de acordo  com Art. 21. Inciso I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio; 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II - educação superior. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

 

Questão: 27 

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

Conforme o Edital 01/2014, do município de Rio Novo do Sul - ES, em seu item 8.6 “O recurso deverá ser 

individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 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”. Tais procedimentos não foram atendidos no recurso 

impetrado contra a referida questão. Conforme a conclusão da CNV de que as práticas realizadas pelos 

militares no período de ditadura foram “crimes contra a humanidade” e fizeram parte de uma política 

sistemática, que funcionou durante as duas décadas de governos militares, contraria o argumento, usado 

pelas Forças Armadas desde os anos 1960 e refletido em parte da historiografia sobre o tema, de que os 

abusos eram marginais e obra de um grupo pequeno de radicais. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560247-relatorio-afirma-que-crimes-contra-a-

humanidade-foram-sistematicos.shtml 

 

Questão: 29 

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

Conforme o Edital 01/2014, do município de Rio Novo do Sul - ES, em seu item 8.6 “O recurso deverá ser 

individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o candidato 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”. Tais procedimentos não foram atendidos no recurso 

impetrado contra a referida questão. Reportagem da BBC-Brasil mostra um novo problema enfrentado pela 

Venezuela, como demonstra claramente à narrativa: “Há seis meses, Pedro (nome fictício) decidiu trancar a 

matrícula no curso de Comunicação Social em Caracas e voltou à casa da mãe, no estado de Táchira, fronteira 

com a Colômbia. Lá, optou por uma ocupação mais rentável, que exige pouco esforço. Comprou uma moto 

similar à que usava em Caracas para trabalhar como mensageiro e engrossou a atividade econômica de boa 

parte da população fronteiriça: o contrabando de gasolina. Pedro faz parte da engrenagem que escoa 

diariamente 100 mil barris de gasolina pela fronteira venezuelana. O contrabando de combustível representa 

um rombo de US$ 2,2 bilhões anuais (R$ 5,7 bilhões) aos cofres da estatal petroleira PDVSA, motor da 

economia do país.” 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/01/150126_venezuela_contrabando_gasolina_cj 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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Questão: 30 

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

A tipologia pedagógica utilizada nesta questão é simples e muito usual em avaliações diversas. Trata-se da 

complementação AFIRMAÇÃO INCOMPLETA (Opções de resposta com uma palavra, uma ou mais de uma 

oração). Neste tipo de questão, o enunciado apresenta o problema ou situação problema como uma assertiva 

que se encerra numa das opções a serem escolhidas pelo avaliado. De fato, uma semana após a misteriosa 

morte do promotor de Justiça Alberto Nisman, a presidente Cristina Kirchner disse, nesta segunda-feira à 

noite, em rede nacional que não aceitará pressões contra ela e seu governo. "Não vão me chantagear nem me 

intimidar, não tenho medo. Que digam o que queiram. Que os juízes me convoquem. Que os promotores me 

denunciem. E não mudarei um milímetro do que penso", afirmou a presidente. Quatro dias antes de ter sido 

encontrado morto no banheiro do apartamento onde morava, em Buenos Aires, Nisman acusou a presidente, 

seu ministro das Relações Exteriores, Héctor Timerman, e outros colaboradores de um "pacto criminoso" com 

o governo iraniano do então presidente Mahmoud Ahmadinejad. Este acordo, segundo ele, consistiria em 

acobertar iranianos acusados do atentado ocorrido há quase 21 anos, em 1994, na entidade judaica AMIA, 

que deixou 85 pessoas mortas na capital argentina. 

Fonte: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/01/150126_cristina_kirchner_nisman_mc_cc 

 

 

Cargo: Professor MaMPB (Educação Física) 

 

Questão: 18 

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

Nas regras oficiais da modalidade basquetebol, o termo PIVÔ é empregado tanto para definir a posição 

ocupada por um jogador quanto para descrever um movimento realizado pelo mesmo. Como se encontra 

descrito nas Regras Oficiais do Basquetebol de autoria da Confederação Brasileira de Basquetebol, editado em 

2011, pivô aparece na página 48 como “movimento é considerado legal no qual um jogador que está 

segurando uma bola viva na quadra de jogo dá um ou mais de um passo em qualquer direção com o mesmo 

pé, enquanto o outro pé é mantido no mesmo ponto de contato com o solo”. Logo, dentre as opções 

propostas, a assertiva de letra A é aquela que completa corretamente a questão. Sendo assim, julgo 

IMPROCEDENTE a solicitação de recurso da referida questão.  

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL – Regras oficiais de basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint, 

2011, p. 48. 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 
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Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 

meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Professor MaMPP - V (Pedagogo) 

 

Questão: 01 

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

Considere os exemplos: 

Caminhão de cimento. 

Piso de cimento. 

Nos exemplos acima, a preposição de coopera na adjetivação do antecedente. O algoritmo para interpretar o 

enunciado pode ser expresso assim: 

O antecedente tem um atributo intrinsecamente relacionado com o consequente e a preposição explicita a 

natureza dessa relação. 

Mas qual atributo é considerado no conjunto preposicionado? No primeiro enunciado dado, podemos intuir 

que o caminhão transporta cimento e no segundo, que o material construtivo do piso é o cimento. Temos dois 

usos bem distintos para o trecho de cimento. Como o falante discerne qual é o sentido correto para esse tipo 

de adjetivação? Trata-se de um mecanismo de associação metonímico. A natureza da relação entre o 

antecedente e o consequente não é explícita. É pelo contexto que o falante chega ao significado. Sem dúvida, 

nesses casos o falante deve contar com sua experiência acumulada, intuição e, às vezes, até com a 

imaginação. A preposição de coopera no processo, pois primariamente porta a ideia de origem, proveniência. 
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Por meio de recursos retóricos essa significação básica gera significações correlatas como constituição, 

propósito, característica primária, etc. 

O caráter adjetivo fica claro nas séries a seguir. 

Memória de prodígio. 

Memória prodigiosa. 

Homem de consciência. 

Homem consciencioso. 

Análise da qualidade. 

Análise qualitativa. 

Observe que sintagma preposicionado pode ser substituído a contento por adjetivos equivalentes. 

Fonte: O próprio texto.  

 Sacconi, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 

 Evanildo Bechara - Moderna Gramática Portuguesa, 2006. 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa C. 

Cuba e China, tratadas no texto, são uma das poucas nações do planeta que mantém o governo sob o regime 

do partido comunista único. Portanto, ocorreu uma incorreção na digitação do gabarito preliminar que está 

corrigida para a alternativa verdadeiramente correta no gabarito final. 

Fonte: Almanaque Abril 2014. São Paulo: Editora Abril, 2014, pp.427 - 443. 

 

Questão: 29 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 

É fato que a região metropolitana de São Paulo vive sua maior crise hídrica desde 1930, quando começaram as 

medições nos sistemas de reservatórios fornecedores de água. Se hoje tais informações não se encontram 

divulgadas, não desmerecem o fato de que o registro já vem de décadas passadas. A situação é pior no 

sistema Cantareira, cujo nível bateu sucessivos recordes negativos desde o ano de 2014 e não 2015 como se 

declara na assertiva. Responsável pelo abastecimento de 8,8 milhões de pessoas – quase a metade da 

população da Grande São Paulo – o Cantareira opera com o volume útil esgotado desde julho. A retirada de 

água do sistema só continuou porque, em maio, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp) começou a bombear água do chamado volume morto. A utilização inédita da reserva técnica, que 

fica abaixo das comportas das represas, fez o nível do reservatório subir a 18,5%. A previsão da Agência 

Nacional das Águas (ANA), órgão federal responsável pela gestão dos recursos hídricos brasileiros, é de que o 

volume morto dure até novembro. Mas o cumprimento do prazo vai depender da chuva nas represas nos 

próximos meses. Uma das causas da crise que ameaça enxugar as torneiras e que prejudica lavouras nos 

arredores das represas é a seca histórica pela qual a região passa, com volume de chuvas abaixo dos outros 

anos. Além da estiagem, agravou a situação a falta de planejamento e de investimentos para amenizar os 

efeitos da seca. A necessidade de se encontrar novas fontes hídricas para a região é do conhecimento do 

governo paulista, sob o comando do PSDB, há pelo menos dez anos. Em 2004, um estudo elaborado pelo 

órgão estadual de abastecimento de água e energia mostrou que um cenário de seca poderia ter 

consequências abrangentes no estado. Sugere, ainda, soluções como o investimento pesado em novos 

reservatórios, captações e sistemas de transferência de água. Ainda assim, as medidas podem não ser 

suficientes. Portanto, a assertiva torna-se incorreta por uma imprecisão em seu tempo, já que nos primeiros 
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meses de 2015, de fato, com as chuvas, o reservatório registrou discreto aumento nos níveis e não redução.   

Fonte: https://almanaque.abril.com.br/materia/um-problema-que-afeta-a-todos-agua 

 

 

Cargo: Técnico de Segurança do Trabalho 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 

 

 

Cargo: Técnico em Edificações 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Os dígrafos são grupos de letras que representam um único som. São eles: ch, lh, nh, rr, ss, gu e qu antes de e 

e i, sc, sç e xc que, entre letras-vogais, podem representar o mesmo som que se transcreve por c ou ç e am, 

na, em, en, im, in, om, on, um, un, que servem para representar vogais nasais. Portanto, ANULA-SE a questão, 

pois apresenta mais de uma resposta correta. 

Fonte CUNHA, C; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2011. 51 - 52p. 
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III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 
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