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CONCURSO PÚBLICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

FRANCISCO DO GLÓRIA/MG 

 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

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

que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL Nº 001 DE 2015 DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

505000136 Adelina Maria Vasconcelos De Oliveira Agente Comunitário de Saúde 

505000177 Thaynara Alves Felicio De Azevedo Agente Comunitário de Saúde 

505000293 Hueverton Medeiros Ferreira Da Silva Agente Comunitário de Saúde 

505000311 Stéfany De Souza E Silva Agente Comunitário de Saúde 

505000531 Eduardo Lazarino De Castro Agente Comunitário de Saúde 

505000760 Sérgio Marques Pedrosa Agente Comunitário de Saúde 

505000139 Adelina Maria Vasconcelos De Oliveira Agente de Combate a Endemias 

505000547 Lauryan De Almeida Peixoto Ricardo Agente de Combate a Endemias 

505000637 Erlândia Cláudia Abraão Pio Agente de Combate a Endemias 

505000661 Weslley Rodrigues De Andrade Agente de Combate a Endemias 

505001061 Camila Aparecida De Oliveira Rosa Agente de Combate a Endemias 

505000213 Francelaine Aparecida Lelli Auxiliar Administrativo 

505001160 Monique De Souza Lellis Auxiliar Administrativo 

505001161 Nara Vaz De Souza Auxiliar Administrativo 

505000623 Polyana Aparecida Almeida Pedrosa Auxiliar de Laboratório 

505000128 Dayane Fernanda Da Silva Auxiliar de Limpeza 

505000264 Hilda Maria Zeferino Auxiliar de Limpeza 

505000474 Patricia Carla De Oliveira Auxiliar de Limpeza 

505000516 Elizabeth De Paula Auxiliar de Limpeza 

505000619 Marilda Aparecida Zeferino Silva Auxiliar de Limpeza 

505000640 Juliana Maria De Moura Auxiliar de Limpeza 
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505000800 Elenice Cristina Zeferino Auxiliar de Limpeza 

505000870 Dorinha Cecília Da Silva Auxiliar de Limpeza 

505000992 Noemi Gonçalves De Oliveira Auxiliar de Limpeza 

505000394 Francelaine Aparecida Lelli Auxiliar de Odontologia - ESF 

505000867 Juliana De Freitas Oliveira Auxiliar de Odontologia - ESF 

505000798 Elenice Cristina Zeferino Auxiliar de Serviços Gerais 

505000693 Nathalia Silva Mafra Enfermeiro 

505000924 Kessiane Fernandes Lorde Guimarães Enfermeiro 

505001219 Ana Paula Pedrosa Carvalho Enfermeiro 

505000296 Everton Mendes Pedrosa Enfermeiro - ESF 

505000445 Wolney Ribeiro De Souza Enfermeiro - ESF 

505000284 Douglas De Souza Silva Fiscal de Obras e Posturas 

505000462 Ramon De Paula Oliveira Silva Gari 

505000465 Angelica Lourenço Guimarães Silva Gari 

505000532 Eduardo Lazarino De Castro Gari 

505000536 Athaydes De Almeida Guedes Gari 

505000665 Betina Marini Campos De Souza Cruz Gari 

505000906 Wanderson Do Nascimento Silva Gari 

505000991 Almir Rogerio Martins Gari 

505000643 Caio Barbosa Abjaude Médico - ESF 

505000145 Athaydes De Almeida Guedes Motorista 

505000793 Sirlei Moreira Gomes Pedreiro 

505000211 Elis Regina Carvalho De Moraes Professor I 

505001287 
Beatriz Aparecida Guimarães Dos Santos 
Andrade Professor I 

505001131 Oromar Bissoli Junior Psicólogo 

 

 

 

 

 

 

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 concurso 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: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de identificar a afirmativa escrita de forma indevida, incorreta. Observa-se que a palavra 
“multidisciplinar” denota tal inconsistência gráfica. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital prevê a existência do conteúdo “Equações do 1º e 2º graus”, de acordo com o ANEXO I divulgado 

junto ao edital.  

Fonte: O Edital do próprio concurso. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O edital prevê a existência do conteúdo “Equações do 1º e 2º graus”, de acordo com o ANEXO I divulgado 
junto ao edital.  
Fonte: O Edital do próprio concurso. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum. A diferença ocorre quando acaba a 
febre e começam a surgir os sinais de alerta: 

 Dores abdominais fortes e contínuas. 
 Vômitos persistentes. 
 Pele pálida, fria e úmida. 
 Sangramento pelo nariz, boca e gengivas. 
 Manchas vermelhas na pele. 
 Sonolência, agitação e confusão mental. 
 Sede excessiva e boca seca. 
 Pulso rápido e fraco. 
 Dificuldade respiratória. 
O doente pode apresentar sintomas como febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo 

não apresentar qualquer sintoma. O aparecimento de manchas vermelhas na pele, sangramentos (nariz, 
gengivas), dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes podem indicar a evolução para dengue 
hemorrágica e perda de consciência, portanto o paciente com vômito excessivo tem perda de paladar e peso. 

Fonte: Ministério da Saúde - http://www.dengue.org.br/dengue_sintomas.html acessado em 01-07-2015 
 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Conforme alegado no recurso, a questão mencionada tem duas opções de resposta, sendo elas: 

A) Carteira de Trabalho  e  B) Certidão de Casamento. Portanto a questão foi anulada. 

http://www.dengue.org.br/dengue_sintomas.html
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Questão: 24 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como pode ser observado no mapa, apenas parte mais setentrional do território brasileiro está próxima à 

linha do Equador, e não como traz a alternativa “B Pelo fato do território está localizado totalmente próximo à 

linha do Equador”. 

Portanto, a única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado é a alternativa “D”. 

Cerca de (Mais ou menos; de uma maneira aproximada. = APROXIMADAMENTE, QUASE) 90% do território 

brasileiro localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, motivo pelo qual usamos o termo "país 

tropical". Atravessado na região norte pela Linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, a maior 

parte do Brasil situa-se em zonas de latitudes baixas, nas quais prevalecem os climas quentes e úmidos, com 

temperaturas médias em torno de 20 ºC. 

Fontes:  

 http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Clima/ 

 http://www.priberam.pt/dlpo/cerca 

 
 

Cargo: Agente de Combate a Endemias 
 

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “inegavelmente” exprime circunstância de modo de acordo com o contexto em que se encontra 
empregado. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que o termo “mas”, considerando o contexto textual em que se encontra empregado, pode ser 

substituído, sem perda semântica, por “porém”. Tais termos expressam ideia de contraste, oposição. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Em escolas, clubes, quartéis, universidades e empresas sempre houve situações em que alguém é 

ameaçado, intimidado, perseguido, achincalhado, satirizado, humilhado, por um colega ou por um grupo de 

colegas.” (1º§), as vírgulas foram utilizadas para “separar elementos dispostos em enumeração”.  

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e a letra “B” (burro e elefante). 

Em todas as eleições americanas é comum ver dois animais simbolizando a disputa: o burro do Partido 

Democrata e o elefante do Partido Republicano, como pode ser comprovado na maioria dos sites. 

Fonte:  
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 http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1688710-2869,00.html 

 http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI410715-EI1826,00-Os+partidos+ Republicano +e 

+Democrata.html 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 
Cuba é atualmente o único Estado socialista da América, desde a Revolução que triunfou em 1959. Fidel 

Castro liderou uma revolta que triunfou em 1959, derrubando a ditadura de Batista, e a partir de então 

assumiu comando do país. A revolução comunista recebeu apoio de União Soviética até o fim dos anos 80. 

Portanto a única alternativa que responde corretamente é a letra “A” (Cuba), devendo o gabarito ser alterado. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u98560.shtml 
 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As variações linguísticas, evidentemente, manifestam-se por formas, marcas, estruturas que revelam 

características (regionais ou sociais) do locutor e, por vezes, do interlocutor a quem o texto se destina. Essas 

variações são, portanto, resultado do empenho dos interlocutores para se ajustarem às condições de 

produção e de circulação do discurso.  

É necessário que o candidato apresente habilidade em identificar as variações linguísticas resultantes da 

influência de diversos fatores, como o grupo social a que o falante pertence, o lugar e a época em que ele 

nasceu e vive, bem como verificar quem fala no texto e a quem este se destina, reconhecendo as marcas 

linguísticas expressas por meio de registros usados, vocabulário empregado, uso de gírias ou expressões ou 

níveis de linguagem. 

Dessa forma, a única alternativa que não apresenta marca de informalidade (formas linguísticas mais 

populares, que contrariam a norma culta) ou inadequações em relação à norma culta é a letra A. Na passagem 

“É como se a fila do banheiro da sua casa mais do que triplicasse de tamanho.”, não há desobediência à norma 

culta, visto que o pronome “seu” refere-se ao interlocutor – você – que, embora seja um pronome de 2ª 

pessoa, realiza a concordância na 3ª pessoa. 

Na letra B, a norma culta prescreve que o verbo ter deve ser substituído pelo verbo haver quando 

significar existir, e, nesse sentido, é impessoal (fica invariável na terceira pessoa do singular) e transmite 

sua impessoalidade para o auxiliar em eventual locução verbal. Exs.: a) "Há um aluno inteligente naquela 

classe"; b) "Há vários alunos inteligentes naquela classe"; c) "Deve haver um aluno inteligente naquela 

classe”; d) "Deve haver vários alunos inteligentes naquela classe". Nesse significado de existir, o 

verbo haver não permite a substituição por ter, de modo que o conhecido verso de Carlos Drummond de 

Andrade – "tinha uma pedra no meio do caminho" – deve ficar na conta da linguagem popular e coloquial. 

Na letra C, a expressão “a coisa fica mais feia” configura-se como uma forma linguística muito recorrente 

na linguagem coloquial, inadequada a diversas situações mais formais de uso da linguagem escrita. 

E, por fim, na letra D, a regência do verbo chegar, foi desrespeitada, uma vez que, de acordo com a norma 

culta, a preposição “a” rege o verbo chegar e não a preposição “em”. Assim, a expressão “e você chega na 

grandiosa quantia” deveria ser substituída por “e você chega à grandiosa quantia”.  

Fontes:  
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 http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 

2009.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões sejam 

emitidas. Ser capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, 

representa uma condição de leitura eficaz.  

Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da 

realidade, ou seja, são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por 

que são. Já as opiniões avaliam, julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, 

sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  

Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos 

modalizadores (adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros). 

A única alternativa que apresenta uma opinião do autor sobre um fato mencionado é a letra B e essa opinião é 

expressa pelo verbo dever, conjugado no presente do indicativo. Embora o presente do indicativo seja 

considerado o tempo do fato certo, real, a semântica do verbo dever, no contexto em que se encontra 

flexionado, remete à ideia de algo incerto, possível, provável, mas não certo, uma vez que “a demanda global 

deve aumentar”, ou seja, pode aumentar, mas não se tem certeza, pode ser que aumente ou não. Apesar de o 

autor utilizar um dado numérico, trata-se apenas de uma estimativa, um cálculo aproximado, uma conjectura 

e não de um dado certo, real, comprovado. 

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como auxiliares, os verbos ter e haver, quando empregados na formação dos tempos compostos, são 

intercambiáveis: tinha amado ou havia amado, tivera amado ou houvera amado, terei amado ou haverei 

amado.  

Tais verbos também se podem considerar sinônimos e intercambiáveis no significado de alcançar, 

conseguir, obter, ou mesmo reaver. Exs: a) "O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá 

cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor" 

(CC art. 1.257, parágrafo único); b) "No caso de falência, insolvência ou execução do prédio gravado, o 

credor da renda tem preferência aos outros credores para haver o capital indicado no artigo antecedente" 

(CC/1916, art. 752); c) "O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o 

preço, haver para si a parte vendida a estranhos..." (CC, art. 505). 

Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, é impessoal (fica invariável na terceira pessoa do 

singular) e transmite sua impessoalidade para o auxiliar em eventual locução verbal. Exs.: a) "Há um aluno 

inteligente naquela classe"; b) "Há vários alunos inteligentes naquela classe"; c) "Deve haver um aluno 

inteligente naquela classe”; d) "Deve haver vários alunos inteligentes naquela classe";  

Importa acrescentar, no que tange à norma culta que, no sentido de existir, o verbo haver não permite a 

substituição por ter, de modo que o conhecido verso de Carlos Drummond de Andrade – "tinha uma pedra 

no meio do caminho" – deve ficar na conta da linguagem popular e coloquial. 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver
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Também é de fácil percepção que o verbo haver não permite substituição por ter, quando significa 

decorrer: "Havia oito ou nove anos que não nos víamos" (Machado de Assis). 

Dessa forma, das 4 alternativas, o emprego do verbo ter está inadequado à norma culta apenas na letra D, 

uma vez que o verbo ter, quando usado no sentido de existir, deve ser substituído pelo verbo haver. Assim, 

deveria ser reescrito: “Também há as mudanças climáticas (sim, elas existem)” (1º§). O próprio texto mostra 

que o verbo ter, nesse fragmento, apresenta o sentido de existir, que foi confirmado pela informação nos 

parênteses “(sim, elas existem)”. 

Há quem poderia pensar que a alternativa A é a correta. Entretanto, no contexto do texto, “Temos mais ou 

menos 1,4 bilhão de km³ de água.”, o verbo ter foi flexionado na 1ª pessoa do plural, cujo sujeito oculto ou 

desinencial é o “nós”. Dessa forma, o verbo ter não pode ser substituído pelo verbo haver, uma vez que, no 

contexto, não há o sentido de “existir”, mas sim de “possuir”. 

Fonte:  

 http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O travessão duplo foi utilizado, no texto, com a mesma função dos parênteses do fragmento III: “destacar um 

adendo ou comentário que o autor acha conveniente”. (Sacconi, 1999, p. 521). Portanto, a intenção do autor 

não foi realçar ironicamente o termo “tudo”, uma vez que, pela leitura do texto, é possível perceber que não 

houve intenção de ironizar. 

De acordo com Ernani Terra (1996, p. 340), as aspas apresentam várias funções. Uma delas é “dar destaque a 

uma palavra ou expressão”. No texto, o autor pretendeu destacar a palavra “tudo”, chamando a atenção do 

leitor para a complexidade da ideia que esse tudo engloba: “gerar mais energia, produzir mais comida, mais 

roupas”, entre outras ideias que não foram explicitadas, mas que é possível depreender a partir de um 

repertório cultural produtivo que se espera que o leitor possua. 

Segundo os gramáticos Cunha & Cintra (2008, p. 679), “os parênteses têm a função de intercalar num texto 

qualquer comentário ou indicação acessória, a fim de se fornecer uma explicação ou um comentário 

elucidativo, à margem do que se afirma”. No fragmento “Com toda a água desperdiçada aqui ao longo de um 

dia, daria para abastecer 932 milhões de pessoas (ou 3 vezes a população dos EUA)...”, essa é exatamente a 

função dos parênteses: fornecer ao leitor uma informação acessória para que ele tenha condições de 

compreender como é grande o desperdício de água no Brasil em apenas um dia.  

 Dessa forma, a alternativa correta é a letra D. 

Fontes:  

 CUNHA & CINTRA. Nova gramática do português contemporâneo. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2008. 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver
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Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As letras cujas posições são de ordem par no alfabeto foram retiradas de suas posições e consideradas no final 

da sequência, conforme indicado a seguir: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

 

A C E G I K M O Q S U W Y B D F H J L N P R T V X Z 

Assim as interrogações correspondem às letras OULT. 

Gabarito: A 

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

 
 

 

Cargo: Auxiliar de Laboratório 
 

 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As variações linguísticas, evidentemente, manifestam-se por formas, marcas, estruturas que revelam 

características (regionais ou sociais) do locutor e, por vezes, do interlocutor a quem o texto se destina. Essas 

variações são, portanto, resultado do empenho dos interlocutores para se ajustarem às condições de 

produção e de circulação do discurso.  

É necessário que o candidato apresente habilidade em identificar as variações linguísticas resultantes da 

influência de diversos fatores, como o grupo social a que o falante pertence, o lugar e a época em que ele 

nasceu e vive, bem como verificar quem fala no texto e a quem este se destina, reconhecendo as marcas 

linguísticas expressas por meio de registros usados, vocabulário empregado, uso de gírias ou expressões ou 

níveis de linguagem. 

Dessa forma, a única alternativa que não apresenta marca de informalidade (formas linguísticas mais 

populares, que contrariam a norma culta) ou inadequações em relação à norma culta é a letra A. Na passagem 

“É como se a fila do banheiro da sua casa mais do que triplicasse de tamanho.”, não há desobediência à norma 

culta, visto que o pronome “seu” refere-se ao interlocutor – você – que, embora seja um pronome de 2ª 

pessoa, realiza a concordância na 3ª pessoa. 

Na letra B, a norma culta prescreve que o verbo ter deve ser substituído pelo verbo haver quando 

significar existir, e, nesse sentido, é impessoal (fica invariável na terceira pessoa do singular) e transmite 

sua impessoalidade para o auxiliar em eventual locução verbal. Exs.: a) "Há um aluno inteligente naquela 

classe"; b) "Há vários alunos inteligentes naquela classe"; c) "Deve haver um aluno inteligente naquela 

classe”; d) "Deve haver vários alunos inteligentes naquela classe". Nesse significado de existir, o 

verbo haver não permite a substituição por ter, de modo que o conhecido verso de Carlos Drummond de 

Andrade – "tinha uma pedra no meio do caminho" – deve ficar na conta da linguagem popular e coloquial. 

Na letra C, a expressão “a coisa fica mais feia” configura-se como uma forma linguística muito recorrente 

na linguagem coloquial, inadequada a diversas situações mais formais de uso da linguagem escrita.  

E, por fim, na letra D, a regência do verbo chegar, foi desrespeitada, uma vez que, de acordo com a norma 

culta, a preposição “a” rege o verbo chegar e não a preposição “em”. Assim, a expressão “e você chega na 

grandiosa quantia” deveria ser substituída por “e você chega à grandiosa quantia”. 

Fonte:  
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 http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 

2009.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões sejam 

emitidas. Ser capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, 

representa uma condição de leitura eficaz.  

Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da 

realidade, ou seja, são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por 

que são. Já as opiniões avaliam, julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, 

sentimentos, estados de espírito, intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  

Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos 

modalizadores (adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros.) 

A única alternativa que apresenta uma opinião do autor sobre um fato mencionado é a letra B e essa opinião é 

expressa pelo verbo dever, conjugado no presente do indicativo. Embora o presente do indicativo seja 

considerado o tempo do fato certo, real, a semântica do verbo dever, no contexto em que se encontra 

flexionado, remete à ideia de algo incerto, possível, provável, mas não certo, uma vez que “a demanda global 

deve aumentar”, ou seja, pode aumentar, mas não se tem certeza, pode ser que aumente ou não. Apesar de o 

autor utilizar um dado numérico, trata-se apenas de uma estimativa, um cálculo aproximado, uma conjectura 

e não de um dado certo, real, comprovado. 

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
 

 

 

Cargo: Auxiliar de Limpeza 
 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito. O irmão mais velho de Ana nasceu em 1990. Logo, ele fará 25 

anos em 2015. Como Ana é 3 anos mais nova que seu irmão mais velho, ela irá completar 22 anos em 2015, 

portanto a alternativa correta é “C”. 

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

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito e a resposta correta é 9, completando-se a sequência, obtém-

se: 

A-B-C-1-2-3-D-E-F-4-5-6-H-I-J-7-8-9 

O 18º termo é 9, ou seja, alternativa “C”.  

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

 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver
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Cargo: Auxiliar de Odontologia - ESF 
 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tempo insuficiente de fixação leva a uma mancha marrom amarelada na radiografia.  

Fonte: Bird DL, Robinson DS. Fundamentos em odontologia para TSB e ASB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, 

página 414, tabela 22-5. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que no Brasil não existe pena de morte em hipótese alguma. Entretanto o Art. 5, inc. XLVII 

da Constituição Federal de 1988 ainda prevê essa punição em caso de crimes cometidos em tempos de guerra. 

O inciso 47 do artigo quinto da Constituição, diz que "não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra 

declarada". 

Os crimes que podem levar a essa punição estão descritos no Código Penal Militar, de 1969. Ele prevê ainda 

que a pena deve ser executada por fuzilamento, o mesmo método aplicado na Indonésia para matar o carioca 

Marco Archer Cardoso Moreira. 

Fonte:  

 http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-

1988 

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-14-69.htm 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/apesar-de-abolida-pena-de-morte-ainda-tem-aplicacao-

prevista-no-brasil.html 
 

 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
Questão: 14 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação, não foi exposto argumento algum, apenas afirmou que 

a questão se encontra incorreta. 
 

 

Cargo: Bombeiro  
 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 
Cuba é atualmente o único Estado socialista da América, desde a Revolução que triunfou em 1959. Fidel 

Castro liderou uma revolta que triunfou em 1959, derrubando a ditadura de Batista, e a partir de então 

assumiu comando do país. A revolução comunista recebeu apoio de União Soviética até o fim dos anos 80. 

Portanto a única alternativa que responde corretamente é a letra “A” (Cuba), devendo o gabarito ser alterado. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u98560.shtml 
 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-14-69.htm
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/apesar-de-abolida-pena-de-morte-ainda-tem-aplicacao-prevista-no-brasil.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/01/apesar-de-abolida-pena-de-morte-ainda-tem-aplicacao-prevista-no-brasil.html
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Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De acordo o gabarito da questão, alternativa D, o esquema de vacinação da raiva para a situação descrita no 

enunciado é de cinco doses sendo nos dias 0, 3, 7, 14 e 21. Porém, a quinta dose deve administrada no dia 28 

e não 21 como citado na questão.  

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças 

Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2014. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf. 

Acesso em 24/08/2015. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vitamina A é um micronutriente, que se apresenta sob duas formas: natural (retinol) e provitamina A. A 

forma natural (retinol) é encontrada em fontes de origem animal e a provitamina A em fontes de origem 

vegetal. Entre os alimentos de origem animal, as principais fontes são: leite humano, fígado, gema de ovo e 

leite. A provitamina A é encontrada em vegetais folhosos verdes (como espinafre, couve, beldroega, bertalha 

e mostarda), vegetais amarelos (como abóbora e cenoura) e frutas amarelo alaranjadas (como manga, caju, 

goiaba, mamão e caqui), além de óleos e frutas oleaginosas (buriti, pupunha, dendê e pequi) que são as mais 

ricas fontes de provitamina A. O corpo humano não pode fabricar vitamina A, portanto, toda a vitamina A de 

que necessitamos deve vir dos alimentos. O corpo pode armazenar vitamina A no fígado, garantindo uma 

reserva, que será utilizada na medida de sua necessidade. 

A alternativa D, afirma incorretamente, que é importante a suplementação da vitamina A através da dieta 

porque o organismo não consegue produzi-la em quantidade suficiente para o seu adequado funcionamento. 

Diante do exposto, a vitamina não é produzida pelo corpo humano.  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa D. 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de condutas gerais do Programa Nacional de Suplementação de 

Vitamina A.  Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 34 p.: il. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_condutas_suplementacao_vitamina_a.pdf. Acesso em: 

24/08/2015. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 31 do Código de Ética dos Profissionais de enfermagem dispõe como proibido ao profissional de 

enfermagem “Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação 

vigente e em situação de emergência.” A terceira afirmativa é falsa. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa B 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN 311/2007, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2007. Aprova a Reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Conselho Federal de Enfermagem. Disponível em: 

www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html Acesso em: 24/08/2015. 

 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_procedimentos_vacinacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_condutas_suplementacao_vitamina_a.pdf
http://www.novo.portalcofen.gov.br/resoluçãocofen-3112007_4345.html
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, da Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade 

Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão, a cessação do tabagismo constitui medida 

fundamental e prioritária na prevenção primária e secundária das doenças cardiovasculares e de diversas 

outras doenças.  Não há, entretanto, evidências de que, para o controle de PA, haja benefício. A alternativa A 

está incorreta. 

Fonte: 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: 

24/08/2015. 
 

 

Cargo: Enfermeiro - ESF 
 

 

Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há erro na formulação da questão. O recurso descreve o ciclo antropozoonótico da doença, porém 

mesmo que a doença seja uma antropozoonose ou uma zooantroponose, essas são formas distintas de 

“zoonoses”, além disso a doença de Chagas também é uma doença METAXÊNICA (transmitida por vetores), 

assim como a leishmaniose, deixando assim o item B correto. 

Fonte: REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 4ª edição. Editora Gen 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme sustenta o recurso, as informações que alimentam o SIAB são quantitativas e não com informações 

de cada membro da família “em particular”. Um dos instrumentos de coleta de dados para a alimentação do 

SIAB corresponde à ficha A, que é preenchida pelo agente comunitário de saúde para o cadastramento das 

famílias de sua microárea. Um dos dados que alimentam esta ficha é a identificação de doenças como 

hipertensão, diabetes, gestante, etc., dados estes que refletem a condição de saúde de cada membro da 

família.  Portanto, a assertiva IV da questão está correta.  Decisão: manter o gabarito: alternativa D.  

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: 

24/08/2015. 

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sistema de Informação da Atenção 

Básica. Disponível em: http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/area-de-downloads-

de-sistemas-sus-do-cnes-processamentos-siasihd-e-tabela-unificada/outros/seminarios-e-

apresentacoes/apresentacao_siab_sessp-2010.pdf. Acesso em 24/08/2015 

 

 

 

 

 

http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2010/Diretriz_hipertensao_associados.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/area-de-downloads-de-sistemas-sus-do-cnes-processamentos-siasihd-e-tabela-unificada/outros/seminarios-e-apresentacoes/apresentacao_siab_sessp-2010.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/area-de-downloads-de-sistemas-sus-do-cnes-processamentos-siasihd-e-tabela-unificada/outros/seminarios-e-apresentacoes/apresentacao_siab_sessp-2010.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/area-de-downloads-de-sistemas-sus-do-cnes-processamentos-siasihd-e-tabela-unificada/outros/seminarios-e-apresentacoes/apresentacao_siab_sessp-2010.pdf
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Cargo: Fiscal de Obras e Posturas 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todo texto se realiza com uma determinada finalidade, ou seja, tem um propósito interativo específico. Pode 

pretender, por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um 

acontecimento, fazer uma advertência, persuadir alguém de alguma coisa etc. O entendimento bem sucedido 

de um texto depende, também, da identificação das intenções pretendidas por esse texto. Elementos 

linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a identificação da finalidade pretendida pelo 

texto.  

Dessa forma, texto “O planeta água vai secar?” tem como objetivo principal esclarecer o leitor sobre as 

diversas causas responsáveis pela crise hídrica que tem atingido o Brasil nos últimos meses. É fato que a crise 

hídrica que o Brasil vem sofrendo nos últimos tempos leva as pessoas a se questionarem a respeito da 

possibilidade de a água potável vir a faltar, uma vez que as chuvas não têm sido suficientes para encher os 

reservatórios. Mediante essa dúvida que atormenta toda a população, o autor do texto apresenta diversas 

causas que têm contribuído para a crise hídrica. A mais conhecida delas é o desperdício da população, mas há 

outras que boa parte da população desconhece: as mudanças climáticas, a contaminação das fontes, o mau 

gerenciamento dos recursos hídricos, a demanda global que só aumenta, o crescimento demográfico, o 

desperdício por meio do processo arcaico de distribuição. 

Sendo assim, a resposta correta é letra C. Pode-se pensar que a resposta correta é letra B, já que o autor 

afirma que todos temos uma parcela de culpa no que diz respeito à falta de água. Entretanto, é nítida a 

intenção do autor do texto ao apresentar as diversas causas responsáveis pela falta de água e não apenas 

alertar o leitor sobre as mudanças nos hábitos de consumo. Podemos constatar a preocupação que o autor 

teve em apresentar as demais causas responsáveis pela falta de água no 2º e 3º parágrafos, os maiores 

parágrafos do texto, reservados à apresentação e explicação dessas causas. 

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O questionamento “O planeta água vai secar?”, que intitula o texto, é uma pergunta retórica, um 

questionamento que não tem o objetivo de obter uma informação ou uma resposta, mas sim provocar um 

efeito no destinatário do discurso, eventualmente ajudando na argumentação que está a ser feita. Portanto, 

trata-se de uma estratégia argumentativa cuja finalidade é forçar o leitor a respondê-la mentalmente e avaliar 

suas implicações. 

Além disso, como o problema da falta de água tem preocupado grande parte da população, ao tratar do tema, 

o autor procura chamar a atenção do leitor, fazendo uma pergunta que é a dúvida de todos nós. Com isso, 

instiga a curiosidade do leitor, que busca no texto uma resposta para essa dúvida: a água pode acabar ou não? 

Portanto, a única alternativa incorreta é letra B, uma vez que o autor afirma que a água do planeta “não vai 

acabar assim, de uma hora para outra.” Dessa forma, a resposta do autor para a pergunta que encabeça o 

texto não é afirmativa e sim negativa.  

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
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Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As variações linguísticas, evidentemente, manifestam-se por formas, marcas, estruturas que revelam 

características (regionais ou sociais) do locutor e, por vezes, do interlocutor a quem o texto se destina. Essas 

variações são, portanto, resultado do empenho dos interlocutores para se ajustarem às condições de 

produção e de circulação do discurso.  

É necessário que o candidato apresente habilidade em identificar as variações linguísticas resultantes da 

influência de diversos fatores, como o grupo social a que o falante pertence, o lugar e a época em que ele 

nasceu e vive, bem como verificar quem fala no texto e a quem este se destina, reconhecendo as marcas 

linguísticas expressas por meio de registros usados, vocabulário empregado, uso de gírias ou expressões ou 

níveis de linguagem. 

Dessa forma, a única alternativa que não apresenta marca de informalidade (formas linguísticas mais 

populares, que contrariam a norma culta) ou inadequações em relação à norma culta é a letra A. Na passagem 

“É como se a fila do banheiro da sua casa mais do que triplicasse de tamanho.”, não há desobediência à norma 

culta, visto que o pronome “seu” refere-se ao interlocutor – você – que, embora seja um pronome de 2ª 

pessoa, realiza a concordância na 3ª pessoa. 

Na letra B, a norma culta prescreve que o verbo ter deve ser substituído pelo verbo haver quando 

significar existir, e, nesse sentido, é impessoal (fica invariável na terceira pessoa do singular) e transmite 

sua impessoalidade para o auxiliar em eventual locução verbal. Exs.: a) "Há um aluno inteligente naquela 

classe"; b) "Há vários alunos inteligentes naquela classe"; c) "Deve haver um aluno inteligente naquela 

classe”; d) "Deve haver vários alunos inteligentes naquela classe". Nesse significado de existir, o 

verbo haver não permite a substituição por ter, de modo que o conhecido verso de Carlos Drummond de 

Andrade – "tinha uma pedra no meio do caminho" – deve ficar na conta da linguagem popular e coloquial. 

Na letra C, a expressão “a coisa fica mais feia” configura-se como uma forma linguística muito recorrente 

na linguagem coloquial, inadequada a diversas situações mais formais de uso da linguagem escrita.  

E, por fim, na letra D, a regência do verbo chegar, foi desrespeitada, uma vez que, de acordo com a norma 

culta, a preposição “a” rege o verbo chegar e não a preposição “em”. Assim, a expressão “e você chega na 

grandiosa quantia” deveria ser substituída por “e você chega  à grandiosa quantia”. 

Fontes:  

 http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação. 3ª Ed. São Paulo: Atual, 

2009.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como auxiliares, os verbos ter e haver, quando empregados na formação dos tempos compostos, são 

intercambiáveis: tinha amado ou havia amado, tivera amado ou houvera amado, terei amado ou haverei 

amado.  

Tais verbos também se podem considerar sinônimos e intercambiáveis no significado de alcançar, 

conseguir, obter, ou mesmo reaver. Exs.: a) "O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá 

cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê-la do plantador ou construtor" 

(CC, art. 1.257, parágrafo único); b) "No caso de falência, insolvência ou execução do prédio gravado, o 

credor da renda tem preferência aos outros credores para haver o capital indicado no artigo antecedente" 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver
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(CC/1916, art. 752); c) "O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o 

preço, haver para si a parte vendida a estranhos..." (CC, art. 505). 

Quando o verbo haver estiver no sentido de existir, é impessoal (fica invariável na terceira pessoa do 

singular) e transmite sua impessoalidade para o auxiliar em eventual locução verbal. Exs.: a) "Há um aluno 

inteligente naquela classe"; b) "Há vários alunos inteligentes naquela classe"; c) "Deve haver um aluno 

inteligente naquela classe”; d) "Deve haver vários alunos inteligentes naquela classe";  

Importa acrescentar, no que tange à norma culta que, no sentido de existir, o verbo haver não permite a 

substituição por ter, de modo que o conhecido verso de Carlos Drummond de Andrade – "tinha uma pedra 

no meio do caminho" – deve ficar na conta da linguagem popular e coloquial. 

Também é de fácil percepção que o verbo haver não permite substituição por ter, quando significa 

decorrer: "Havia oito ou nove anos que não nos víamos" (Machado de Assis). 

Dessa forma, das 4 alternativas, o emprego do verbo ter está inadequado à norma culta apenas na letra D, 

uma vez que o verbo ter, quando usado no sentido de existir, deve ser substituído pelo verbo haver. Assim, 

deveria ser reescrito: “Também há as mudanças climáticas (sim, elas existem)” (1º§). O próprio texto mostra 

que o verbo ter, nesse fragmento, apresenta o sentido de existir, que foi confirmado pela informação nos 

parênteses “(sim, elas existem)”. 

Há quem poderia pensar que a alternativa A é a correta. Entretanto, no contexto do texto, “Temos mais ou 

menos 1,4 bilhão de km³ de água.”, o verbo ter foi flexionado na 1ª pessoa do plural, cujo sujeito oculto ou 

desinencial é o “nós”. Dessa forma, o verbo ter não pode ser substituído pelo verbo haver, uma vez que, no 

contexto, não há o sentido de “existir”, mas sim de “possuir”. 

Fontes:  

 http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999.  

 TERRA, Ernani. Curso prático de gramática. São Paulo: Scipione, 1996.  

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, preposições, 

advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de diferentes naturezas. Entre as 

mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de 

condição, de adição, de oposição etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses 

elementos de conexão é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto.  

No trecho “Um dos problemas é que, enquanto a quantidade de água doce do mundo continua igual, a 

população cresceu.”, o termo destacado estabelece relação lógico-semântica de tempo. Segundo Pasquale e 

Ulisses (2003, p. 441), “as conjunções adverbiais temporais exprimem fatos simultâneos, anteriores ou 

posteriores ao fato expresso na oração principal, marcando o tempo em que se realizam”. Dessa forma, no 

fragmento em questão, a quantidade de água existente no mundo se manteve a mesma, ao mesmo tempo em 

que a população cresceu, ou seja, são fatos simultâneos. 

Fontes: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: 

matrizes de referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 PASQUALE & ULISSES. Gramática da Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione, 2003. 

 

 
 

http://www.migalhas.com.br/Gramatigalhas/10,MI128003,101048-Ter+ou+Haver
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo a que se refere à questão está incluído no conteúdo programático do edital e faz parte do 

raciocínio lógico do tópico Matemática Básica de acordo com a bibliografia a seguir: 

Fonte: Carvalho, Sergio e Campos, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado Volume II Coleção: Provas e 

Concursos. Editora: Elsevier/Gen Edição: 1.2010. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo a que se refere à questão está incluído no conteúdo programático do edital e faz parte do 

raciocínio lógico de acordo com a bibliografia a seguir: 

Fonte: Carvalho, Sergio e Campos, Weber. Raciocinio Lógico Simplificado Volume II Coleção: Provas e 

Concursos. Editora: Elsevier/Gen Edição: 1.2010. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção “A” está CORRETA porque todas as plantas contidas nas assertivas da questão 18 são documentos 

gráficos envolvidos em um projeto de edificações. 

Fonte: 

 Noções de Orçamento e Planejamento de Obras - Marco Aurélio Stumpf González Professor da 

Unisinos (www.exatec.unisinos.br/~gonzalez/index.html) - Doutor em Engenharia. Pág. 08. 

 http://www.engenhariaconcursos.com.br/arquivos/Planejamento/Nocoesdeorcamentoeplanejamento

deobras.pdf         

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT), a função utilizada para somar os valores 

informados no argumento é a função SOMA.  

Não existe a função SOMAR no Excel, logo se a função da alternativa C for digitada na planilha ela apresentará 

um erro. 
 

 

 

Cargo: Gari 
 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito. O irmão mais velho de Ana nasceu em 1990. Logo, ele fará 25 

anos em 2015. Como Ana é 3 anos mais nova que seu irmão mais velho, ela irá completar 22 anos em 2015, 

portanto a alternativa correta é “C”. 

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

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito e a resposta correta é 9, completando-se a sequência, obtém-

se: 

A-B-C-1-2-3-D-E-F-4-5-6-H-I-J-7-8-9 

http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=CARVALHO%2C+SERGIO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=CAMPOS%2C+WEBER&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=ELSEVIER/GEN&Ntk=product.vendorName
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=CARVALHO%2C+SERGIO&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=CAMPOS%2C+WEBER&Ntk=product.collaborator.name
http://www.livrariacultura.com.br/busca;_lcid=FVLlTl8ZKGWIQPZV4AoJOic8KTE7kzlx-tmbYxSZC6pOD63_aNQ1!1390087131?Ntt=ELSEVIER/GEN&Ntk=product.vendorName
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O 18º termo é 9, ou seja, alternativa “C”.  

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

 

 

Cargo: Médico - ESF 
 

 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A) “É com a construção de um mundo socialmente justo,...” (3º§) 

B) “É fácil errar quando uma empresa ou seus dirigentes não têm clareza...” (2º§) 

C) “Infelizmente, não passa um dia sem vermos claros sintomas de confusão.” (2º§) 

D) “O que dizer de uma empresa que mal começou a praticar coleta seletiva...” (2º§) 

De acordo com as alternativas apresentadas, caberia a compreensão do enunciado, a saber: “Dentre as 

palavras destacadas nos trechos a seguir, assinale a que expressa efeito de sentido diferente das demais.” 

Deste modo, as palavras destacadas “socialmente, infelizmente e mal” produzem um sentido de difere de 

“clareza”. As três primeiras citadas são advérbio que indicam modo. Já “clareza” trata-se de um substantivo 

cuja função é nomear determinado elemento, no caso, abstrato. 

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa C. 
De acordo com a Federação Brasileira de Gastroenterologia o alcoolismo não é um consenso de causa de 

pancreatite aguda. Dessa forma, a afirmativa D, divulgada anteriormente, está incorreta, visto que a questão 

solicita causas somente de pancreatite aguda.   

Fonte: http://www.fbg.org.br/Textos/196/Pancreatite 
 

 

Cargo: Motorista 
 

 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Como pode ser observado no mapa, apenas parte mais setentrional do território brasileiro está próxima a 

linha do Equador, e não como traz a alternativa “B Pelo fato do território está localizado totalmente próximo à 

linha do Equador”.  

Portanto, a única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado é a alternativa “D”. 

Cerca de (Mais ou menos; de uma maneira aproximada. = APROXIMADAMENTE, QUASE) 90% do território 

brasileiro localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, motivo pelo qual usamos o termo "país 

tropical". Atravessado na região norte pela Linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, a maior 

parte do Brasil situa-se em zonas de latitudes baixas, nas quais prevalecem os climas quentes e úmidos, com 

temperaturas médias em torno de 20ºC. 

Fontes:  

 http://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaFisica/Clima/ 

 http://www.priberam.pt/dlpo/cerca 

 

 

http://www.priberam.pt/dlpo/cerca
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Cargo: Operador de Máquinas  
 

 

Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para alternativa A. 
Cuba é atualmente o único Estado socialista da América, desde a Revolução que triunfou em 1959. Fidel 

Castro liderou uma revolta que triunfou em 1959, derrubando a ditadura de Batista, e a partir de então 

assumiu comando do país. A revolução comunista recebeu apoio de União Soviética até o fim dos anos 80. 

Portanto a única alternativa que responde corretamente é a letra “A” (Cuba), devendo o gabarito ser alterado. 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u98560.shtml 
 

 

 

Cargo: Pedreiro 
 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito. O irmão mais velho de Ana nasceu em 1990. Logo, ele fará 25 

anos em 2015. Como Ana é 3 anos mais nova que seu irmão mais velho, ela irá completar 22 anos em 2015, 

portanto a alternativa correta é “C”. 

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

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa C. 
Houve erro material na divulgação do gabarito e a resposta correta é 9, completando-se a sequência, obtém-

se: 

A-B-C-1-2-3-D-E-F-4-5-6-H-I-J-7-8-9 

O 18º termo é 9, ou seja, alternativa “C”.  

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

 

 

Cargo: Professor I 
 

 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) esclarecer acerca das diferenças existentes entre o uso dos termos ‘sustentabilidade’ e 

‘responsabilidade social’.” não pode ser considerada correta, pois, o enunciado da questão determina que seja 

indicada a alternativa que apresente o principal objetivo do texto. Esclarecer as diferenças entre o uso dos 

termos citados é uma das informações secundárias que gravitam em torno da construção da temática 

principal. O texto argumentativo tem por objetivo discutir determinada ideia acerca de um assunto de 

relevância no contexto social, deste modo, o objetivo principal do texto apresentado é trazer à discussão a 

temática apresentada.  

Fonte: 

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto - Leitura e Redação. Editora Ática. 

 O próprio texto. 
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Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Fui à casa, mas voltei rapidamente.” apresenta incorreção em relação ao uso do acento grave 

indicador de crase, sendo a indicada pelo enunciado. Um dos casos sujeito a verificação é o uso do acento 

indicador de crase diante da palavra “casa”. Não ocorre crase diante da palavra “casa” quando 

desacompanhada de adjunto.  

Fonte: CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa.    

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

_Escolha dos legumes:  C5,2= =  = = 10 

_Escolha das carnes:  C4,2= =  = = 6 

_Total de maneiras:  C5,2 . C4,2  = 10.6 = 60 

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

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as diretrizes Curriculares Nacionais para a educação Infantil, no que diz respeito à  matrícula e 

faixa etária: é  obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 

de março do ano em que ocorrer a matrícula. E ainda, as crianças que completam 6 anos após o dia 31 de 

março devem ser matriculadas na Educação Infantil. As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas 

próximas às residências das crianças. E a frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula 

no Ensino Fundamental.  Portanto, o argumento é improcedente. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a 

educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB, 2010. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de um fato amplamente divulgado e debatido no que diz respeito a fidelidade política e este 

foi o tema tratado na questão.  Ao acompanhar o voto do então senador José Sarney (PMDB-AP) no segundo 

turno das eleições presidenciais, no dia 16/10, a TV Amapá, afiliada da Rede Globo no estado, cata por acaso 

uma imagem reveladora: o ex-presidente aparece no vídeo teclando o número 45 do candidato de oposição 

Aécio Neves (PSDB). No paletó, por sua vez, ostenta um adesivo de Dilma Rousseff, candidata à reeleição em 

chapa conjunta com o partido do senador e a quem ele apoiava, ao menos publicamente.  

Fonte: Almanaque Abril, 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015,p.25). 
 

 

Cargo: Psicólogo 
 

 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando o fragmento de texto explicitado no enunciado e a terceira versão do Código de Ética do 

Profissional de Psicologia, em vigor desde 2005, pode-se afirmar que uma prática ética em psicoterapia 

envolve o acolhimento da demanda sem julgamentos de ordens morais, sigilo, religiosas, ideológicas, 



 

20 

 

respeitando as diversidades da vida humana, não direcionando, nem mesmo estabelecendo promessas de 

cura no decorrer do processo de tratamento do indivíduo. 

Fonte: Ayres, L.S.M. & Botelho, M.C. (s/d). Diálogos entre a Ética e a Psicoterapia. Disponível em: 

http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal23-lygiaayres-marianabotelho.pdf Acesso em 10 jan 2015. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado e, sobretudo, com a referência citada o objeto de estudo da psicologia social são 

fenômenos sociais, comportamentais, afetivos e cognitivos suscitados e decorrentes da interação social. 

Fonte: Rodrigues, A., Assmar, E. e Jablonski, B. (2009). Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, p. 13-14. 
 

 

 

 

 

 

II 

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 agosto de 2015 

 

 

 

IDECAN 

http://www.crprj.org.br/publicacoes/jornal/jornal23-lygiaayres-marianabotelho.pdf

