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CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA / 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 DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001 DE 2015 do MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

587000149 Graziele Pinheiro Agente Comunitário de Saúde 

587000417 Daiana Rodrigues Dos Santos Pereira Agente Comunitário de Saúde 

587004336 Bruno Porto Araujo Agente Comunitário de Saúde 

587006084 Rita De Lisieux Marques Silva Batista Agente Comunitário de Saúde 

587006715 Talita Teixeira Da Costa Agente Comunitário de Saúde 

587003000 Daniel Lippe Dias Agente de Combate as Endemias 

587004201 Winícius De Souza Bicalho Agente de Combate as Endemias 

587004337 Bruno Porto Araujo Agente de Combate as Endemias 

587005413 Ricardo Vieira De Paiva Agente de Combate as Endemias 

587006717 Talita Teixeira Da Costa Agente de Combate as Endemias 

587000132 Jose Renato Pinto Auxiliar Administrativo da Vigilância em Saúde 

587002476 Thomaz Da Silva Vargas De Faria Auxiliar Administrativo da Vigilância em Saúde 

587003651 Gabriel Cavalcanti Barroso Auxiliar Administrativo da Vigilância em Saúde 

587006461 Reila Aparecida Cruz Ferreira Auxiliar Administrativo I 

587000315 Frederico Borges Dos Reis Auxiliar Administrativo II 

587000564 Daniel Lucarelli Liquer Auxiliar Administrativo II 

587000695 Jessica Lopes Soares De Freitas Bressan Auxiliar Administrativo II 

587001137 Reinaldo Miranda Rosa Auxiliar Administrativo II 

587001146 Heloisa Santhiago Moreira Auxiliar Administrativo II 

587001160 Reila Aparecida Cruz Ferreira Auxiliar Administrativo II 

587001226 Raul Gomes França Da Silva Auxiliar Administrativo II 

587001368 Elenice Guizilini Da Silva Auxiliar Administrativo II 

587001448 Michelli Dias Aguiar Auxiliar Administrativo II 

587001557 Franciane Silva Coutinho Auxiliar Administrativo II 

587002378 José Nilson De Mello Auxiliar Administrativo II 

587003650 Gabriel Cavalcanti Barroso Auxiliar Administrativo II 

587004570 Patrícia Moreira De Oliveira Auxiliar Administrativo II 

587004614 Saleth Valverde De Araujo Auxiliar Administrativo II 
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587005771 Tulio Do Prado Magalhaes Auxiliar Administrativo II 

587006291 Rafael Tostes Alves Auxiliar Administrativo II 

587006427 Nívea Maria De Oliveira Auxiliar Administrativo II 

587006731 Rafael Ferreira Correa Auxiliar Administrativo II 

587006973 Cristina Reis De Oliveira Auxiliar Administrativo II 

587000392 Daniel De Brito Prata Cirurgião Dentista da ESF 

587004683 Isadora Conde Ferreira Martins Cirurgião Dentista da ESF 

587001997 Jose Luiz Manoel Coveiro 

587000475 Hamilton Jorge De Araújo Oliveira Enfermeiro 

587001362 Amanda Silva De Souza Penha Enfermeiro 

587002327 Mariana Marta Paschoal Ferreira Da Silva Enfermeiro 

587006328 Amanda Peixoto Dias Enfermeiro 

587000324 Hamilton Jorge De Araújo Oliveira Enfermeiro ESF 

587000456 Natalia Duarte Stoduto Enfermeiro ESF 

587000938 Vera Lucia Ribeiro De Souza Freires Enfermeiro ESF 

587001393 Flavia Cobuci Resende Rodrigues Enfermeiro ESF 

587001420 Raquel De Oliveira Brovine Enfermeiro ESF 

587003392 Andreia Scaldini Teixeira Da Silva Enfermeiro ESF 

587003463 Ewelyne Louzada Santana Enfermeiro ESF 

587003505 Jéssika Gomes Da Mata Enfermeiro ESF 

587003534 Dayanne De Santana Burjaily Lavorato Enfermeiro ESF 

587003544 Amanda Peixoto Dias Enfermeiro ESF 

587003802 Wolney Ribeiro De Souza Enfermeiro ESF 

587003940 Eliana Dias Sartori Enfermeiro ESF 

587004452 Gabriela Campos Naves Enfermeiro ESF 

587005199 Douglas Ruffato Arruda Enfermeiro ESF 

587005503 Thays Silva Marcelo Enfermeiro ESF 

587006191 Larissa Rodrigues Mattos Enfermeiro ESF 

587006676 Vanessa Moreira Nunes De Paiva Farmacêutico 

587004010 Diego De Souza Silva Fisioterapeuta 

587000140 Michelle Christina Martins Barbosa Fonoaudiólogo 

587002876 Pedro Henrique De Oliveira Queiroz Médico ESF 

587000218 Guilherme Cadête Spínola Médico Especialista Pediatra 

587000059 Ronan Gonçalves Bezerra Monitor de Creche 

587001335 Fernanda Liquer Da Trindade Monitor de Creche 

587002425 Emiliana Aparecida Arruda Simões Monitor de Creche 

587002939 Sheila Maria Cordeiro Monitor de Creche 

587005061 Paulo Sesar Da Silva Mariano Monitor de Creche 

587006040 Daniel Dos Reis Pereira Alonso Motorista II 

587003762 Aline Maria De Oliveira Nutricionista Escolar 

587005442 Andressa Vieira Teodoro Nutricionista Escolar 

587002016 Sidney Da Costa Prudêncio Operador de Máquina II 

587003080 Deolinda Serra Silva Leandro Professor de 1ª a 4ª série 

587004056 Fernanda Cristina De Oliveira Professor de 1ª a 4ª série 

587005549 Elenisse Peixoto Da Silva Andrade Professor de 1ª a 4ª série 

587003317 João Miller Gonçalves Simões Professor de Educação Física 

587001947 Paula Cristina Gonçalves De Paula Professor de Pré-Escola 

587000082 Lidiane Assunção Jorge Psicólogo 20 horas 

587000365 Paula Groppo Guesse Voigt Moreira Psicólogo 20 horas 

587001407 Gabriella Augusta Oliveira Ferreira Moraes Psicólogo 20 horas 

587001791 Teresinha Flora Barbosa Pereira Psicólogo 20 horas 

587002079 Isabel Assis Marinho Psicólogo 20 horas 

587002598 Rosiane Aparecida Pereira Da Silva Psicólogo 20 horas 
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587004617 Débora Pacheco Pereira Psicólogo 20 horas 

587000078 Lidiane Assunção Jorge Psicólogo 30 horas 

587000368 Paula Groppo Guesse Voigt Moreira Psicólogo 30 horas 

587001409 Gabriella Augusta Oliveira Ferreira Moraes Psicólogo 30 horas 

587002957 Teresinha Flora Barbosa Pereira Psicólogo 30 horas 

587003171 Sabrina Gomes Da Silva Psicólogo 30 horas 

587004615 Débora Pacheco Pereira Psicólogo 30 horas 

587000317 Débora Batista Gonçalves Servente Escolar 

587001698 Luciana Moreira Da Silva Servente Escolar 

587001770 Fernanda Martins Rodrigues Servente Escolar 

587002454 Maria De Fátima Barroso Costa Servente Escolar 

587003046 Jaqueline Mendes Machareth Servente Escolar 

587004979 Aracely De Fatima Teixeira Servente Escolar 

587005838 Claudia Ferraz Dutra Servente Escolar 

587006038 Bárbara De Oliveira Rodrigues Servente Escolar 

587004934 Fernanda Soares Ferreira Da Silva Técnico em Enfermagem 

587005733 Andre Ivson Gomes De Oliveira Vigia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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

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

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

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

 

Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
 

 
Substituindo-se III em I, tem-se  (IV) e, multiplicando I por 3 e substituindo em II, obtêm-se 

(V). Substituindo IV em V, obtêm-se . Logo, 10 caricaturas de 30 cm. 

Conferindo, se o total de caricaturas de 50 e 80 cm é igual a 30 – 10 = 20, então  = 20 (VI). Substituído VI 

e x = 10 em II, verifica-se que . Logo, 5 caricaturas de 80 cm. Como o número de caricaturas de 50 cm é o 

triplo de 80 cm, logo, foram vendidas 15 caricaturas de 50 cm. Dessa forma, 10 + 15 + 5 = 30 caricaturas. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto...Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto ... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 
 

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 
No entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 
meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 
Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 
Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 
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Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Efetuando-se as operações inversas da adição e da subtração é possível descobrir o número de pessoas que 
entraram no ônibus na cidade A. 
 

 
30 + 5 = 35 
 
35 – 11 = 24 
 
24 + 9 = 33 
 
33 – 6 = 27 
 
2 + 7 = 9 
 

 

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

Questão: 21 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão indicada. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Verifica-se que a doença Caxumba mencionada como bacteriana, está com a origem incorreta, sendo que a 

doença Caxumba é uma doença viral,  dessa forma ,  a questão foi anulada. 

Fonte: 'Brunner & Suddarth/Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica'  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fezes amolecidas são efeitos colaterais dos acido valproico e o carbono de lítio medicamentos utilizados para 

os transtornos bipolares a questão refere-se aos inibidores seletivos e antidepressivos tricíclicos.  

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Desnutrição, dietas inadequadas e carência de vitaminas estão sendo relacionadas com aparecimento do 
câncer bucal, assim como a utilização excessiva de bebidas em temperatura muito alta ou muito baixa tem 
propensão a desenvolver alterações na mucosa bucal e trato digestivo. 
Fonte:  

 Referências: INCA / National Cancer Institute 

 http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext 
 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-44461999000500006&script=sci_arttext
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se à atenção primária, portanto, a prevenção e controle de doenças endêmicas e não 

pandêmicas. 

Fonte: Manual do Agente Comunitário de Saúde – Editora Difusão Cultural do Livro LTDA pag. 30 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A figura representada pela letra D refere-se a uma pintura da arte egípcia, grande parte das pinturas eram 
feitas nas paredes das pirâmides e retratava a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte entre 
outros temas da vida religiosa. Estes desenhos eram feitos de maneira que as figuras eram mostradas de 
perfil. Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva (imagens tridimensionais). Os desenhos eram 
acompanhados de textos, feitos em escrita hieroglífica (as palavras e expressões eram representadas por 
desenhos). Já a letra B corresponde à Basílica de Santa Sofia, um imponente edifício construído 
entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a catedral de Constantinopla. Santa Sofia é um dos grandes 
exemplos ainda existentes da arquitetura bizantina. Seu interior, decorado com pilares de mármore 
e mosaicos é de grande valor artístico. O próprio imperador Justiniano supervisionou a finalização da maior 
catedral já construída na época. Ela foi a maior conquista arquitetônica da antiguidade tardia e sua influência 
se espalhou pelo mundo ortodoxo, católico e islâmico.  
Portanto, a única alternativa que não está relacionada à arte Bizantina seria alternativa D que se trata de uma 
arte elaborada pelos egípcios. 
Fontes:  

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Sofia 

 http://www.infoescola.com/cristianismo/basilica-de-santa-sofia/ 

 http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/turquia-istambul-atracao-santa-sofia 

 http://www.suapesquisa.com/egito/arte_egipcia.htm 
 

 

 

 

Cargo: Agente de Combate as Endemias 
 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na referida questão, as palavras estão empregadas em um contexto, ou seja, não foram colocadas 
aleatoriamente, sendo assim, a resposta correta é a letra D. Entretanto: conjunção que indica uma atitude 
contrária. Menos: advérbio em menor quantidade ou intensidade. Até: preposição que insere ou indica limite 
no tempo. 
Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 
48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/532
https://pt.wikipedia.org/wiki/537
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Bizantino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura_bizantina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antiguidade_tardia


 

7 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: Carlos no lugar de Cristiano. 

Segue a resolução:  

Como José sempre fala a verdade, ele não pode ter sido o melhor já que ele disse: “Eu sou Augusto”. Mas 

também não pode ter ficado em 18° já que este disse: “José foi o melhor de nós”. 

Logo, José ficou em 21°. Assim, Cristiano foi o melhor (afirmação de José) e Antônio ficou em 18°. 

As posições são respectivamente: Cristiano, Augusto e José. 

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

 

Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: 220 no lugar de 120. 
A soma e a diferença entre o 3° e o 15° termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, 220 e 84. 
Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é: 
 

a15 + a3 = 220 
a15 – a3 = 84 
 
 
2 a15 = 304 
 
a15 = 152 
 
a15 + a3 = 220 
152 + a3 = 220 
a3 = 220-152 
a3=68 
 

 

a15 = 152 = a1 +14r 
a3=68 = a1 +2r 
 
152-68=12r 
84=12r 
r=7 
 
68 = a1 +2r 

68= a1 +2.7 
68= a1 +14 
a1 = 54 
 
S15 =  
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S15 =  

 
S15 =103.15 
 
S15 =1545 

 
Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assistiram apenas ao filme A: 170. 

Assistiram apenas ao filme B: 220. 

Assistiram aos dois filmes: 500 – 220 - 170 = 110. 

Porém como cada uma dessas 110 pessoas assistiram aos dois filmes logo cada uma delas comprou 2 

ingressos, assim o número de pessoas que assistiram os dois filmes foi 110/2 = 55. 

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

 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão anulada. 
A questão tem duas alternativas corretas a letra C e letra D, pelo fato do vidro levar mais de 100 anos para 

degradar, portanto questão foi anulada.  

Fonte: http://www.significados.com.br/coleta-seletiva/  

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apesar de serem livres, ou seja de não serem escravos os feitores eram responsáveis por distribuir os escravos 

nas várias tarefas executadas na fazenda. Influenciados pelo cotidiano difícil que marcou a escravidão, os 

feitores transformavam-se em agentes da execução de violência praticadas contra os escravos. Abusavam 

sexualmente das escravas, usavam seu poder para separar famílias, castigavam escravos que reagiam à 

violência, mandando-os para os trabalhos mais difíceis trabalhavam nas fazendas. Os patrões se calavam 

diante desses crimes por beneficiarem-se do controle dos feitores sobre os cativos. 

Fonte: Livro História - Uma abordagem integrada. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo Aparício Baez Ojeda e 

Luciano Delfini. Vol. Único, Ens. Médio. 1ªEdição, São Paulo, 2005. Ed. Moderna. Págs. 109 e 110 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo da Vigilância em Saúde  
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda o conteúdo programático: Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de 

Saúde - Princípios e diretrizes, controle social; 

Fonte: EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015. 
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a vida na Terra. Ele consiste na retenção do calor 

irradiado pela superfície terrestre nas partículas de gases e de água em suspensão na atmosfera, evitando que 

a maior parte desse calor se perca no espaço exterior. A conseqüência é a manutenção do equilíbrio térmico 

do planeta e a sobrevivência das várias espécies vegetais e animais que compõem a vida na Terra como 

conhecemos hoje. Portanto o efeito estufa é um fenômeno natural do planeta Terra, sem ele a temperatura 

do nosso planeta seria totalmente desregulada, fato que afetaria a existência de vida em nosso planeta. 

Contudo, devido à fatores relacionados à ação antrópica e a crescente emissão de certos gases a atmosfera 

vem retendo mais calor do que deveria em seu estado normal. O problema, portanto, não está no efeito 

estufa, mas em sua intensificação, causada pelo desequilíbrio da composição atmosférica decorrente da 

emissão de gases que provocam o aquecimento global. 

Fonte: Livro Geografia Geral e do Brasil-Espaço Geográfico e Globalização. Ens. Médio-Vol.1. Eustáquio de 

Sene e João Carlos Moreira, Ed. Scipione 2ª edição São Paulo, 2014. Pág. 161. 

 
Questão: 37 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso solicita a alteração para a alternativa “B”, portanto é a divulgada no resultado preliminar. 

Fonte: Livro: Velho Porto... Porto Nosso- Uma cultura nos sertões do leste. Rosalina Pinto Moreira.Editora O 

lutador, 2012, Belo Horizonte. Págs. 126, 127, 129 e 131. 
 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo I 
 

 

Questão: 14 
Recurso prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 

 
Cargo: Auxiliar Administrativo II 
 

 

Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A coesão se estabelece pelo uso de expressões que permitem relacionar os sentidos das partes do texto. 

Dentre as inúmeras expressões coesivas, existem duas conjunções que requerem cuidado: “entretanto” e “no 

entanto”. 

Essas expressões sinônimas equivalem a “porém” e “todavia” e estabelecem relação de oposição ou contraste 

entre ideias. Gramaticalmente, são denominadas conjunções adversativas. 

Fonte:  
 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 

48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 
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Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mediante o uso de determinadas preposições, como é o caso das representadas por “para”, “desde”, “após” e 
“entre”, o uso da crase se torna indevido. Portanto a alternativa a ser marcada é: O homem está esperando a 
consulta desde às 9h. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 
48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão, deveria assinalar a alternativa em que o tempo verbal está 
INCORRETAMENTE indicado. Portanto, a alternativa a ser marcada é: “muitos países que obtiveram sucesso…” 
– Pretérito imperfeito do indicativo. O verbo “obtiveram” trata-se do verbo obter no pretérito perfeito do 
indicativo na terceira pessoa do plural. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 
48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

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

Total de balas: X 
Balas dadas á Pedro: 1/3x  
Balas dadas á André: 3/8(2/3x)=1/4x 
Balas dadas á Thiago: 1/6x 
Balas dadas á João: 6 
1/3x + 1/4x + 1/6x + 6 = x 
4/12x + 3/12x + 2/12 x – x = -6 
x- 9/12x = 6 
3/12x = 6 
X=24 balas no total 
0,2.24 =4,80 gasto em balas 

Total de doces: Y 
Doces dados á Pedro: 1/9Y  
Doces dados á André: 1/4(8/9x)=2/9Y 
Doces dados á Thiago: 1/3Y 
Doces dados á João: 3 
1/9Y + 2/9Y + 1/3Y +3 =Y 
Y- 6/9Y = 3 
3/9Y = 3 
Y =9 
0,75.9 =6,75 GASTO COM DOCES 

 
Total = 6,75 + 4,80 = R$ 11,55. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Erro na digitação: Carlos no lugar de Cristiano. 

Segue a resolução:  
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Como José sempre fala a verdade, ele não pode ter sido o melhor já que ele disse: “Eu sou Augusto”. Mas 

também não pode ter ficado em 18° já que este disse: “José foi o melhor de nós”. 

Logo, José ficou em 21°. Assim, Cristiano foi o melhor (afirmação de José) e Antônio ficou em 18°. 

As posições são respectivamente: Cristiano, Augusto e José. 

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

 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Erro na digitação: 220 no lugar de 120. 
A soma e a diferença entre o 3° e o 15° termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, 220 e 84. 
Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é: 
 

a15 + a3 = 220 
a15 – a3 = 84 
 
 
2 a15 = 304 
 
a15 = 152 
 
a15 + a3 = 220 
152 + a3 = 220 

a3 = 220-152 
a3=68 
 

 

a15 = 152 = a1 +14r 
a3=68 = a1 +2r 
 
152-68=12r 
84=12r 
r=7 
 
68 = a1 +2r 
68= a1 +2.7 
68= a1 +14 
a1 = 54 
 
S15 =  

 
 
S15 =  

 
S15 =103.15 
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S15 =1545 

 
Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assistiram apenas ao filme A: 170. 

Assistiram apenas ao filme B: 220. 

Assistiram aos dois filmes: 500 – 220 - 170 = 110. 

Porém como cada uma dessas 110 pessoas assistiram aos dois filmes logo cada uma delas comprou 2 

ingressos, assim o número de pessoas que assistiram os dois filmes foi 110/2 = 55. 

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. 
Valor que cada um iria pagar: X 

Valor total: 5x 

Valor que cada um pagou: 0,9375X 

4.( 0,9375x) + 21 = 5x 

3,75x + 21 = 5x 

21= 1,25x, donde x= 16,8 

Logo, 5.16,8 = 84,00. 

Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o comando da questão pede-se que considere a ferramenta Microsoft Office Word na versão 2003. 

Esta versão ainda não trabalhava com o conceito de guias, logo para adicionar uma nova tabela, o usuário 

deve acionar na barra de menu o comando Tabela/Inserir/Tabela. O recurso é improcedente 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Word 2003. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para responder a questão, é fundamental conhecer as diferenças entre os diversos princípios orçamentários. 

De acordo com o princípio da anualidade ou da temporalidade ou, ainda, da periodicidade, a autorização 

legislativa do gasto deve ser dada para cada exercício financeiro, observados os comandos estabelecidos nas 

leis de diretrizes orçamentárias correspondentes.  

Portanto, o enunciado da questão fornece todos os elementos necessários para a obtenção da resposta.  

Logo, (a alternativa correta é a letra b) Princípio da Anualidade.  

Fonte: ROSA, Maria. Contabilidade do Setor Público. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013. (pág. 57)  

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os feitores eram responsáveis por distribuir os escravos nas várias tarefas executadas na fazenda. 

Influenciados pelo cotidiano difícil que marcou a escravidão, os feitores transformavam-se em agentes da 
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execução de violência praticadas contra os escravos. Abusavam sexualmente das escravas, usavam seu poder 

para separar famílias, castigavam escravos que reagiam à violência, mandando-os para os trabalhos mais 

difíceis trabalhavam nas fazendas. Já a tarefa de perseguir, capturar e reprimir os escravos fugidos e levá-los 

de volta aos donos era exercido pelo capitão do mato.  

Fonte: Livro História - Uma abordagem integrada. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo Aparício Baez Ojeda e 

Luciano Delfini. Vol. Único, Ens. Médio. 1ªEdição, São Paulo, 2005. Ed. Moderna. Págs. 109 e 110. 

 

 
 

Cargo: Auxiliar de Secretaria Escolar 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Erro na digitação: Carlos no lugar de Cristiano. 

Segue a resolução:  

Como José sempre fala a verdade, ele não pode ter sido o melhor já que ele disse: “Eu sou Augusto”. Mas 

também não pode ter ficado em 18° já que este disse: “José foi o melhor de nós”. 

Logo, José ficou em 21°. Assim, Cristiano foi o melhor (afirmação de José) e Antônio ficou em 18°. 

As posições são respectivamente: Cristiano, Augusto e José. 

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

 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Erro na digitação: 220 no lugar de 120. 

A soma e a diferença entre o 3° e o 15° termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, 220 e 84. 

Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é: 

 
 

a15 + a3 = 220 
a15 – a3 = 84 
 
 
2 a15 = 304 
 
a15 = 152 
 
a15 + a3 = 220 
152 + a3 = 220 

a3 = 220-152 
a3=68 
 

 

a15 = 152 = a1 +14r 
a3=68 = a1 +2r 
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152-68=12r 
84=12r 
r=7 
 
68 = a1 +2r 
68= a1 +2.7 

68= a1 +14 
a1 = 54 
 
S15 =  

 
 
S15 =  

 
S15 =103.15 
 
S15 =1545 

 
Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
 

 

Cargo: Cabuqueiro 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 
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Cargo: Cirurgião Dentista da ESF 
 

 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 

perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição”? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 

mundo todo. Provavelmente “eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  
 

Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 
 

Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Historicamente, uma série de testes foi preconizada para identificar a vitalidade ou não dos dentes, entre os 

quais podem ser citados os testes elétricos, de cavidade e até́ da anestesia. Contudo, com o passar do tempo, 

os testes que sobreviveram foram os térmicos (calor e frio) aplicados na superfície vestibular dos dentes, sem 

o contato com a gengiva, ressaltando que, entre eles, o teste pelo frio tem merecido a preferência, por conta 

de sua praticidade (gelo ou spray congelante). Ao contrário do que afirma o recurso a fluxometria de laser 

doppler ainda não está evoluída o suficiente para ser utilizada como base na rotina da prática odontológica. 

Além disso, cabe ressaltar que as tentativas para utilizar o oxímetro de pulso no diagnóstico da vitalidade 

pulpar ainda são controversas. 

Fonte: 

 SOUZA FILHO, FJ. Endodontia Passo a Passo: Evidências Clínicas. Artes Médicas, 01/01/2015. VitalBook 

file, página 46. 

 Hargreaves KM, Cohen S. Caminhos da polpa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, páginas 17 e 18.  

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto...Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 



 

16 

 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 
 

Cargo: Coveiro 
 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 

 
 

Cargo: Eletricista 
 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 
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Cargo: Eletricista de Automóvel 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Obesidade infantil”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 

dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 

de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 

 
 

Cargo: Lanterneiro 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Obesidade infantil”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 

dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 

de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 

 
 
 

Cargo: Lavador de Veículos 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto ... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 

 

 
Cargo: Mecânico 
 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp. 154 / 249. 

 
 
Cargo: Enfermeiro 
 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 

perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 

mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  
 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A vacina contra febre amarela é aplicada em “área endêmica” em situações convencionais (sem riscos de 

surtos ou epidemias explosivas- as quais não estão descritas no texto-) no 9º mês de vida. A alternativa “D” 
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estaria incorreta, pois descreve a seguinte frase: No Brasil (EM TODA EXTENSÃO GEOGRÁFICA)... Entendemos 

toda extensão geográfica, como áreas endêmicas e não endêmicas (região Sul e Sudeste), localidades onde 

essa vacina NÃO É APLICADA, com exceção de situações epidêmicas (não mencionada no item), ou situações 

de ENZOOTIAS ou EPIZOOTIAS (casos entre animais), situações também não descritas no texto. Logo mantém-

se o gabarito. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 
 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 
 

Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que falta uma resposta correta para a questão. Porém, de acordo com o enunciado da 

questão, o candidato deveria analisar as afirmativas e julgá-las assinalando a opção que indicava aquela(s) 

correta(s) em relação ao assunto Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 A afirmativa I está correta por afirmar que “a SAE é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional” de acordo com a Resolução 358/2009 

(“Considerando que o processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado 

profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional”. 

A afirmativa II está incorreta porque a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) não substituiu o 

Processo de Enfermagem, mas sim possibilita a sua implementação por ser um método que organiza o 

trabalho da enfermagem. 

A afirmativa III também está incorreta porque a SAE proporciona benefícios não apenas para os profissionais 

da enfermagem, mas tem implicações também para a instituição de saúde envolvida e o paciente por 

beneficiar o cliente-família-comunidade, garantindo um levantamento completo de suas necessidades reais e 

potenciais. O resultado disso traduz-se em eficácia nas condutas adotadas com aumento na resolutividade do 

caso e menor tempo de internação.  

A única afirmativa correta é a I, indicada na opção A.  

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: RESOLUÇÃO COFEN 358 de OUTUBRO DE 2009.  Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3582009_4384.html Acesso em: 28/09/2015.  

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso” está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 
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distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 
 
 

Cargo: Enfermeiro ESF 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção correta é a letra B. O vocativo é um termo independente da oração porque não se prende ao sujeito 

nem ao predicado, servindo apenas para interpelar ou chamar aquele com quem se fala. O termo “possíveis 

leitores” cumpre uma função apelativa de 2ª pessoa, pois por seu intermédio, o autor chama as pessoas às 

quais está se referindo, nesse caso, os leitores. 

Exemplos de vocativos: 

José, vem cá! 

Tu, meu irmão, precisa estudar. 

Felicidade, onde te escondes? 

Já o aposto é um substantivo ou expressão equivalente que modifica um núcleo nominal, podendo ser 

classificado em: explicativo, especificador, resumidor ou recapitulativo e enumerativo.   

Exemplos de aposto: 

 A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. 

Clarice, a primeira neta da família, cursa direito. 

Tudo – alegrias, tristezas, preocupações – ficava estampado logo no seu rosto. 

Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro:  

Editora Nova Fronteira, 2009.  

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede que seja assinalada a opção que não complementa uma ação verbal. 
Logo, observa-se: 
Opção A: O vocábulo “caneladas” complementa o sentido do verbo “dar” e é seu objeto direto. 
Opção B: O vocábulo “nos” complementa o sentido do verbo “abalar” e é seu objeto indireto. 
Opção C: A expressão “à idade centenária” complementa o sentido do verbo “chegar”, que no sentido de 
alcançar ou atingir é transitivo indireto. 
Opção D: A expressão “do olhar” complementa o substantivo “pausa”, que está determinado pela junção da 
preposição em + o (no). 
A única opção cujo termo destacado não complementa uma ação verbal é a letra D. 
Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro:  
Editora Nova Fronteira, 2009.  

 LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal – 9 ed. – São Paulo: Àtica, 2010. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Aguardemos com fervor o dia em que for moda não apenas envelhecer, mas envelhecer e ser 

feliz”, existe a ideia de adição retomada pela série “não apenas...mas”. 

Ao ato de envelhecer deve ser acrescida a possibilidade de ser feliz. 

A expressão enfática da conjunção aditiva “e” pode ser expressa pela série “não só... mas também” e 

equivalentes. 

Fonte: BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. Rio de Janeiro:  

Editora Nova Fronteira, 2009.  

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com os dados da questão: Em uma área com 100 mil habitantes foram notificados em um ano cerca de 50 

casos de tuberculose. No ano seguinte outros 30 casos foram notificados e o município não informou dados de 

cura. Só é possível inferir a “INCIDÊNCIA”, ou seja, os casos novos. A prevalência não pode ser calculada, pois 

prevalência seriam casos novos mais os antigos, “menos óbitos e curas” (dados não informados), 

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

 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As ações de vacinação, tipos e perfil epidemiológico é um dos grandes desafios da saúde pública no Brasil. É de 

extrema importância que profissionais de saúde tenham noções sobre esse assunto, o qual constava no Edital 

a respeito de controle de endemias (vacinas controlam doenças). 

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

 
Questão: 19 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso não se refere à questão mencionada. 
 
Questão: 21 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumentos para análise da questão. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que há ausência de conteúdo programático. O escopo da questão está englobado 

no assunto “administração e gerenciamento em saúde”, conforme consta no edital do concurso. Para 

KURCGANT, 2014 “O enfermeiro, por assumir o gerenciamento das unidades de atendimento e coordenar 

toda a atividade assistencial, tem papel preponderante no diz respeito à determinação do material necessário 

à consecução da assistência tanto nos aspectos quantitativos como qualitativos; na definição das 

especificações técnicas; no estabelecimento de quantitativo; na análise da qualidade; na participação do 

processo de compra e no estabelecimento de controle e avaliação”. Citando ainda a autora, “assim como 

outros profissionais, os enfermeiros têm integrado as comissões de licitação (nas entidades públicas) e os 

grupos de assessoria de compra.”. 

Decisão: manter o gabarito.   
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Fonte: KURCGANT, Paulina, et al. Gerenciamento em enfermagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2014. 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para MARCOLAN, 2013, a esquizofrenia tem a sua sintomatologia dividida em sintomas positivos e negativos, 

sendo que dentre os sintomas negativos estão o bloqueio de pensamento, pobreza da fala ou de conteúdo, 

confirmando a alternativa C como opção correta. As alucinações são sintomas positivos, sendo as mais 

comuns as auditivas, com vozes acusatórias, obscenas, insultuosas e ameaçadoras. As alucinações visuais são 

frequentes, mas está incorreto afirmar que são o tipo mais comum. 

SILVA cita que “os aspectos mais característicos da esquizofrenia são alucinações e delírios, transtornos de 

pensamento e fala, perturbação das emoções e do afeto, déficits cognitivos e avolição. Alucinações e delírios 

são frequentemente observados em algum momento durante o curso da esquizofrenia. As alucinações visuais 

ocorrem em 15%, as auditivas em 50% e as táteis em 5% de todos os sujeitos, e os delírios em mais de 90% 

deles.”  

De acordo como o autor, “o comportamento violento pode aparecer e muitas vezes estar relacionado às 

alucinações dos indivíduos”. De acordo com a sintomatologia apresentada, a esquizofrenia é dividida em 

alguns tipos. No tipo catatônica, ocorre “a dominância de distúrbios psicomotores proeminentes, que podem 

alternar entre extremos, como hipercinesia e intensa violência (furor) e estupor ou entre obediência 

automática e negativismo.” Diante do exposto, os comportamentos violentos podem se manifestar não sendo 

possível concluir que são raros como descrito na alternativa B.  

Decisão: mante o gabarito. Alternativa C.  

Fonte: 

 MARCOLAN, João Fernando. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica: desafios e possibilidades do 
novo contexto do cuidar. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.  

 SILVA, Regina Cláudia Barbosa. Esquizofrenia: Uma Revisão. Psicologia USP, 2006, 17(4), 263-285. 
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pusp/v17n4/v17n4a14.pdf. Acesso em: 28/09/2015.  

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), aprovada no ano de 1999, integra os esforços do 

Estado brasileiro, que por meio de um conjunto de políticas públicas propõe respeitar, proteger, promover e 

prover os direitos humanos à saúde e à alimentação” (Portal da Saúde, SUS). A lei 8.080/90 reconhece a 

alimentação e nutrição como fatores determinantes e condicionantes da saúde. A Portaria Nº 2.715/2011 

atualiza a Política Nacional de Alimentação e Nutrição aprovada desde 1999. Ela ratifica questão da 

alimentação como um direito social, conforme a Emenda Constitucional nº 64, aprovada em 2010. A 

alternativa A responde corretamente a questão. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/pnan2011.pdf. Acesso em: 28/09/2015. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A história natural da hepatite C é marcada pela evolução silenciosa: muitas vezes, a doença é diagnosticada 

décadas depois da infecção. O vírus da hepatite C é um agente que raramente causa infecção aguda 

sintomática (contrariando a assertiva A). 

 A transmissão do agente etiológico ocorre fundamentalmente por via parenteral, porém pode ocorrer por via 

sexual em pessoas com múltiplos parceiros ou com vida sexual desprotegida, sendo que a presença de 

doenças sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV, aumenta o risco de contaminação. A transmissão 

vertical (intrauterina) é possível embora em menor proporção, porém, na presença de co-infecção com HIV o 

risco fica aumentado (alternativa D está correta).  

Decisão: manter o gabarito. Alternativa A.  

Fonte: 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia de Bolso: doenças infecciosas e parasitárias. 8ª ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2010.  

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/publicacao/2015/58192/_p_pcdt_final_hepatite_c_

final_01_pdf_p__15024.pdf. Acesso em: 29/09/2015.  

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que houve dúvida na interpretação do enunciado da questão devido a presença da sigla 

“ACS”. Porém, no início do mesmo está indicado que a mesma se refere ao Programa de Agente Comunitário 

de Saúde.  Apesar de estar no enunciado que “o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) foi 

efetivamente instituído e regulamentado em 1997” o que se pede é para analisar as afirmativas quanto ao 

assunto Programa de Agentes Comunitários de Saúde e não sobre a Portaria 1.886/97, devendo ser 

considerado a legislação atual. 

 De acordo com a Portaria 2.488/201, que 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), “a existência de uma Unidade Básica de Saúde, 

inscrita no sistema de Cadastro Nacional vigente que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes 

comunitários de saúde” é item necessário para a implantação da estratégia de Agentes Comunitários de 

Saúde, estando correta a alternativa D. 

Decisão: manter o gabarito. Alternativa C.  

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: 29/09/2015. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal afirma que houve ausência de conteúdo programático. O assunto abordado na questão 28 da 
prova trata-se de Normas e Diretrizes do Programa de Saúde da Família, conforme conteúdo programático do 
concurso. 
Fonte: Edital do concurso.  
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os eventos adversos pós-vacinação podem ser classificados em graves e não graves quanto à gravidade e em 

grave, moderado e leve quanto à intensidade. A literatura referida no recurso classifica os eventos adversos 

quanto à gravidade, não considerando a intensidade. E ainda, de acordo com essa mesma literatura “um 

evento pode ser leve, moderado ou intenso, independente de ser ou não grave”.  

Na opção B não está especificado quais eventos adversos são de notificação compulsória mas não quer dizer 

que contempla todos. Para ter esse significado, seria necessária a inclusão palavra TODOS.   

Decisão: manter o gabarito. 

 Fonte: 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2008. 

 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis. – 3. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta fontes energéticas classificáveis como renováveis e não renováveis. Entre as fontes 

energéticas listadas consta o carvão. Entretanto, não especifica-se se o carvão é de origem mineral ou vegetal, 

tendo em vista que essa informação torna-o renovável ou não. O carvão mineral, assim como o petróleo, é um 

combustível fóssil não renovável. Porém, o carvão vegetal, proveniente da biomassa de florestas comerciais, é 

renovável. Portanto a questão fica sem alternativa correta, devendo ser ANULADA.   

Fonte: http://fontes-de-energia.info/carvao-vegetal.html 

 

Questão: 36 
Recurso Prejudicado: Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
 
 

Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A estrutura terciária de uma proteína é estabilizada a partir da constituição e distância das ligações peptídicas, 

isto é, a partir da estrutura primária da proteína.  Segundo o dicionário segue a definição de arquitetura: 
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arquitetura  

ar.qui.te.tu.ra  

sf (lat architectura) 1 Arte de projetar e construir prédios, edifícios ou outras estruturas; 

arquitetônica. 2 Constituição do edifício. 3 Contextura de um todo. 4 Intenção, projeto. 

Portanto, a constituição e estabilização de uma estrutura proteica tridimensional se deve a sua estrutura 

primária.  Assim, a questão e gabarito estão corretas.  

Fonte: Lehninger: Princípios de bioquímica. 6ed. Porto Alegre : Artmed, 2014.  

 

Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra SOUZA, E. L. B. L.; Fisioterapia aplicada à obstetrícia – Aspectos de ginecologia e neonatologia – 

3ª.edição Rio de Janeiro – RJ: Medsi, 2002, no capítulo 01, páginas 01 a 03, que trata de anatomia feminina, os 

autores Augusto Barbosa Reis, Daniel Barrote, Elza Lúcia Baracho Lotti de Souza e João Marcos Neto, explicam 

no tocante à classificação morfológica dos tipos de pelve, que na Pelve ginecóide: forma mais comum, com 

47% de freqüência. O estreito superior é oval, e o diâmetro transverso é maior que o ântero-posterior. Na 

Pelve andróide: com 30% de freqüência, ocorre o achatamento transverso da pelve, com diâmetro ântero-

posterior igual ou ligeiramente maior que o transverso. Já na Pelve antropóide: há predominância do 

diâmetro ântero-posterior sobre o transverso. Concluem que na Pelve platipelóide: caracteriza-se por 

predominância excessiva do diâmetro transverso sobre o ântero-posterior. Portanto a alternativa a ser 

marcada é a (C), pois encontram-se incorretas as alternativas II e IV. 

Fonte: SOUZA, E. L. B. L.; Fisioterapia aplicada à obstetrícia – Aspectos de ginecologia e neonatologia – 

3ª.edição Rio de Janeiro – RJ: Medsi, 2002. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 4.ed.São Paulo: Artmed, 2009, 

no capítulo 20, páginas 406 e 407, a autora Silvane Vezzani, coloca junto ao tema tratamento fisioterapêutico 

do joelho do saltador (tendinopatia patelar), com relação à técnica de massagem transversa profunda como 

tratamento, que é utilizada quando o tecido inerte ou cicatricial está causando restrição. Destaca que uma 

massagem profunda é realizada em ângulos retos com a direção das fibras e que é um movimento terapêutico 

aplicado no local exato da lesão, em uma área pequena. Conclui que a técnica possui contra indicações para 

sua utilização, dentre elas artrite reumatóide ou qualquer lesão colagenosas. Desta forma as afirmações II e IV 

estão incorretas, sendo a alternativa a ser marcada é a (C). 

Fonte: HEBERT, S. /XAVIER,R. Ortopedia e traumatologia princípios e prática. 4.ed.São Paulo: Artmed, 2009. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a legislação local as cores da bandeira do município e suas representações são vermelho (intrepidez e 

coragem) e branco (paz universal). O gabarito está correto, divulgando a alternativa C. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, pp.152-153. 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em julho deste ano Estados Unidos e Cuba reabriram suas embaixadas em Havana e Washington, reatando 

relações diplomáticas. O restabelecimento oficial das relações diplomáticas entre os dois países, após mais de 

meio século de tensões herdadas da Guerra Fria, marca o fim da primeira fase desse processo iniciado a 17 de 

dezembro de 2014.” Portanto a única alternativa que responde corretamente o que foi pedido no enunciado e 

a letra “C” ( Estados Unidos / Cuba), conforme divulgado no gabarito preliminar. 

Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-07/estados-unidos-e-cuba-reabrem-hoje-
embaixadas. 
 
 
 
 
 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-07/estados-unidos-e-cuba-reabrem-hoje-embaixadas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2015-07/estados-unidos-e-cuba-reabrem-hoje-embaixadas
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Cargo: Médico Especialista Ginecologista/Obstetra 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 
Cargo: Fonoaudiólogo 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 

perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 

mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 
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Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto...Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 
Cargo: Médico ESF 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois a questão se refere a fatores de riscos ADICIONAIS cardiovasculares no 

paciente com HAS, logo, a hipertensão não é um fator de risco ADICIONAL.  Os fatores de risco adicionais 

segundo a Tabela 6 da VI Diretriz Brasileira de Hipertensão são: Idade (homem > 55 e mulheres > 65 anos), 

Tabagismo, Dislipidemia, Diabetes Melito , História familiar prematura de doença cardiovascular: 

homens < 55 anos e mulheres < 65 anos, logo a resposta correta seria :  2 fatores de risco - diabetes e a 

história familiar da mãe com IAM abaixo de 65 anos. 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão / 

Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95(1 supl.1): 

1-51 

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta fontes energéticas classificáveis como renováveis e não renováveis. Entre as fontes 

energéticas listadas consta o carvão. Entretanto, não especifica-se se o carvão é de origem mineral ou vegetal, 

tendo em vista que essa informação torna-o renovável ou não. O carvão mineral, assim como o petróleo, é um 

combustível fóssil não renovável. Porém, o carvão vegetal, proveniente da biomassa de florestas comerciais, é 

renovável. Portanto a questão fica sem alternativa correta, devendo ser ANULADA.   

Fonte: http://fontes-de-energia.info/carvao-vegetal.html 

 

 

Cargo: Médico Especialista em Pediatria 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 
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perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 

mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) há uma divergência de conceitos entre os interlocutores que se desfaz após a argumentação 

feita.” não pode ser considerada correta. Há, na verdade, uma divergência entre os interlocutores em relação 

aos conceitos e ideias apresentados; porém, a incorreção está no final da afirmativa que diz “que se desfaz 

após a argumentação feita”. A divergência existente permanece até o final do texto conforme pode ser 

comprovado através do trecho: “O Adamastor não estava muito convencido da justeza dos meus argumentos, 

mas o café tinha terminado e ele se despediu.” 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto.... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 
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Cargo: Monitor de Creche 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pronome relativo "que" é chamado relativo universal, pois seu emprego é extremamente amplo. Esse 

pronome pode ser usado para substituir pessoa ou coisa, que estejam no singular ou no plural. 

Sintaticamente, o relativo "que" pode desempenhar várias funções. No trecho analisado, exerce a função de 

sujeito, pois em: O número de crianças que nasce, o sujeito é o número de crianças. O pronome relativo que 

substitui o sujeito “O número de crianças”, portanto, “que” exerce a função de sujeito. 

Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 
48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
 
Questão: 14 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: Carlos no lugar de Cristiano. 

Segue a resolução:  

Como José sempre fala a verdade, ele não pode ter sido o melhor já que ele disse: “Eu sou Augusto”. Mas 

também não pode ter ficado em 18° já que este disse: “José foi o melhor de nós”. 

Logo, José ficou em 21°. Assim, Cristiano foi o melhor (afirmação de José) e Antônio ficou em 18°. 

As posições são respectivamente: Cristiano, Augusto e José. 

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

 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: 220 no lugar de 120. 

A soma e a diferença entre o 3° e o 15° termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, 220 e 84. 

Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é: 

 

a15 + a3 = 220 
a15 – a3 = 84 
 
 
2 a15 = 304 
 
a15 = 152 
 
a15 + a3 = 220 
152 + a3 = 220 
a3 = 220-152 
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a3=68 
 

 

a15 = 152 = a1 +14r 
a3=68 = a1 +2r 
 

152-68=12r 
84=12r 
r=7 
 
68 = a1 +2r 
68= a1 +2.7 
68= a1 +14 
a1 = 54 
 
S15 =  

 
 
S15 =  

 
S15 =103.15 

 
S15 =1545 

 
Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assistiram apenas ao filme A: 170. 

Assistiram apenas ao filme B: 220. 

Assistiram aos dois filme: 500 – 220 - 170 = 110. 

Porém como cada uma dessas 110 pessoas assistiram aos dois filmes logo cada uma delas comprou 2 

ingressos, assim o número de pessoas que assistiram os dois filmes foi 110/2 = 55. 

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

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Fantasma da Ópera é um romance francês, escrito por Gaston Leroux. Foi publicado pela primeira vez como 

uma serialização em Le Gaulois de 23 de setembro de 1909 a 8 de janeiro de 1910 e em forma de volume, em 

abril de 1910 por Pierre Lafitte. Portanto não pode ser considerado como obra de William Shakespeare. 

Fonte: Livro História - Uma abordagem integrada. Nicolina Luiza de Petta, Eduardo Aparício Baez Ojeda e 

Luciano Delfini. Vol. Único, Ens. Médio. 1ªEdição, São Paulo, 2005. Ed. Moderna. Págs. 63 

http://www.suapesquisa.com/shakespeare/ 

http://www.suapesquisa.com/shakespeare/
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Cargo: Motorista I 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere a expressão transcrita do texto 

“Obesidade infantil”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 

dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 

de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 

 

 

Cargo: Motorista II 
 
Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249. 

 
 

Cargo: Nutricionista Escolar 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 

perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 
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mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) ‘Como a daquela senhora que reagiu com indignação [...]’ (8º§)” não pode ser considerada 

correta. Dentre as alternativas apresentadas:  

A) “O pouco que vi do programa [...]” (4º§) 

B) “[...] que ela seja absolutamente genial.” (8º§) 

C) “Como a daquela senhora que reagiu com indignação[...]” (8º§) 

D) “Os ‘Big Brothers’ e similares fazem sucesso no mundo todo.”(5º§) 

Temos: “O pouco” = objeto direto do verbo “vi”  ( sujeito desinencial “eu”) 

“ela” = sujeito do verbo “seja” 

“que”= sujeito do verbo “reagiu” ( “que” = pronome relativo) 

“Os ‘Big Brothers’ e similares” = sujeito do verbo “fazem” 

Portanto, apenas a alternativa “A” apresenta termo destacado com função sintática diferente dos demais.  

Fonte: SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apócrifo = 1 – Diz-se de ou obra religiosa destituída de autoridade canônica. 2 –Diz-se ou obra mantida na 

clandestinidade. 3 – Diz-se de ou obra falsamente atribuída a um autor ou de autor desconhecido. 4 –Diz-se de 

ou obra cujo texto se mostra diferente do que o autor escreveu . 5 – Falso, inautêntico, oculto, secreto.  

Sinônimos: adulterado, falsificado, falso, ilegítimo, inautêntico. 

Fonte: 

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 

 
Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto...Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  
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Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 

Cargo: Operador de Máquina  
 

Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 
Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249 
 

 

Cargo: Operador de Máquina II 
 

Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere a expressão transcrita do texto 

“Obesidade infantil”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 
dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 
de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 
 

 

Cargo: Pedreiro I 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249. 

 

 

Cargo: Pedreiro II 
 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Obesidade infantil”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 
dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 
de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 
 

 

Cargo: Professor de 1ª a 4ª série 

 

Questão: 14 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: Carlos no lugar de Cristiano. 

Segue a resolução:  

Como José sempre fala a verdade, ele não pode ter sido o melhor já que ele disse: “Eu sou Augusto”. Mas 

também não pode ter ficado em 18° já que este disse: “José foi o melhor de nós”. 

Logo, José ficou em 21°. Assim, Cristiano foi o melhor (afirmação de José) e Antônio ficou em 18°. 

As posições são respectivamente: Cristiano, Augusto e José. 

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

 
Questão: 16 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
Houve erro na digitação: 220 no lugar de 120. 

A soma e a diferença entre o 3° e o 15° termo de uma progressão aritmética são, respectivamente, 220 e 84. 

Logo, a soma dos 15 primeiros termos dessa progressão é: 

 

a15 + a3 = 220 
a15 – a3 = 84 
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2 a15 = 304 
 
a15 = 152 
 

a15 + a3 = 220 
152 + a3 = 220 
a3 = 220-152 
a3=68 
 

 

a15 = 152 = a1 +14r 
a3=68 = a1 +2r 
 
152-68=12r 
84=12r 
r=7 
 
68 = a1 +2r 
68= a1 +2.7 

68= a1 +14 
a1 = 54 
 
S15 =  

 
 
S15 =  

 
S15 =103.15 
 
S15 =1545 

 
Fonte:  DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assistiram apenas ao filme A: 170. 

Assistiram apenas ao filme B: 220. 

Assistiram aos dois filme: 500 – 220 - 170 = 110. 

Porém como cada uma dessas 110 pessoas assistiram aos dois filmes logo cada uma delas comprou 2 

ingressos, assim o número de pessoas que assistiram os dois filmes foi 110/2 = 55. 

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

Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
 

 
 

Substituindo-se III em I, tem-se  (IV) e, multiplicando I por 3 e substituindo em II, obtêm-se 

(V). Substituindo IV em V, obtêm-se . Logo, 10 caricaturas de 30 cm. 

Conferindo, se o total de caricaturas de 50 e 80 cm é igual a 30 – 10 = 20, então  = 20 (VI). Substituído VI 

e x = 10 em II, verifica-se que . Logo, 5 caricaturas de 80 cm. Como o número de caricaturas de 50 cm é o 

triplo de 80 cm, logo, foram vendidas 15 caricaturas de 50 cm. Dessa forma, 10 + 15 + 5 = 30 caricaturas. 

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

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão anulada 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto...Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto .... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 
 

 

Cargo: Professor de Pré-Escola 
 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os clientes podem se permutar nas 4 cabines: P4=4.3.2.1=24 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Cargo: Psicólogo  20 horas 
 

 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão tem como objeto de análise  as expressões coloquiais como “rola um texto”, 

“zapeando”, “é isso aí”; conforme pode ser confirmado em “em relação ao emprego de expressões de uso 

coloquial”. Não há referência aos jargões da internet.  

Fonte:  

 MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. 

Construindo Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) possui posição neutra já que afirma não assistir a tal programação.” não pode ser 

considerada correta. Em “O pouco que vi do programa, de passagem, zapeando entre canais, só me deixou 

perplexo: o que, afinal, atraía tanto as pessoas — além do voyeurismo natural da espécie — numa jaula de 

gente em exibição? 

Falha minha, sem dúvida. Se prestasse mais atenção talvez descobrisse o valor sociológico que, como já ouvi 

dizerem, redime o programa e explica seu fascínio. Pode ser. Os “Big Brothers” e similares fazem sucesso no 

mundo todo. Provavelmente eu e os outros três ou quatro resistentes apenas não pegamos o espírito da 

coisa.”, o autor expressa seu ponto de vista acerca do referido programa de televisão, pelo “pouco que viu”: 

deixou-lhe perplexo, sem saber o que poderia atrair as pessoas, ainda se diz “resistente” a tal programação. 

Fonte: O próprio texto.  

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O objeto da questão é “o centro” da narração apresentada. Acerca de tal vocábulo – “centro” – não há 

qualquer comprometimento quanto à compreensão da questão. 

Fonte: Prova aplicada.  

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apócrifo = 1 – Diz-se de ou obra religiosa destituída de autoridade canônica. 2 - Diz-se ou obra mantida na 

clandestinidade. 3 – Diz-se de ou obra falsamente atribuída a um autor ou de autor desconhecido. 4 - Diz-se 

de ou obra cujo texto se mostra diferente do que o autor escreveu. 5 – Falso, inautêntico, oculto, secreto.  

Sinônimos: adulterado, falsificado, falso, ilegítimo, inautêntico. 

Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Dicionário de Sinônimos e Antônimos Houaiss – 3ª edição. Publifolha. 
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Questão: 18 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A descrição errada em relação aos termos conjugada/combinada implica em duas alternativas corretas, o que 

impõe a anulação da referida questão. 

Fonte: Livro: Imunização, Imunologia e Vacinas. Autor Malagutti, W et al. Editora Rubio 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Resolução do CFP 010/05 que trata do Código de ética profissional do psicólogo fundamenta-se no 
“princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de normas a 
serem seguidas pelo psicólogo” (p. 6). O Código assume, pois, uma postura deontológica, seguindo uma 
tendência internacional no processo de elaboração de códigos de conduta ético profissional. Ou seja, 
assemelha-se às leis, pela linguagem de natureza normativa, pautada no postulado de que o mérito da 
conduta se condiciona a sua coerência com o que seja prescrito como justo e ético. Isso significa que a 
Psicologia, enquanto profissão ultrapassa (vai além) a limitação das normas de conduta do exercício 
profissional por possibilitar 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. 
Tais colocações somente permitem identificar a quarta sentença como verdadeira, pois além de evidenciar e 
endossar a postura profissional do psicólogo pelas normas do CFP, salienta o exercício profissional 
aprofundado em relação as subjetividades que são atravessadas pelos referidos valores culturais e relacionais 
característicos da espécie humana. 
A sentença primeira é falsa visto que em contextos, tais como o de assistência secundária em saúde, o 
profissional de psicologia por si só, não vai propiciar autonomia de ações a um indivíduo, pois há que se 
resguardar questões bioéticas tipicamente pertinentes a esse contexto.  
As sentenças dois e três também são falsas. A dois por ressaltar que profissionais de saúde garantem aos 
pacientes uma suposição legal de preservação à vida, dando um lugar secundário à atuação da psicologia, 
destoando do que é pedido em relação à ética da psicologia. A sentença três também assegura a psicologia 
um lugar secundário na atuação em saúde, além de afirmar que preocupa-se com os interesses dos 
profissionais. 
 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. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Cordiolli (2008, p. 22-23) e Gilliéron (1986, 233-234), o processo psicoterápico é viabilizado 

somente por meio do estabelecimento, por parte do terapeuta, de um contexto de confiança na relação 

interpessoal estabelecida entre cliente/paciente e profissional, ou seja, “a relação psicoterápica está contida 

no enquadre, portanto, ocupa posição hierarquicamente mais elevada”. Esse contexto é emocionalmente 

carregado e como salienta Gilliéron (1986), é através do enquadre que haverá psicoterapia. Em outros termos, 

é o enquadre que assegura a efetivação de um processo; sem o enquadre, não há o vínculo e todo o processo 

psicoterápico, mas sim um simples diálogo entre duas pessoas. 

Fonte: 

 CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2008. 
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 Gilliéron, Edmond. As psicoterapias breves. Tradução por: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, 1986. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Cordiolli (2008), os objetivos das psicoterapias são: 

I – Promover relação terapêutica, com comunicação clara, que é um dos principais recursos, de atividade 

colaborativa entre os envolvidos; II - Reduzir ou remover um problema, queixa ou transtorno definido por um 

paciente ou cliente que deliberadamente busca ajuda; III – Estabelecer uma relação terapêutica de confiança, 

provida de carga emocional, tanto para o cliente, quanto para o terapeuta; IV – Assegurar sigilo, o respeito ao 

paciente, normatização de conduta terapêutica, consideração das expectativas e das responsabilidades dos 

envolvidos; e V – Viabilizar exteriorização de experiências emocionais, bem como a planificação de novas 

condutas baseadas em formulações lógicas, aprendizagem, testagem de hipóteses e da realidade, e na 

comunicação. 

Nesse sentido, não procede o que é enunciado nas sentenças das opções B e C, pois na primeira a relação 

terapêutica está condicionada a um modo de comunicação alternativo (outro), que não seja o verbal; e, na 

segunda, afirma-se que a conduta ética está condicionada à demanda trazida pelo paciente. Isso as deixam 

opções falsas. 

Fonte:  

 Ayres, Lygia Santa; Barbosa, Maria Carla Silva & Ribeiro, Fernanda Mendes Lages (organizadoras). Ética 

e Psicologia: reflexões do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Conselho 

Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 2014. 

 CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2008. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso”, está registrado no 

livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 

Cargo: Psicólogo  30 horas 
 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As ações de vacinação, tipos e perfil epidemiológico é um dos grandes desafios da saúde pública no Brasil. É de 

extrema importância que profissionais de saúde tenham noções sobre esse assunto, o qual constava no Edital 

a respeito de controle de endemias (vacinas controlam doenças). 
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Fonte: Pereira, M.G. Epidemiologia-Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogan  

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As sentenças descrevem as principais mudanças observadas no fazer do psicólogo comunitário no decorrer 

dos anos desde a década de 1970 e aponta os pressupostos básicos do trabalho do psicólogo na comunidade 

adotados atualmente. A primeira evidencia que a prática inicial da psicologia social era marcada pelo fazer 

individualizado do sujeito na comunidade, ou seja, a transposição de um fazer clínico para a comunidade 

(Lane, 2004); enquanto que, atualmente, a psicologia comunitária se faz nas relações estabelecidas pelo grupo 

comunitário, configura-se pela ação integradora, almejando mudanças macrossociais. A segunda sentença, 

por sua vez evidencia os pressupostos da prática atual, os quais são: reconhecimento da demanda local; 

identificação das potencialidades local; desenvolvimento de consciência crítica acerca da realidade; 

desenvolvimento da autonomia comunitária, contrária ao fazer assistencialista; identificar crenças, 

preconceitos, estereótipos e outras construções inerentes a comunidade; e implementar o método de 

pesquisa participante. 

Fonte:  
 

 LANE, S. T. M.; CODO, W. (org.). Psicologia social: o homem em movimento. 13 ed. São Paulo: 
Brasiliense, 2004. 

 JACQUES, M. DAS G. C. (org). Psicologia social contemporânea: livro-texto. 13 ed. Petrópolis, RF; Vozes, 
2010.  

 PESSOA DA SILVA, Camilla Veras. Psicologia Latino-Americana: desafios e possibilidades. Psicol. cienc. 
prof., Brasília,  v. 33, n. spe,   2013 .    

 PEREIRA, Anderson. Psicologia em comunidades: um olhar a partir da perspectiva laino-americana. 
Diálogos & ciência. Ano V, n. 10, 2007.  

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão versa sobre a entrevista psicológica conforme o explicita o enunciado, a qual é composta de alguns 

recursos, inclusive psicodiagnóstico. De acordo com Craig (1991, p. 26) em uma entrevista psicológica, as 

informações são obtidas e baseadas no relato do paciente, na observação clínica, relatos de pessoas próximas 

ao entrevistado, bem como avaliação e testagem psicológica em um processo psicodiagnóstico. Além disso, 

Arzeno (2003, p. 5-8), salienta que um psicodiagnóstico preciso se sustenta na necessidade de:  I – Tomar 

conhecimento acerca do que ocorre e o que motiva tal acontecimento, de maneira a responder à demanda 

pela qual foi iniciada uma consulta. II – Evitar o risco significativo em que implica a ausência de um 

questionamento realizado previamente ao tratamento, tais como a inoperância técnica e terapêutica frente a 

patologias e situações complicadas e perturbadoras. III – Proteger o profissional da psicologia que propicia o 

início de um determinado tratamento necessariamente pautado em dimensões clínica e ética, as quais são 

idôneas e comprometidas, sobretudo mediante o desconhecido e a falta de clareza do que se apresenta 

diante de si. A proposição IV refere-se aos objetivos da utilização do psicodiagnóstico e não aos critérios para 

torna-lo preciso. 

Fonte:  

 ARZENO, Maria Esther Garcia. Psicodiagnóstico Clínico: novas contribuições. 2 ed. Porto Alegre: 
Artmed: 2003.  

 Craig, R.J. (1991). Entrevista clínica e diagnóstica. Porto Alegre: Artes Médicas. 
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Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As proposições I e IV são falsas. A primeira é falsa, pois, na verdade, a psicoterapia breve emprega estratégia 

técnica denominada por focalização (e não seleção) em conflitos ou tema específicos delineados de forma 

previa ao tratamento; enquanto a sentença IV, mesmo trazendo algumas considerações pertinentes acerca da 

orientação focal não psicodinâmica, apresenta um equívoco em citar o decálogo das distorções emocionais 

em detrimento das cognitivas. 

Fonte:  

 BRAIER, Eduardo Alberto. A Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica. 4. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 

 CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2008. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o enunciado a questão pede, apenas, a descrição de relatório ou laudo psicológico, a qual está 

explicitada no item B.  

“3 – RELATÓRIO PSICOLÓGICO 

3.1. Conceito e finalidade do relatório ou laudo psicológico 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação descritiva acerca de situações 

e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas e culturais, pesquisadas no 

processo de avaliação psicológica. Como todo DOCUMENTO, deve ser subsidiado em dados colhidos e 

analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame 

psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo 

psicólogo. A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os procedimentos e conclusões gerados 

pelo processo da avaliação psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o diagnóstico, o 

prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem como, caso necessário, 

solicitação de acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as informações necessárias 

relacionadas à demanda, solicitação ou petição” (CFP, 07/2003, p.7). 

 

Fonte:  

 RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003. Disponível em < http://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf>.  

 Manual de Avaliação Psicológica. Adriane Pichetto Machado, Valéria Cristina Morona. – Curitiba: 

Unificado, 2007. Disponível em: < http://www.portal.crppr.org.br/download/165.pdf>. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão no âmbito das teorias e técnicas psicoterápicas, portanto, é conteúdo programático 

conforme reza o edital. 

A conceitualização cognitiva é uma técnica fundamental na terapia cognitiva. Consiste na habilidade clínica 

mais importante do terapeuta e é aquela sobre a qual ele precisa ter total domínio para a eficácia do 

tratamento, visto que permite a identificação das estratégias compensatórias de conduta que o indivíduo 
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utiliza para evitar ter acesso a suas crenças negativas, bem como de pensamentos automáticos ou 

disfuncionais e da crença central acerca de experiências sobre si mesmo, as outras pessoas e o futuro.  

Fonte: CORDIOLI, Aristides Volpato. Psicoterapias: abordagens atuais. 3ª. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 

2008, p. 263-284.  

 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta fontes energéticas classificáveis como renováveis e não renováveis. Entre as fontes 

energéticas listadas consta o carvão. Entretanto, não especifica-se se o carvão é de origem mineral ou vegetal, 

tendo em vista que essa informação torna-o renovável ou não. O carvão mineral, assim como o petróleo, é um 

combustível fóssil não renovável. Porém, o carvão vegetal, proveniente da biomassa de florestas comerciais, é 

renovável. Portanto a questão fica sem alternativa correta, devendo ser ANULADA.   

Fonte: http://fontes-de-energia.info/carvao-vegetal.html 

 

 

 

Cargo: Servente de Esgoto 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 
termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 
“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

No entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido a duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249. 

 

 

Cargo: Servente Escolar 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa que apresenta erro de grafia é a opção há, pois o termo “processar” é grafado com “ss” e não 

com “ç”, conforme apresentado.  

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

Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada.  
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “O Hospital A.C. Camargo de São Paulo também fez um estudo do gênero com 6 mil pacientes que 

buscaram apoio para abandonar o vício.” (4º§), o ponto final ( . ) tem como objetivo “finalizar frase”. Observa-

se que tal sinal de pontuação possui diversas atribuições, porém o enunciado sugere que seja analisado o seu 

emprego no trecho em questão. 

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

Paulo: Atual, 2009. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A redução feita é de 1/4, isto é, diminuiu-se o consumo de água em 1/4. O que significa que o novo consumo 

passará a ser 3/4 do valor anterior, equivalente a 300 litros diários e, portanto, 2100 litros semanais. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de uma questão de lacuna que traz características do planeta anão Plutão. Em julho deste ano 

cientistas da NASA divulgaram que o planeta anão é maior do que se previa. Plutão antes considerado o nono 

e mais distante planeta do Sistema Solar, têm um diâmetro de cerca de 2.370 km, cerca de 80 quilômetros a 

mais do que previsões anteriores. Portanto a única alternativa que responde corretamente o que foi pedido 

no enunciado e a letra “B” (Plutão). 

Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/07/sonda-new-horizons-da-nasa-atinge-ponto-mais 

-proximo-de-plutao.html 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a obra Velho Porto... Porto Nosso... de Rosalina Pinto Moreira sobre a caminhada histórica do Porto 

de Santo Antônio foi passado de geração a geração que os fundadores do Arraial foi  João Marques da Costa, 

João Afonso Lemos e Ângelo Gomes Moreira. Astolfo Dutra Nicácio nasceu em Cataguases muito depois da 

formação do Arraial e deu nome ao novo município que surgia de Cataguases devido sua atuação forte e 

destacada na política brasileira. Há uma expectativa que no lugar de João Marques da Costa, o nome correto 

seria Antônio Marques da Costa, no entanto, é uma posição e não algo já totalmente evidenciado, como se 

registra na própria obra.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto.... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.55. 
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249. 

 
 

Cargo: Servente de Pedreiro 

 
 
Questão: 09 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “facão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Obesidade infantil”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 13 
Recurso Procedente: Gabarito Alterado para a alternativa “D”. 
O trabalho teve início no dia 24 de março, com data de entrega no dia 02 de maio, prazo onde decorrem 39 
dias. Entretanto, deve-se considerar os extremos para o cálculo, pois o trabalho deve ser feito a partir de 24 
de março, o que totaliza 40 dias. Logo, 160 páginas. 
 
 

Cargo: Supervisor Pedagógico 
 

Questão: 12 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
 

 
 

Substituindo-se III em I, tem-se  (IV) e, multiplicando I por 3 e substituindo em II, obtêm-se 

(V). Substituindo IV em V, obtêm-se . Logo, 10 caricaturas de 30 cm. 

Conferindo, se o total de caricaturas de 50 e 80 cm é igual a 30 – 10 = 20, então  = 20 (VI). Substituído VI 

e x = 10 em II, verifica-se que . Logo, 5 caricaturas de 80 cm. Como o número de caricaturas de 50 cm é o 

triplo de 80 cm, logo, foram vendidas 15 caricaturas de 50 cm. Dessa forma, 10 + 15 + 5 = 30 caricaturas. 

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

 
Questão: 34 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
A informação de que enquanto distrito denominado Porto de Santo Antônio, Astolfo Dutra foi o distrito mais 

antigo de Cataguases, segundo Rosalina Moreira, em sua obra “Velho Porto... Porto Nosso” está registrado no 
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livro “Município de Cataguases – esboço histórico”, de Artur Vieira de Rezende e Silva, no capítulo XXV, 

denominado “Porto de Santo Antônio – o mais antigo distrito de Cataguases. No entanto, conforme 

documentação apresentada em recurso, a informação não procede, já que Santana de Cataguases tornou-se 

distrito de Cataguases pela Lei provincial nº 3442, de 28-09-1887, enquanto Porto de Santo Antônio foi 

anexado a Cataguases, como distrito, pela Lei Provincial nº 3589, de 28-08-1888.  

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012, p.80. 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa correta é “já que”. No trecho mencionado, o termo “pois” é uma conjunção explicativa, portanto, 
“já que” a substitui corretamente, de acordo com o contexto. Porém, entretanto são conjunções adversativas 
e assim é uma conjunção conclusiva. 
Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo Acordo Ortográfico. 37. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: Novo acordo ortográfico. 
48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
 

 

Cargo: Vigia 
 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente: Questão Anulada. 
O enunciado da questão é enfático ao afirmar “das palavras transcritas do texto”. Porém, verifica-se que o 

termo “cordão”, apesar de apresentar no aumentativo, não se refere à expressão transcrita do texto 

“Mulheres têm mais dificuldade em largar o cigarro”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A redução feita é de 1/4, isto é, diminuiu-se o consumo de água em 1/4. O que significa que o novo consumo 

passará a ser 3/4 do valor anterior, equivalente a 300 litros diários e, portanto, 2100 litros semanais. 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
"Nesse sentido" não possui valor semântico equivalente a "respectivamente". O argumento do candidato é 

inválido, pois em momento algum o enunciado deixa a entender que os nomes das filhas aparecem em ordem 

cronológica (mais velha para mais nova, ou vice-versa). 
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Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra do hino inicia-se por “Minha terra adorada / pedacinho do Brasil” segundo a obra de Rosalina Moreira. 

NO entanto, no endereço eletrônico da Prefeitura de Astolfo Dutra, está “Minha terra adorada / coração do 

meu Brasil”. Devido à duplicidade de informações, a questão torna-se inconsistente. 

Fonte: MOREIRA, Rosalina P. Velho Porto... Porto Nosso – Uma Cultura nos Sertões do Leste. Belo Horizonte: 

Editora O Lutador, 2012,  pp. 154 / 249. 

 
 

 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

 

21 de outubro de 2015 
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