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PROCESSO SELETIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 

MINAS GERAIS 

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 SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO MINAS GERAIS. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

554001180 Adriana Rosa Gregorio Agente Comunitário de Saúde - ESF 

554001394 Márcia Maria Ribeiro Torres Agente Comunitário de Saúde - ESF 

554000453 Vanilda Ribeiro De Freitas Assistente de Educação Básica 

554000552 Elenkelen Paiva Da Mata Assistente Social 

554000410 Carla Mafia De Castro Cirurgião Dentista - ESF 

554000361 Marcela Niquini Viana Enfermeiro - ESF 

554000431 Lucimara Pereira Gonçalves Enfermeiro - ESF 

554000731 Nathalia Aline De Lima Bicalho Enfermeiro - ESF 

554001583 Douglas Alexandre Da Silva Soares Enfermeiro - ESF 

554001818 Juliana Silva Lana Enfermeiro - ESF 

554001926 Elon Lage Perdigao Enfermeiro - ESF 

554002127 Patricia Viviane Silva Enfermeiro - ESF 

554002319 Debora Lucia De Souza Duarte Enfermeiro - ESF 

554003647 Claudilene Fernandes Da Silva Amaral Enfermeiro - ESF 

554000003 Anna Carolina Estanislau De Mendonça Mello De Pinho Farmacêutico 

554001155 Tânia Mara Dias Duarte Lage Fisioterapeuta 

554002969 Pollyanna De Oliveira Silva Fisioterapeuta 

554000255 Tatiane Rodrigues De Souza Ramos Nutricionista 

554000616 Joice Geralda Lopes Oliveira Reis Professor PI 

554002794 Márcia Rodrigues Vitório Professor PI 

554004563 Mirian Márcia Pereira Santos Professor PI 

554000396 Ícaro Trindade Carvalho Professor PII - História 

554001193 Silvana De Sá Ferreira Professor PII - Libras 

554000096 Flávio Crisóstomo Dos Santos Junior Professor PII - Matemática 

554000444 Evandro Batista Dos Santos Pereira Psicólogo 
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554000602 Lorena Lage Caldeira Psicólogo 

554001465 Rodrigo José Macedo Gomes Psicólogo 

554000067 Gilvane Ramos Inácio Secretário Escolar 

554000161 Mailena Freitas De Oliveira Secretário Escolar 

554000025 Angela Maria Mendes Técnico em Enfermagem - ESF 

554000426 Natalia Araceli Ferreira Técnico em Enfermagem - ESF 

554001998 Angeli Lucia Costa Técnico em Enfermagem - ESF 

554004029 Maria Eustacia Mauricio Ferreira Técnico em Enfermagem - ESF 

554004125 Camila Daniele Pereira Técnico em Enfermagem - ESF 

554000609 Joseane Aparecida Dos Santos Leite Técnico em Saúde Bucal - ESF 

 
 
 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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

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

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

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

 

Cargo: Agente Comunitário de Saúde - ESF 

 

Questão: 02 

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

As três afirmativas apresentadas para análise são verdadeiras, segundo as informações apresentadas no texto 

“Qual o limite do humor?”: “Fazer rir é uma arte e como em toda arte há bons artistas e maus artistas.” – 1º 

parágrafo do texto; “Há um forte argumento que diz que a piada com base em diferenças físicas, de sexo, de 

orientação sexual e congêneres reflete o preconceito das elites e das maiorias em desfavor dos oprimidos.” – 

3º parágrafo do texto; e, “’Os Trapalhões’ era recheado de piadas infames e racistas por meio do Mussum e 

contra os calvos tendo como alvo Zacarias.” – 3º parágrafo do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 26 

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

A questão está de acordo com o conteúdo programático do edital deste concurso, conforme pode ser 

observado a seguir.  

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, 

tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas 

vinculações históricas, a nível estadual, nacional e internacional.  

Fonte: https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/202/3.pdf 

 

Questão: 27 

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

A única resposta que atende corretamente ao que foi pedido no enunciado é a opção “C”(III). Apenas a 

terceira afirmativa é INCORRETA. Economia planificada e controle estatal são características do modelo 

socialista. 

Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia/as-caracteristicas-socialismo.htm 

 

 

Cargo: Assistente de Educação Básica 

 

Questão: 12 

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

Comparação da figura A com a figura B (giro no sentido anti-horário de dois quintos de volta no sentido anti-

horário da figura B):    

 

 

 

 

 

                

                                   Figura A =     Figura B 
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Reposicionando-se as figuras tem-se: 

Figura C com giro de um quinto de volta no sentido horário ou quatro quintos de volta no sentido anti-horário: 

As posições em negrito na estrela menor são diferentes das Figuras A e B. 

Figura D com giro de um quinto de volta no sentido horário: 

 
Assim a figura da alternativa C é diferente das demais. 

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. 

Conforme exposto no site Brasil Escola, a alternativa C - Lavar o local com água limpa e pressione levemente o 

ferimento com pano até cessar o sangramento está correto.  

Portanto, mediante ao exposto, a questão supracitada permanece com o gabarito B como incorreta. 

Fonte: Primeiros Socorros – Brasil Escola. 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 17 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

atendida nos serviços públicos e privados vinculados à rede de atendimento de cada uma das políticas 

existentes. Da mesma forma é essencial que o profissional possua competência técnico-operativa institucional 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 

 

Questão: 20 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 
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• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 

 

Questão: 22 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 

 

Questão: 23 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

diretamente vinculados ao conteúdo programático definido para o concurso e, no que diz  respeito aos 
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conteúdos curriculares previstos, identifica-se de forma clara no "núcleo de fundamentos do trabalho 

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 

 

Questão: 24 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 
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Questão: 25 

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

O assistente social atua na defesa de direitos sociais via elaboração, execução e avaliação de políticas públicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, as questões relacionadas ao Estatuto do Idoso, Pessoa Portadora de Deficiência, Lei Maria da Penha, 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se enquadram no conteúdo programático do edital, não havendo 

que se falar em anulação. 

Fonte:  

• PARECER CNE/CES 492/2001 – CFESS 

• EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001 DE 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO 

ABAIXO. 

 

 

Cargo: Cirurgião Dentista - ESF 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 03 

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

Na ficção, ainda que o autor lance mão de dados reais, fato que nem sempre é necessário, permite a ele, falar 

e divagar sobre qualquer assunto, tendo como matéria-prima a sua imaginação. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

 



 

9 

 

Questão: 10 

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

“A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato. A conjunção como é 

utilizada sempre introduzindo oração subordinada adverbial causal anteposta à principal.” Nessa frase a 

oração “como insistisse” é uma subordinada adverbial causal anteposta à oração principal “...informaram-lhe 

...” 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

 

Cargo: Enfermeiro - ESF 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 05 

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

A palavra “caroço” significa : 1) núcleo dos frutos do tipo drupa ( ameixa, azeitona, manga, etc.; formado por 

uma camada lenhosa que envolve a semente. 2) qualquer semente de vários outros tipos de frutos com casca 

endurecida. 

De acordo com essa definição a palavra “caroço” está empregada em seu sentido denotativo, ou seja, seu 

sentido real e não conotativo, ou seja, sentido figurado. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 10 

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

“A ideia de causa está diretamente ligada àquilo que provoca um determinado fato. A conjunção como é 

utilizada sempre introduzindo oração subordinada adverbial causal anteposta à principal.” Nessa frase a 

oração “como insistisse” é uma subordinada adverbial causal anteposta à oração principal “...informaram-lhe 

...” 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione. 

 

Questão: 13 

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

REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade 

tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser 

atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 

modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo 

grau de resolubilidade (solução de seus problemas). 

Fonte: CAMPOS GWS, MINAYO MCS, AKEMAN M, DRUMOND JR. M, CARVALHO YM, organizadores. Tratado 

de Saúde Coletiva. 2ª ed. São Paulo. Hucitec Editora; 2012 
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Questão: 18 

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

A Resolução COFEN 429/2012 que dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e 

em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional ou 

eletrônico, no seu art. 4º diz que, quando as anotações de enfermagem forem feitas em meio eletrônico que 

não tenha o recurso de assinatura digital, para que tenha efeito legal é necessária à impressão do documento 

e a assinatura do profissional que tenha prestado a assistência. Diante do exposto, não é todo registro 

eletrônico que tem valor legal, mas apenas o que adotam o recurso da assinatura digital: alternativa D está 

incorreta. 

De acordo com o COFEN, sobre o registro e anotações das atividades de enfermagem, ocorrências e 

intercorrências, os referidos registros se fazem necessários em qualquer área da assistência de enfermagem. 

Atentando-se para o fato de que os registros dos atendimentos e/ou cuidados de enfermagem devem ser 

realizados no prontuário, folha de evolução ou folha de atendimento do paciente e que as ocorrências e 

intercorrências referentes à equipe, devem ser registradas no livro de relatório de enfermagem, acessível e 

privativo da equipe de enfermagem.  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa A 

Fonte: Resolução COFEN 429/2012 que dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do 

paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte – tradicional 

ou eletrônico. Disponível em:  . Acesso em: 02/01/2015. 

 

Questão: 22 

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

ALMEIDA , 2002, define  emergência hipertensiva “como o aumento abrupto e sintomático da pressão arterial 

(geralmente grave: pressão sistólica ≥ 180 mmHg ou pressão diastólica ≥ 110 mmHg) associado a lesões 

estabelecidas ou em progressão em órgãos-alvo com risco de morte iminente e que, portanto, necessita 

tratamento imediato.” FERREIRA, JAZBIK E BRANDÃO, 2009, classificam a emergência  hipertensiva a situação 

caracterizada por PA marcadamente elevada com lesão de órgãos-alvo (encefalopatia hipertensiva, síndrome 

coronariana aguda, acidente vascular encefálico, edema agudo de pulmão, eclâmpsia e dissecção aórtica), 

requerendo internação em unidades de cuidados intensivos e uso de medicações intravasculares.” 

Consideram ainda que a propedêutica do paciente com emergência hipertensiva geralmente se inicia pela 

aferição da PA acima de 180 x 120 mmHg.  

A Sociedade Brasileira de Cardiologia, na VI Diretriz de Hipertensão, recomenda intervenção medicamentosa 

imediata nos casos de pressão arterial sistólica  ≥ 180 mmHg e diastólica  ≥ 110 mmHg. 

Diante do exposto, nos casos de emergência hipertensiva pode ser considerado o valor da pressão arterial 

sistólica ≥ 180 mmHg.  

Fonte: 

• ALMEIDA, Fernando A. Emergências hipertensivas: bases fisiopatológicas para o tratamento. Revista 

Brasileira de Hipertensão vol. 9(4): outubro/dezembro de 2002. Disponível em: 

http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/9-4/emergencias.pdf. Acesso em: 02/01/2015. 

• FERREIRA, Ricardo Frederico; JAZBIK, Carlos E.; BRANDÃO, Andréa A. Emergências Hipertensivas. 

Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto, V.8, Nº 2. Julho/Dezembro, 2009. Disponível em: 

http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=180. Acesso em: 02/01/2015.  



 

11 

 

• Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / Sociedade Brasileira de 

Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arquivo Brasileiro de Cardiologia 2010; 95(1 

supl.1): 1-51. Disponível em: 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf. Acesso em: 

02/01/2015. 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

De acordo com a argumentação apresentada, é correto afirmar que se o índice de segurança técnica que deve 

ser utilizado para estabelecer o quantitativo do pessoal de enfermagem for maior que 15%, não poderá ser 

considerado tal porcentagem, porém de acordo com a Resolução COFEN 293/2004, esse índice não poderá ser 

menor que 15%. Situação que considera a porcentagem. Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN 293/2004 fixa e Estabelece Parâmetros para o Dimensionamento do Quadro de 

Profissionais de Enfermagem nas Unidades Assistenciais das Instituições de Saúde e Assemelhados. Disponível 

em: http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-2932004_4329.html. Acesso em 02/01/2015. 

 

Questão: 25 

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

De acordo com a página portal da saúde do Ministério da Saúde, a Vacina Inativada da Poliomielite foi 

disponibilizada na última campanha de vacinação (que terminou no dia 12 de Dezembro do último ano) para 

as crianças com o calendário de vacinação atrasado, ou seja, que não iniciaram o esquema de vacinação com 

as duas primeiras doses injetáveis, aos dois e quatro meses de idade. Portanto, é correto considerar que a 

vacina inativada poliomielite é disponível nas campanhas para as crianças determinado grupo de crianças. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo termina nesta sexta 

(12). 08/12/2014. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/secretarias/svs/noticias-svs/15868-campanha-de-vacinacao-contra-poliomielite-e-

sarampo-sera-estendida-ate-12-de-dezembro. Acesso em: 02/01/2015. 

 

Questão: 30 

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

O texto apresentado anterior às questões 29 e 30 contextualiza o tema, como demonstra seu próprio 

enunciado. Ele trata dos Objetivos do Milênio (ODM) das Nações Unidas (ONU) que é o tema abordado 

também na questão 30. No entanto, trata-se de uma questão da área de Conhecimentos Gerais e não de 

português, portanto, espera-se que a análise das assertivas sejam efetuadas com base no conhecimento geral 

apresentado pelo candidato e não pela interpretação do texto, até porque não há um comando solicitando 

que seja efetuada uma interpretação. O texto apresentado nesta prova tem o objetivo único de contextualizar 

o tema que foi abordado de forma mais específica na questão. Além disso, é importante que se saliente que 

para que um questionamento quanto aos dados apresentados sejam aceitos é necessário que se apresente as 

referências que comprovam a inconsistência ou dubiedade das informações. A segunda assertiva toma como 

base as informações apresentadas em diversos veículos de comunicação que analisam as conquistas e 

expectativas e apresentam uma perspectiva unânime quanto a grande dificuldade do Brasil em atingir a meta 

proposta. O próprio site do PNUD no Brasil reconhece esta dificuldade: 

O desempenho do Brasil na redução da mortalidade materna foi melhor que as médias registradas nas nações 

em desenvolvimento e na América Latina, embora o país ainda enfrente grandes desafios para alcançar a 
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meta A. De 1990 a 2011, a taxa de mortalidade materna brasileira caiu em 55%, passando de 141 para 64 

óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. O alcance da meta B, contudo, está muito próximo. Em 2011, 99% dos 

partos foram realizados em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde, sendo que cerca de 90% das 

gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. Para abarcar outras dimensões da saúde da mulher, o 

Brasil estipulou para si uma terceira meta: deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por 

câncer de mama e colo de útero até 2015. O país já atingiu a meta em relação ao câncer de colo de útero, mas 

a mortalidade por câncer de mama tem avançado. 

O próprio governo federal reconhece tratar-se deste o ponto mais difícil para obtenção de sucesso por parte 

do Brasil: 

Este é o Objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a 

meta de reduzir em ¾, entre 1990 e 2015, a razão da mortalidade materna. Segundo estimativas da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil 

nascidos vivos em 1990 e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010 

A expectativa da mídia referendada na questão tem como base ainda a própria Empresa Brasileira de 

Comunicação - a EBC - do Governo Federal que afirma categoricamente que o Brasil não atingirá a meta 

tratada, assim como se encontra na questão: 

O Objetivo do Milênio de melhorar a saúde da gestante e reduzir a mortalidade materna não será cumprido – 

nem pelo Brasil nem pelo restante do mundo. O número de óbitos maternos a cada 100 mil nascimentos no 

país passou de 143, em 1990, para 63,9, em 2011. Para reduzir a meta a um quarto do nível de 1990, seria 

preciso chegar a 35. Ainda assim, os níveis do Brasil são melhores do que os dos países em desenvolvimento 

em geral e da América Latina – de 240 e 72 óbitos a cada 100 mil nascidos vivo, respectivamente. 

Tais constatações podem ser confirmadas em diversos veículos de comunicação brasileiros que, assim como o 

próprio governo, apontam o não cumprimento da meta que a ONU considera que dificilmente será atingida 

em seu documento. 

Fonte:  

• http://www.pnud.org.br/odm5.aspx 

• http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm 

• http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/brasil-cumpriu-com-antecedencia-dois-objetivos-do-

milenio-mostra-relatorio 

• http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2014/05/23/interna_brasil,429059/brasil-

cumpre-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-infantil-fome-e-miseria.shtml 

• http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-atinge-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-

infantil,1170645 

• http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/05/brasil-cumpre-dois-dos-objetivos-do-milenio-antes-

de-2015.shtml 

 

 

Cargo: Farmacêutico 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 03 

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

A ficção, para o autor, não tem como elemento principal o humor ou ironia, pois a frase “Um ficcionista às 

vezes precisa saber coisas muito esquisitas” demonstra que a ficção leva o escritor a divagar sobre qualquer 

assunto, plausíveis ou não, tendo a imaginação como seu combustível. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 19 

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

Segundo o vocabulário controlado da ANVISA, na página 28, Elixir é uma “solução hidroalcoólica de sabor 
agradável e adocicado, contendo princípio(s) ativo(s) dissolvido(s)”. 
Logo essa alternativa corresponde ao pedido no enunciado da questão. Alternativa “A” (elixir) é a correta. 
Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/497d908047458b5f952bd53fbc4c6735/ 
vocabulario_controlado_medicamentos_Anvisa.pdf?MOD=AJPERES 

 

Questão: 30 

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

O texto apresentado anterior às questões 29 e 30 contextualiza o tema, como demonstra seu próprio 

enunciado. Ele trata dos Objetivos do Milênio (ODM) das Nações Unidas (ONU) que é o tema abordado 

também na questão 30. No entanto, trata-se de uma questão da área de Conhecimentos Gerais e não de 

português, portanto, espera-se que a análise das assertivas sejam efetuadas com base no conhecimento geral 

apresentado pelo candidato e não pela interpretação do texto, até porque não há um comando solicitando 

que seja efetuada uma interpretação. O texto apresentado nesta prova tem o objetivo único de contextualizar 

o tema que foi abordado de forma mais específica na questão. Além disso, é importante que se saliente que 

para que um questionamento quanto aos dados apresentados sejam aceitos é necessário que se apresente as 

referências que comprovam a inconsistência ou dubiedade das informações. A segunda assertiva toma como 

base as informações apresentadas em diversos veículos de comunicação que analisam as conquistas e 

expectativas e apresentam uma perspectiva unânime quanto a grande dificuldade do Brasil em atingir a meta 

proposta. O próprio site do PNUD no Brasil reconhece esta dificuldade: 

O desempenho do Brasil na redução da mortalidade materna foi melhor que as médias registradas nas nações 

em desenvolvimento e na América Latina, embora o país ainda enfrente grandes desafios para alcançar a 

meta A. De 1990 a 2011, a taxa de mortalidade materna brasileira caiu em 55%, passando de 141 para 64 

óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. O alcance da meta B, contudo, está muito próximo. Em 2011, 99% dos 

partos foram realizados em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde, sendo que cerca de 90% das 

gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. Para abarcar outras dimensões da saúde da mulher, o 

Brasil estipulou para si uma terceira meta: deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por 

câncer de mama e colo de útero até 2015. O país já atingiu a meta em relação ao câncer de colo de útero, mas 

a mortalidade por câncer de mama tem avançado. 

O próprio governo federal reconhece tratar-se deste o ponto mais difícil para obtenção de sucesso por parte 

do Brasil: 

Este é o Objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a 

meta de reduzir em ¾, entre 1990 e 2015, a razão da mortalidade materna. Segundo estimativas da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil 

nascidos vivos em 1990 e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010 
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A expectativa da mídia referendada na questão tem como base ainda a própria Empresa Brasileira de 

Comunicação - a EBC - do Governo Federal que afirma categoricamente que o Brasil não atingirá a meta 

tratada, assim como se encontra na questão: 

O Objetivo do Milênio de melhorar a saúde da gestante e reduzir a mortalidade materna não será cumprido – 

nem pelo Brasil nem pelo restante do mundo. O número de óbitos maternos a cada 100 mil nascimentos no 

país passou de 143, em 1990, para 63,9, em 2011. Para reduzir a meta a um quarto do nível de 1990, seria 

preciso chegar a 35. Ainda assim, os níveis do Brasil são melhores do que os dos países em desenvolvimento 

em geral e da América Latina – de 240 e 72 óbitos a cada 100 mil nascidos vivo, respectivamente. 

Tais constatações podem ser confirmadas em diversos veículos de comunicação brasileiros que, assim como o 

próprio governo, apontam o não cumprimento da meta que a ONU considera que dificilmente será atingida 

em seu documento. 

Fonte:  

• http://www.pnud.org.br/odm5.aspx 

• http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm 

• http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/brasil-cumpriu-com-antecedencia-dois-objetivos-do-

milenio-mostra-relatorio 

• http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2014/05/23/interna_brasil,429059/brasil-

cumpre-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-infantil-fome-e-miseria.shtml 

• http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-atinge-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-

infantil,1170645 

• http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/05/brasil-cumpre-dois-dos-objetivos-do-milenio-antes-

de-2015.shtml 

 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

 

Questão: 01 

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

A palavra “reminiscência” foi empregada, pelo autor no texto, no sentido de “lembrança” que é “aquilo que 

ocorre ao espírito como resultado de experiências já vividas”. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Editora Objetiva 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 16 

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

A questão abordada trata sobre as indicações de reeducação da musculatura do assoalho pélvico como 

tratamento conservador de pacientes com sintoma de incontinência urinária, sendo assim: 

Conforme escrito por Rett et al (2007), a incontinência urinária de esforço (IUE) é definida pela Sociedade 

Internacional de Continência (ICS) como a queixa de perda involuntária de urina no esforço físico, espirro ou 
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tosse. É o tipo mais comum de incontinência urinária (IU) e a sua prevalência pode variar de 12 a 56% 

dependendo da população estudada e do critério empregado para o diagnóstico. 

O tratamento da IUE pode ser cirúrgico ou conservador e no Brasil a abordagem ainda é tradicionalmente 

cirúrgica. Entretanto, visto que o tratamento cirúrgico envolve procedimentos invasivos que podem ocasionar 

complicações, são de custo elevado e podem ser contraindicados em algumas mulheres, atualmente tem 

surgido interesse crescente por opções de tratamentos mais conservadores. Assim, dependendo do tipo e da 

severidade da IU, o tratamento fisioterápico tem sido recomendado como uma forma de abordagem inicial. 

Os exercícios fisioterápicos de fortalecimento do assoalho pélvico, os cones vaginais e a eletroestimulação 

intravaginal têm apresentado resultados expressivos para a melhora dos sintomas de IU em até 85% dos 

casos. Um dos principais objetivos do tratamento fisioterápico é o fortalecimento dos músculos do assoalho 

pélvico, pois a melhora da força e da função desta musculatura favorece uma contração consciente e efetiva 

nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitando assim as perdas urinárias. Também 

colaboram positivamente na melhora do tônus e das transmissões de pressões da uretra, reforçando o 

mecanismo de continência urinária. 

Para Gomes e Silva (2010), A incontinência urinária (IU) é definida como a perda involuntária de urina pela 

uretra. Esta condição pode ser classificada em três tipos mais comuns: incontinência urinária de esforço (IUE), 

incontinência de urgência (IUU) e mista. Na IUE, a perda urinária ocorre em situações nas quais existe 

aumento da pressão intra-abdominal, como no exercício físico, tosse ou espirro. Na IUU vai ocorrer uma 

incapacidade de reter urina devido a um forte desejo miccional. A forma mista é uma associação das duas 

condições anteriores. 

Segundo Baracho (2002), a reeducação da musculatura do assoalho pélvico é indicada nas incontinências de 

ESFORÇO E NÃO DE urgência classificadas como leves ou moderadas. 

Fonte:  

• ELZA BARACHO. FISIOTERAPIA APLICADA A OBSTETRÍCIA – ASPECTOS DA GINECOLOGIA E 

NEONATOLOGIA. (CAP 32 REEDUCAÇAO DA MUSCULATURA DO ASSOALHO PÉLVICO – PAG. 392). 

MEDSI 2002. 

• Gomes, G. V e SILVA, G. D., Incontinência urinária de esforço em mulheres pertencentes ao programa 

de saúde da família de dourados (MS) Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ramb/v56n6/v56n6a11.pdf 

• http://www.scielo.br/pdf/rbgo/v29n3/04.pdf 

 

Questão: 17 

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

De acordo com o que fora solicitado nesta questão, para que seja melhor compreendida a terapia a laser, 

alguns conceitos de física precisam ser conhecidos. Sendo assim, ao analisar cada afirmativa incorreta 

proposta na questão, pode-se concluir que: 

- Período é o tempo gasto para uma oscilação completa (ciclo). É representado pela letra “T” e medido em 

SEGUNDOS E NÃO EM minutos. 

- Ciclo é a MENOR E NÃO maior porção não repetitiva de uma onda, parte compreendida entre duas cristas. 

- Frequência é o número de OSCILAÇÕES E NÃO DE ciclos realizadas em um segundo. A unidade de medida é o 

Hertz (Hz). 

- Frequência e Período são INVERSAMENTE E NÃO diretamente proporcionais sendo assim, quanto maior for o 

número de ciclos realizados em um segundo, menor será a distância percorrida. 

Diante do exposto, tal recurso torna-se improcedente. 
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Fonte: Manual de recursos fisioterapêuticos. Pag. 18 e 19. Edgar Meireles Rodrigues e Cosme S. Guimarães. 

IPEAF. REVINTER. 1998. 

 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 19 

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

O perigo envolvido na etapa de pré-preparo e preparo dos alimentos é a contaminação por manipuladores, 

onde estes entram em contato direto com os alimentos oferecendo perigo ao mesmo. Portanto, a fim de 

prevenir, o manipulador deverá higienizar as mãos corretamente. E como ação corretiva, no caso será a 

higienização correta das mãos de acordo com as técnicas corretas para tal: 

Umedecer as mãos e antebraços com água, lavar com sabonete neutro, inodoro com ação antisséptica, 

massagear bem as mãos e antebraços, entre os dedos e unhas pelo menos 3 minutos, enxaguar as mãos e 

antebraços e secá-los com papel toalha descartável não reciclado ou outro procedimento não contaminante, e 

jogar o papel em coletor de papel de preferência acionado sem contato humano, aplicar álcool 70% e deixar 

secar naturalmente. 

Esse será um ponto crítico de controle cujos perigos são prevenidos. 

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

 

Questão: 24 

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

Conforme enunciado, considerando 15% do valor disseminado (ilustrativo) em 30% dos itens, é classificado 

como classe B – itens intermediários. Portanto, a questão apresenta somente uma resposta correta, segundo 

definições abaixo: 

CLASSIFICAÇÃO abc 

Classe A: de maior importância, valor ou quantidade, corresponde a 20% dos itens; 

Classe B: com importância, quantidade ou valor intermediário, corresponde a 30% dos itens; 

Classe C: de menor importância, valor ou quantidade, corresponde a 50% dos itens. 

Fonte: FENILI, Renato.  Administração de recursos materiais e patrimoniais para concurso: abordagem 

completa. São Paulo: Método, 2011. 
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Cargo: Pedagogo 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Cargo: Professor PI 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 

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

“O acento indicador de crase é usado nas expressões adverbiais, nas locuções prepositivas e conjuntivas de 

que participam palavras femininas tais como : à tarde, à noite, às avessas, à beira de, às vezes, etc.” 

Fonte: Pasquale & Ulisses – Gramática da Língua Portuguesa – Editora Scipione 

 

Questão: 23 

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

A primeira afirmativa está incorreta, pois, fato de o projeto político pedagógico de muitas escolas figurar 

apenas como um texto formal que cumpre uma exigência burocrática, não significa que a escola não tenha um 

projeto próprio. Significa que ele é, na verdade, um projeto pedagógico fragmentado, em que cada professor 

se encerra no seu trabalho solitário para desenvolver o currículo à sua maneira. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. MEC 

 

 

Cargo: Professor PII - Artes 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Professor PII – Ciências e Biologia 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 
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Cargo: Professor PII – Educação Física 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Professor PII – Filosofia 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Professor PII – Geografia 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Professor PII - História 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 23 

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

O erro da resposta D consiste ao se referir a acordos internacionais destinados ESPECIFICAMENTE aos países 

LATINO-AMERICANOS, e referir-se ao BRICS como um deles. O BRICS é um agrupamento econômico 

atualmente composto por cinco países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco 

econômico ou uma instituição internacional, mas de um mecanismo internacional na forma de um 

agrupamento informal, ou seja, não registrado burocraticamente com estatuto e carta de princípios, o que 

foge à definição dessa alternativa de acordos internacionais destinados ESPECIFICAMENTE aos países LATINO-

AMERICANOS. 

Fonte:  

• http://www.brasilescola.com/geografia/bric.htm 

• http://economia.terra.com.br/brics/ 
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Cargo: Professor PII – Inglês 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Professor PII - Libras 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 20 

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

O intérprete deve interpretar fielmente e com o melhor da sua habilidade, sempre transmitindo o 

pensamento, a intenção e o espírito do professor ou palestrante. O intérprete de libras quando em atuação 

está exposto a uma fala oral, que neste caso chamamos de língua fonte, essa por sua vez é dotada de 

significados e figuras de estilo comumente da língua, sendo assim, não se pode negar que o intérprete de 

libras a todo tempo faz e estabelece escolhas. O “fazer escolhas” é inerente à ordem de estrutura da língua 

alvo, por possuir léxico e estruturas diferentes. A fidelidade está diante da necessidade de não produzir outro 

significado na língua alvo, sem prejuízos ao receptor. O uso da libras na interpretação é realizado antes tudo 

na escolha de um gênero de discurso, outrossim, faz-se necessário adequações semântico-objetivas não 

encontrados na fala. Em vista do exposto acima, considera-se improcedente as alegações da recorrente. 

Fonte: Lacerda, Cristina B. F. Intérprete de Libras: atuação na educação infantil e no ensino fundamental. 

Porto Alegre: Mediação, 2009. PP. 35 

 

 

Cargo: Professor PII – Língua Portuguesa 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 
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Cargo: Professor PII - Matemática 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 19 

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

Considerando que existem 4 cursos, então, as quatro primeiras vagas da equipe já estão preenchidas com um 

estagiário de cada curso. Resta analisar o preenchimento da última vaga.  A ordem não é fator determinante: 

1 ADM + 1 EC + 1 SS + 1 PSC + (1 ADM ou 1 EC ou 1 SS ou 1 PSC). 

Logo, após selecionar 1 de cada curso, ter-se-á 10 estagiários restantes cuja escolha não requer qualquer 

critério. Assim, pelo princípio fundamental da contagem, 5 x 4 x 3 x 2 x 10 = 1200. 

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

 

Questão: 30 

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

O texto apresentado anterior às questões 29 e 30 contextualiza o tema, como demonstra seu próprio 

enunciado. Ele trata dos Objetivos do Milênio (ODM) das Nações Unidas (ONU) que é o tema abordado 

também na questão 30. No entanto, trata-se de uma questão da área de Conhecimentos Gerais e não de 

português, portanto, espera-se que a análise das assertivas sejam efetuadas com base no conhecimento geral 

apresentado pelo candidato e não pela interpretação do texto, até porque não há um comando solicitando 

que seja efetuada uma interpretação. O texto apresentado nesta prova tem o objetivo único de contextualizar 

o tema que foi abordado de forma mais específica na questão. Além disso, é importante que se saliente que 

para que um questionamento quanto aos dados apresentados sejam aceitos é necessário que se apresente as 

referências que comprovam a inconsistência ou dubiedade das informações. A segunda assertiva toma como 

base as informações apresentadas em diversos veículos de comunicação que analisam as conquistas e 

expectativas e apresentam uma perspectiva unânime quanto a grande dificuldade do Brasil em atingir a meta 

proposta. O próprio site do PNUD no Brasil reconhece esta dificuldade: 

O desempenho do Brasil na redução da mortalidade materna foi melhor que as médias registradas nas nações 

em desenvolvimento e na América Latina, embora o país ainda enfrente grandes desafios para alcançar a 

meta A. De 1990 a 2011, a taxa de mortalidade materna brasileira caiu em 55%, passando de 141 para 64 

óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. O alcance da meta B, contudo, está muito próximo. Em 2011, 99% dos 

partos foram realizados em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde, sendo que cerca de 90% das 

gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. Para abarcar outras dimensões da saúde da mulher, o 

Brasil estipulou para si uma terceira meta: deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por 

câncer de mama e colo de útero até 2015. O país já atingiu a meta em relação ao câncer de colo de útero, mas 

a mortalidade por câncer de mama tem avançado. 

O próprio governo federal reconhece tratar-se deste o ponto mais difícil para obtenção de sucesso por parte 

do Brasil: 

Este é o Objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a 

meta de reduzir em ¾, entre 1990 e 2015, a razão da mortalidade materna. Segundo estimativas da Secretaria 
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de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil 

nascidos vivos em 1990 e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010 

A expectativa da mídia referendada na questão tem como base ainda a própria Empresa Brasileira de 

Comunicação - a EBC - do Governo Federal que afirma categoricamente que o Brasil não atingirá a meta 

tratada, assim como se encontra na questão: 

O Objetivo do Milênio de melhorar a saúde da gestante e reduzir a mortalidade materna não será cumprido – 

nem pelo Brasil nem pelo restante do mundo. O número de óbitos maternos a cada 100 mil nascimentos no 

país passou de 143, em 1990, para 63,9, em 2011. Para reduzir a meta a um quarto do nível de 1990, seria 

preciso chegar a 35. Ainda assim, os níveis do Brasil são melhores do que os dos países em desenvolvimento 

em geral e da América Latina – de 240 e 72 óbitos a cada 100 mil nascidos vivo, respectivamente. 

Tais constatações podem ser confirmadas em diversos veículos de comunicação brasileiros que, assim como o 

próprio governo, apontam o não cumprimento da meta que a ONU considera que dificilmente será atingida 

em seu documento. 

Fonte:  

• http://www.pnud.org.br/odm5.aspx 

• http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm 

• http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/brasil-cumpriu-com-antecedencia-dois-objetivos-do-

milenio-mostra-relatorio 

• http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2014/05/23/interna_brasil,429059/brasil-

cumpre-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-infantil-fome-e-miseria.shtml 

• http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-atinge-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-

infantil,1170645 

• http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/05/brasil-cumpre-dois-dos-objetivos-do-milenio-antes-

de-2015.shtml 

 

 

Cargo: Psicopedagogo 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 

 

 

Cargo: Psicólogo 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 13 

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

REGIONALIZAÇÃO e HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade 

tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada e com a definição da população a ser 

atendida. Isto implica na capacidade dos serviços em oferecer a uma determinada população todas as 

modalidades de assistência, bem como o acesso a todo tipo de tecnologia disponível, possibilitando um ótimo 

grau de resolubilidade (solução de seus problemas). 

Fonte: CAMPOS GWS, MINAYO MCS, AKEMAN M, DRUMOND JR. M, CARVALHO YM, organizadores. Tratado 

de Saúde Coletiva. 2ª ed. São Paulo. Hucitec Editora; 2012 

 

Questão: 19 

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

A psicoterapia ou análise comportamental, no que diz respeito ao método e às técnicas de tratamento, pode 

sim somente produzir diminuição de um dado comportamento temporariamente e nas situações em que o 

agente punitivo estiver presente. Isso se justifica tendo em vista que se um pareamento de estímulos 

decorrente da proposta de aprendizagem associativa deixar de existir, “com o tempo o condicionamento se 

extingue e o estímulo condicionado deixa de provocar a resposta condicionada. Esse é um importante 

mecanismo responsável pelo desaparecimento, com o tempo, de respostas aprendidas”. (Cordiolli, 2008, 

p.453). 

Fonte: Cordioli, A.V. (2008) e cols. Psicoterapias. Porto Alegra: Artmed. 

 

Questão: 21 

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

A ética profissional pode ser definida como um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em 

prática no exercício de qualquer profissão. Nesse sentido, a respeito da ética das atividades de um 

profissional, portanto, é possível afirmar que ela seja regida também pela observância de preceitos morais, de 

regras práticas da conduta profissional e pessoal ou, ainda, o uso do bom senso. Esse pressuposto acerca da 

ética profissional para a Psicologia, enquanto profissão, ultrapassa a limitação das normas de conduta do 

exercício profissional, visto que Psicologia possibilita um diálogo e um aprofundamento de questões éticas, 

bioéticas e morais no contexto da saúde devido à compreensão e caracterização da consciência de si 

permeada de valores culturais e relacionais que somente é identificada na espécie humana.   

Nesse sentido, mediante uma suposição legal, os profissionais da saúde, aliados à Psicologia, viabilizam 

práticas aos pacientes implicados em uma oferta de cuidados apenas mediante a permissão dos mesmos e/ou 

de seus responsáveis. Além disso, não é somente a psicologia que propõe o princípio da autonomia na relação 

paciente profissional de saúde e o diálogo e um aprofundamento de questões éticas conforme sugerem as 

demais sentenças. Outras ciências da saúde também o fazem. 

Fonte:  

• Castro, D. A. Psicologia e ética em cuidados paliativos. Psicologia Ciência e Profissão, vol.21 no. 4 

Brasília, 2001. 

• CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO. Resolução do Conselho Federal de Psicologia 010/05. 

Brasília, 2001. 
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Questão: 23 

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

O desenvolvimento da linguagem envolve aspectos verbais e não verbais expressos pela necessidade de 

integração entre diversos sistemas biológicos, além de aspectos cognitivos e ambientais são parâmetros 

essenciais para a evolução da linguagem. De acordo com Valle (2011, p. 13-14) transtornos identificados no 

âmbito cognitivo poderão impedir a aquisição da linguagem infantil e se impede a aquisição não se pode falar 

em desenvolvimento desse processo cognitivo, o que invalida o julgamento correto da sentença I da questão, 

já que a mesma fala em aquisição e desenvolvimento da linguagem. Ainda conforme o autor citado, 

transtornos identificados nos âmbitos cognitivo e social das experiências auditivas inviabilizam sim a 

construção da linguagem oral e conceitual visto que tais transtornos comprometem a capacidade articulatória 

necessária para a expressão e construção da linguagem. Além disso, considerando que o enunciado da 

questão especifica e contextualiza a psicologia do desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem, não se 

trata de diversos sistemas biológicos generalistas, ao contrário, trata-se da “integração entre diversos 

sistemas biológicos - como sistema nervoso central, aparelho auditivo, entre outros -, além de aspectos 

cognitivos, psicológicos e ambientais” (Valle, 2011, p. 13.) 

Fonte: Valle, T.G.M.; Maia, A.C.B. (orgs) (2011). Psicologia do desenvolvimento humano e aprendizagem. São 

Paulo: Cultura Acadêmica. 

 

Questão: 27 

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

O recurso apresenta a Liga dos Camponeses Pobres que é um movimento atual que não pode ser confundido 

com as Ligas Camponesas existentes no Nordeste e que foram precursoras deste movimento em prol da 

reforma agrária no Brasil. As Ligas Camponesas foram um movimento de luta pela reforma agrária no Brasil 

iniciado na década de 1950, que teve como principal figura incentivadora o advogado e deputado pelo Partido 

Socialista Brasileiro (PSB) Francisco Julião (1915-1999). As Ligas Camponesas organizaram milhares de 

trabalhadores rurais que viviam como parceiros ou arrendatários, principalmente no Nordeste brasileiro, 

utilizando o lema “Reforma Agrária na lei ou na marra” contra a secular estrutura latifundiária no Brasil. É 

importante que fique claro que cada movimento social possui uma denominação específica e há muitos 

nomes parecidos, no entanto, é importante que se atente que para se ter conhecimentos gerais, é necessário 

ter noção básica de disciplinas como história e geografia para que se possa fazer uma relação que propicie o 

entendimento adequado dos acontecimentos que marcam a sociedade atual e, então, entender sua 

importância e origem. Sem esta relação (descrita inclusive no item que trata do conteúdo de Conhecimentos 

Gerais no edital) não há como avaliar a trajetória da sociedade e conhecer de fatos seu cenário geral. Além 

disso, é importante esclarecer que a questão está relacionada ao tema reforma agrária no Brasil, tratado no 

trecho extraído de um texto retirado da internet que contextualiza a questão como está claro nos comandos 

da prova (antes do texto, que precede esta questão 26 e 27 está à informação “O trecho a seguir contextualiza 

o tema tratado nas questões 26 e 27”). 

Fonte: http://www.mundoeducacao.com/historiadobrasil/as-ligas-camponesas.htm 

http://www.agroecologia.org.br/index.php/noticias/noticias-para-o-boletim/491-em-reuniao-com-a-

presidenta-dilma-movimentos-do-campo-cobram-reforma-agraria-e-mais-agilidade-do-governo 
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Questão: 30 

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

O texto apresentado anterior às questões 29 e 30 contextualiza o tema, como demonstra seu próprio 

enunciado. Ele trata dos Objetivos do Milênio (ODM) das Nações Unidas (ONU) que é o tema abordado 

também na questão 30. No entanto, trata-se de uma questão da área de Conhecimentos Gerais e não de 

português, portanto, espera-se que a análise das assertivas sejam efetuadas com base no conhecimento geral 

apresentado pelo candidato e não pela interpretação do texto, até porque não há um comando solicitando 

que seja efetuada uma interpretação. O texto apresentado nesta prova tem o objetivo único de contextualizar 

o tema que foi abordado de forma mais específica na questão. Além disso, é importante que se saliente que 

para que um questionamento quanto aos dados apresentados sejam aceitos é necessário que se apresente as 

referências que comprovam a inconsistência ou dubiedade das informações. A segunda assertiva toma como 

base as informações apresentadas em diversos veículos de comunicação que analisam as conquistas e 

expectativas e apresentam uma perspectiva unânime quanto a grande dificuldade do Brasil em atingir a meta 

proposta. O próprio site do PNUD no Brasil reconhece esta dificuldade: 

O desempenho do Brasil na redução da mortalidade materna foi melhor que as médias registradas nas nações 

em desenvolvimento e na América Latina, embora o país ainda enfrente grandes desafios para alcançar a 

meta A. De 1990 a 2011, a taxa de mortalidade materna brasileira caiu em 55%, passando de 141 para 64 

óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. O alcance da meta B, contudo, está muito próximo. Em 2011, 99% dos 

partos foram realizados em hospitais ou outros estabelecimentos de saúde, sendo que cerca de 90% das 

gestantes fizeram quatro ou mais consultas pré-natais. Para abarcar outras dimensões da saúde da mulher, o 

Brasil estipulou para si uma terceira meta: deter e inverter a tendência de crescimento da mortalidade por 

câncer de mama e colo de útero até 2015. O país já atingiu a meta em relação ao câncer de colo de útero, mas 

a mortalidade por câncer de mama tem avançado. 

O próprio governo federal reconhece tratar-se deste o ponto mais difícil para obtenção de sucesso por parte 

do Brasil: 

Este é o Objetivo que o Brasil tem mais dificuldade de atingir. O país melhorou, mas ainda não alcançou a 

meta de reduzir em ¾, entre 1990 e 2015, a razão da mortalidade materna. Segundo estimativas da Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, a razão da mortalidade materna era de 141 por 100 mil 

nascidos vivos em 1990 e declinou para 68 por 100 mil nascidos vivos em 2010 

A expectativa da mídia referendada na questão tem como base ainda a própria Empresa Brasileira de 

Comunicação - a EBC - do Governo Federal que afirma categoricamente que o Brasil não atingirá a meta 

tratada, assim como se encontra na questão: 

O Objetivo do Milênio de melhorar a saúde da gestante e reduzir a mortalidade materna não será cumprido – 

nem pelo Brasil nem pelo restante do mundo. O número de óbitos maternos a cada 100 mil nascimentos no 

país passou de 143, em 1990, para 63,9, em 2011. Para reduzir a meta a um quarto do nível de 1990, seria 

preciso chegar a 35. Ainda assim, os níveis do Brasil são melhores do que os dos países em desenvolvimento 

em geral e da América Latina – de 240 e 72 óbitos a cada 100 mil nascidos vivo, respectivamente. 

Tais constatações podem ser confirmadas em diversos veículos de comunicação brasileiros que, assim como o 

próprio governo, apontam o não cumprimento da meta que a ONU considera que dificilmente será atingida 

em seu documento. 

Fonte:  

• http://www.pnud.org.br/odm5.aspx 

• http://www.odmbrasil.gov.br/o-brasil-e-os-odm 
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• http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/05/brasil-cumpriu-com-antecedencia-dois-objetivos-do-

milenio-mostra-relatorio 

• http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2014/05/23/interna_brasil,429059/brasil-

cumpre-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-infantil-fome-e-miseria.shtml 

• http://www.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-atinge-meta-da-onu-e-reduz-mortalidade-

infantil,1170645 

• http://info.abril.com.br/noticias/ciencia/2014/05/brasil-cumpre-dois-dos-objetivos-do-milenio-antes-

de-2015.shtml 

 

 

Cargo: Secretário Escolar 

 

Questão: 05 

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

Analisando as alternativas, de acordo com os argumentos recursais interpostos, verifica-se que as palavras 

“daí” e “paraíso” – alternativa D – apesar de apresentarem classificações distintas quanto à tonicidade, visto 

que uma oxítona (“daí”) e a outra paroxítona (“paraíso), ambas são acentuadas pela mesma regra: acentua-se 

o “i” tônico em hiato com vogal anterior (“da-í” e “pa-ra-í-so”). Já os vocábulos “até” e “você” – alternativa C – 

são acentuadas por serem oxítonas terminadas em -e. Portanto, a única alternativa correta é a C. 

Fontes:  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 66 e 

108-111. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 71-73. 

 

Questão: 12 

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

Comparação da figura A com a figura B (giro no sentido anti-horário de dois quintos de volta no sentido anti-

horário da figura B):      

              
                                   Figura  A    =     Figura B 

                         

Reposicionando-se as figuras tem-se: 

Figura C com giro de um quinto de volta no sentido horário ou quatro quintos de volta no sentido anti-horário: 
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As posições em negrito na estrela menor é diferente das Figuras A e B. 

Figura D com giro de um quinto de volta no sentido horário: 

 
Assim a figura da alternativa C é diferente das demais. 

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 perfil do (a) aluno(a) para efetuação de matrícula nova, entre outros, é NÃO ter documentação que 

comprove escolaridade anterior. 

Fonte: Técnicas de redação e arquivo. Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da 

Educação. Brasília / 2007. 

 

Questão: 19 

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

A transferência é feita considerando as disciplinas constantes da Base Nacional Comum. No caso de aluno 

transferido de outro país, após essa análise das disciplinas, ocorre a equivalência de estudos que é o nome 

que atribuímos ao procedimento de equivalência entre estudos realizados no exterior e a estrutura de 

educação do Brasil. 

Fonte: Técnicas de redação e arquivo. Profuncionário – Curso Técnico de Formação para os Funcionários da 

Educação. Brasília / 2007. 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem - ESF 

 

Questão: 01 

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

Analisando as alternativas apresentadas, infere-se que estão corretas as opções A, B e D, conforme se verifica 

abaixo:  

• Independente para onde se vá, sempre é bom conhecer outros lugares. – “Viajar é a melhor coisa do 

mundo. Não importa para que lugar. Sair de onde você está e passar um tempo em outro, pra mim, já é 

suficiente.” (1º§); 
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• A árdua acessibilidade é um dos fatores que pode fazer a viagem valer a pena. – “As pessoas, com 

razão, dizem que aqui nós não temos estrutura, os lugares são de difícil acesso, mas vou te dizer, faz 

um pouco parte da graça do passeio.” (3º§); e,  

• Os brasileiros viajam mais para o exterior, pelo fato de, com isso, serem considerados sofisticados. – 

“Existe algum preconceito bobo na cabeça do brasileiro de que chique mesmo é ir pra Europa.” (2º§)  

Portanto, a única incorreta, de acordo com o disposto pelo autor, é a C (“as pessoas preferem conhecer 

cidades estrangeiras devido ao valor monetário.”), visto que o valor monetário não pode ser considerado um 

motivo para as viagens estrangeiras, pois apresentam o mesmo valor de uma viagem às cidades brasileiras: 

“Um dos argumentos é que viajar para fora é o mesmo preço de uma viagem para o Nordeste. Ué, e daí? Você 

pode se divertir muito mais no Nordeste, tenha certeza.” (2º§). Segundo o autor, a razão pela qual isso ocorre 

encontra-se disposto na alternativa D (“os brasileiros viajam mais para o exterior, pelo fato de, com isso, 

serem considerados sofisticados.”).  

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 04 

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

Analisando as alternativas, pode-se inferir, respectivamente, que estão: 

CORRETA – “[...] em Nova York, agora, só tem brasileiro!” (1º§) – visto que o uso da vírgula, nesse caso, é 

facultativo, pois o adjunto adverbial quando breve (“agora”) pode dispensá-la;  

INCORRETA – “As pessoas, com razão, dizem que aqui nós não temos estrutura [...]” (3º§), visto que a retirada 

das vírgulas, na referida frase, altera semanticamente o contexto empregado pelo autor, pois a ausência da 

vírgula mudaria o sentido da frase, visto que ao retirar as vírgulas em “as pessoas, com razão, dizem...”, a 

oração adjetiva explicativa irá se tornar uma oração adjetiva restritiva, ou seja, “(apenas) as pessoas com 

razão dizem...”. 

CORRETA – “Temos dois dos melhores museus do mundo aqui no Brasil, um no Recife e outro em Minas.” (6º§), 

pois a vírgula pode ser substituída por dois pontos, visto que os dois pontos introduzem uma enumeração 

explicativa. 

Fontes:  

• O próprio texto.  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 550 e 

554. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 428-430. 

 

Questão: 05 

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

Analisando as alternativas, de acordo com os argumentos recursais interpostos, verifica-se que as palavras 

“daí” e “paraíso” – alternativa D – apesar de apresentarem classificações distintas quanto à tonicidade, visto 

que uma oxítona (“daí”) e a outra paroxítona (“paraíso), ambas são acentuadas pela mesma regra: acentua-se 

o “i” tônico em hiato com vogal anterior (“da-í” e “pa-ra-í-so”). Já os vocábulos “até” e “você” – alternativa C – 

são acentuadas por serem oxítonas terminadas em -e. Portanto, a única alternativa correta é a C. 

Fontes:  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 66 e 

108-111. 
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• CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48 ed. rev. 3ª reimp. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 71-73. 

 

Questão: 09 

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

Analisando as alternativas, verifica-se as opções A, a B e C estão corretas, respectivamente: 

• “Você, com certeza, já ouviu alguém dar o chilique [...]” (1º§), pois o termo em destaque é um 

pronome indefinido (substantivo); 

• “[...] sem nenhum quiosque vendendo nem uma água é muito legal.” (4º§), pois o termo em destaque é 

um pronome indefinido (adjetivo); 

• “Não estou falando tudo isso querendo dizer que ir ao Egito é bobagem [...]” (6º§), pois o termo em 

destaque é um pronome indefinido (adjetivo). Ressalta-se que o pronome “tudo” normalmente é 

substantivo, mas será pronome adjetivo em expressões como “tudo isso”. 

Portanto, a única incorreta é a D – “Claro que queremos um mínimo e que isso não pode ser justificativa para a 

precariedade dos nossos cartões-postais [...]” (4º§) –, pois o termo destacado é um pronome demonstrativo. 

Fontes:  

• O próprio texto.  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  p. 273, 

275, 276 e 277. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 183, 186 e 187. 

 

Questão: 12 

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

Comparação da figura A com a figura B (giro no sentido anti-horário de dois quintos de volta no sentido anti-

horário da figura B):      

              
                                   Figura  A    =     Figura B 

                         

Reposicionando-se as figuras tem-se: 

Figura C com giro de um quinto de volta no sentido horário ou quatro quintos de volta no sentido anti-horário: 

As posições em negrito na estrela menor é diferente das Figuras A e B. 

Figura D com giro de um quinto de volta no sentido horário: 
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Assim a figura da alternativa C é diferente das demais. 

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

 

Questão: 13 

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

O valor numérico central é dado pelo produto dos dois números inferiores menos o número do topo. 

7.2-3=11 

3.5-6=9 

2.6-7=?=5 

4.3-2=10 

Assim o sinal de interrogação é igual a 5. 

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

 

Questão: 17 

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

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem têm como finalidade, além de fornecer informações sobre 

a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a 

continuidade da assistência e das informações nas 24 horas, condição indispensável para a compreensão do 

paciente de modo global. É incorreto afirmar que os registros de enfermagem têm como finalidade única 

fornecer informações sobre a assistência de enfermagem. 

Os registros realizados no prontuário do paciente tornam-se um documento legal de defesa dos profissionais, 

devendo, portanto, estar imbuídos de autenticidade e de significado legal. Os mesmos refletem todo o 

empenho e força de trabalho da equipe de enfermagem, valorizando, assim, suas ações. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa D 

Fonte: COREN-SP. Anotações de Enfermagem. 2009. Disponível em: www.corensp.org.br. Acesso em: 

02/01/2015. 

 

Questão: 18 

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

A literatura aponta a dor como quinto sinal vital e deve sempre ser registrado ao mesmo tempo e no mesmo 

ambiente clínico em que também são avaliados os outros sinais vitais, quais sejam: temperatura, pulso, 

respiração e pressão arterial.  A dor pode ser definida como uma experiência subjetiva que pode estar 

associada a dano real ou potencial nos tecidos, podendo ser descrita tanto em termos desses danos quanto 

por ambas as características.  

A dor pode ser definida como uma experiência sensitiva e emocional subjetiva desagradável e o profissional 

de enfermagem, como profissional de saúde que geralmente está mais próximo ao paciente, deve estar 

preparado para reconhecê-la e avaliá-la com o objetivo de proporcionar conforto e alívio ao paciente. No 
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conteúdo programático contido no edital deste concurso, não há referência direta do tema dor, porém, é um 

assunto de extrema relevância porque está naturalmente presente na maioria das patologias e clínicas. 

Fonte: POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elservier, 2013.  

SOUSA, Fátima Aparecida Emm Faleiros. Dor: o quinto sinal vital. Revista Latino-Americana de 

Enfermagem vol.10 no. 3 Ribeirão Preto Maio/Junho  2002. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692002000300020. Acesso em 02/01/2015. 

 

Questão: 21 

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

Sustenta o recurso que a atribuição manter o cadastramento das famílias e indivíduos atualizados no sistema 

de informação da unidade é de responsabilidade do agente comunitário de saúde. Porém, de acordo com a 

Portaria MS 2.488/2011 esta é uma atribuição comum a todos os membros da equipe de saúde da atenção 

básica. Ao agente comunitário de saúde compete cadastrar as famílias e os indivíduos de sua microárea.  

A ação de encaminhar, quando necessário, usuários para outros serviços não é atribuição deste profissional, 

mas sim do enfermeiro e do médico. A alternativa A está incorreta. 

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: PORTARIA Nº 2.488, DE 21 DE OUTUBRO DE 2011. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde 

da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html. Acesso em: 02/01/2015. 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

Questão anulada, uma vez que nenhuma das alternativas atende ao enunciado. 

 

Questão: 24 

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

A vacina pneumocócica 10 disponibilizada na rede básica de saúde é administrada em três doses (aos 2, 4 e 6 

meses de vida). É recomendado um reforço entre 12 e 15 meses de vida.  As razões recursais dispõem que são 

quatro doses por considerar o reforço. Porém, não está incorreto afirmar que é administrada em três doses.  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa B.  

Fonte: 

• GLAXO SMITHKLINE BRASIL. Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada). Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=8623372013&pIdA

nexo=1823717. Acesso em: 02/01/2015. 

• SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES. Calendário de Vacinação da Criança 2013/2014. Disponível 

em: http://www.sbim.org.br/wp-content/uploads/2013/06/crianca_calendarios-sbim_2013-

2014_130621.pdf. Acesso em: 02/01/2015. 

 

Cargo: Técnico em Saúde Bucal - ESF 

 

Questão: 04 

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

Analisando as alternativas, pode-se inferir, respectivamente, que estão: 
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CORRETA – “[...] em Nova York, agora, só tem brasileiro!” (1º§) – visto que o uso da vírgula, nesse caso, é 

facultativo, pois o adjunto adverbial quando breve (“agora”) pode dispensá-la;  

INCORRETA – “As pessoas, com razão, dizem que aqui nós não temos estrutura [...]” (3º§), visto que a retirada 

das vírgulas, na referida frase, altera semanticamente o contexto empregado pelo autor, pois a ausência da 

vírgula mudaria o sentido da frase, visto que ao retirar as vírgulas em “as pessoas, com razão, dizem...”, a 

oração adjetiva explicativa irá se tornar uma oração adjetiva restritiva, ou seja, “(apenas) as pessoas com 

razão dizem...”. 

CORRETA – “Temos dois dos melhores museus do mundo aqui no Brasil, um no Recife e outro em Minas.” (6º§), 

pois a vírgula pode ser substituída por dois pontos, visto que os dois pontos introduzem uma enumeração 

explicativa. 

Fontes:  

• O próprio texto.  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 550 e 

554. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 428-430. 

 

Questão: 05 

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

Analisando as alternativas, de acordo com os argumentos recursais interpostos, verifica-se que as palavras 

“daí” e “paraíso” – alternativa D – apesar de apresentarem classificações distintas quanto à tonicidade, visto 

que uma oxítona (“daí”) e a outra paroxítona (“paraíso), ambas são acentuadas pela mesma regra: acentua-se 

o “i” tônico em hiato com vogal anterior (“da-í” e “pa-ra-í-so”). Já os vocábulos “até” e “você” – alternativa C – 

são acentuadas por serem oxítonas terminadas em -e. Portanto, a única alternativa correta é a C. 

Fontes:  

• MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 66 e 

108-111. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. p. 71-73. 

 

Questão: 12 

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

Comparação da figura A com a figura B (giro no sentido anti-horário de dois quintos de volta no sentido anti-

horário da figura B):      

              
                                   Figura A =     Figura B 

                         

Reposicionando-se as figuras tem-se: 
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Figura C com giro de um quinto de volta no sentido horário ou quatro quintos de volta no sentido anti-horário: 

As posições em negrito na estrela menor é diferente das Figuras A e B. 

Figura D com giro de um quinto de volta no sentido horário: 

 
Assim a figura da alternativa C é diferente das demais. 

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

 

Cargo: Terapeuta ocupacional 

 

Questão: 02 

Recurso Procedente. Questão anulada. 

A redação de todo o 4º parágrafo do texto deixa margem a mais de uma opção correta. 

Fonte: O próprio texto. 
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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, 

 

 

15 de janeiro de 2015 

 

 

IDECAN 


