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CONCURSO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ / MG 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

* Atualizada conforme decisão publicação em 14 de dezembro de 2015. 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001/2015 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO ITAMBÉ/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

600001162 Andréia Aparecida De Araújo Agente Comunitário de Saúde 

600000989 Paola Rodrigues De Souza Agente de Combate a Endemias 

600000062 Gladiston Augusto Corrêa Assistente Social 

600000069 Telma Aparecida Ferreira Santos Assistente Social 

600000294 Viviane Aparecida Fernandes Menezes Assistente Social 

600000952 Cristiane Da Silva Rodrigues Auxiliar Administrativo - Nível Médio 

600001089 
Magnus Sanzio Pinheiro Figueiredo Mendes 
Lopes Auxiliar Administrativo - Nível Médio 

600000672 Ana Marília Freitas Silva Auxiliar Administrativo - Nível Superior 

600000851 David Augusto Gonçalves Baracho Auxiliar Administrativo - Nível Superior 

600001180 Magno Lúcio De Oliveira Júnior Auxiliar Administrativo - Nível Superior 

600001401 Mabia Marilac Moreira Auxiliar Administrativo - Nível Superior 

600000185 Rute Yure Gandra Oliveira Auxiliar Administrativo da Educação 

600000869 Fernando Do Nascimento Ferreira Auxiliar de Saúde Bucal 

600000063 Laila Chaves Oliveira Dentista 

600000131 Andréa Aparecida De Miranda E Silva Enfermeiro 

600000360 Eraldo De Pinho Costa Enfermeiro 

600000470 Álvaro Vicente De Meira Filho Enfermeiro 

600000715 Júnia Mariana Rodrigues Dos Santos Enfermeiro 

600000813 Daniel Rodrigues Machado Enfermeiro 

600000901 Katia Mara Duarte Enfermeiro 

600001405 Douglas Tadeu De Pinho Mourão Enfermeiro 

600000020 Rodolfo Guimarães Franco Engenheiro Civil 

600000029 Renan Luís Malta Silva Engenheiro Civil 

600000144 Fernanda De Lourdes Kroger Costa Engenheiro Civil 

600000787 Lucas Lopes Queiroga Engenheiro Civil 

600001223 Victor Emanuel Santos Engenheiro Civil 

600000799 Jéssica Roberta Da Conceição Alves Farmacêutico - Bioquímico 

600000855 Adilceia Gomes De Souza Farmacêutico - Bioquímico 
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600000918 Pollyana Favalessa Rocha Farmacêutico - Bioquímico 

600000968 Geuber Gervásio De Pinho Tavares Farmacêutico - Bioquímico 

600001178 Lilian Renata Domiciano Pinto Farmacêutico - Bioquímico 

600000712 Rudolf Jose Dos Santos Real Vieira Fisioterapeuta 

600001211 Silvia Mourão Magalhães Fisioterapeuta 

600000276 Jorge Alberto Fernandes Médico 

600000484 Cristiane Menezes Oliveira Costa Médico 

600001088 Alenita Pereira Da Silva Filha Médico 

600000409 Angélica Gama Netto Nutricionista 

600000944 Danielle Cristina Nunes Almeida Nutricionista 

600001286 Greicylane Natache Neves Silva Nutricionista 

600000816 Romelia Da Consolação Santos Professor I 

600000993 Graziela Ramos Paes Professor II 

600001115 Débora Mirian Pereira De Miranda Professor II 

600000127 Fernanda Maria Lima Barbosa Psicólogo 

600000440 Sirley Guimarães Dos Santos Psicólogo 

600000785 Marcelo Carvalho Siqueira Psicólogo 

600001078 Gabriela Espíndola Bitencourt Lopes Da Silva Psicólogo 

600001079 Pablo Luiz Teixeira Gomes De Moraes Psicólogo 

600001303 Denise De Fátima Da Silva Supervisor Pedagógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

 

 

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

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

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

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

Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 

Questão: 14 

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

Como perímetro do quadrado é igual a 8cm, então seu lado é 8÷4=2cm 

Área total da figura= Área do quadrado+4 Área do triângulo 

A=2.2 +4.(2.4/2)  

A=4+4.4 

A=4+16 

A=20cm2 

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

Cargo: Agente de Combate a Endemias 
 
 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta uma única resposta correta sendo a HEPATITE C  

O vírus da hepatite C transmite-se, por via sanguínea, bastando uma pequena quantidade de sangue 

contaminado para transmiti-lo, se este entrar na corrente sanguínea de alguém através de um corte ou uma 

ferida, ou na partilha de seringas. A transmissão por via sexual é pouco frequente e o vírus não se propaga no 

convívio social ou na partilha de objetos. Apesar de o vírus já ter sido detectado na saliva, é pouco provável a 

transmissão através do beijo, a menos que existam feridas na boca. 

Fonte: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hepatite-c-sintomas-transmissao-e-prevencao  
 
 
 

Cargo: Assistente Social 
 
 
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hepatite-c-sintomas-transmissao-e-prevencao
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A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 

A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do ministério do meio ambiente 

denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie / discussões 

sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. “Aparentemente menores diante das crises, 

econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da cobrança de sacolas plásticas e a instalação 

de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o nosso futuro. 
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Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

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

 
O triângulo pode ser dividido pela vertical no ponto A em dois triângulos retângulos: 

Através do teorema de Pitágoras é possível determinar a altura h do triângulo ABC: 

202=122+h2 

400-144=h2 

256=h2 

h=16cm 

Área do triângulo ABC= 24.16/2=192cm2 

Área de cada triângulo pequeno: 192÷16=12cm2 

Área dos 6 triângulos em negrito: 12.6=72cm2 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para concursos. 4 Ed. Rio de Janeiro:Elsevier,2011. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
COQUEIRAL 

A primeira e última letras devem ser consoantes. É possível escolher, portanto para essas duas posições as 

consoantes C,Q,R e L. 

Assim tem-se: A4,2= 4!/2!=12 

As 7 demais letras serão permutadas entre essas duas consoantes. 

Assim o total de anagramas possíveis é dado por: 12.P7=12.7.6.5.4.3.2=60.480 

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

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma análise da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico para o Brasil 

que impingiu um termo utilizado universalmente para expressar algo que aparenta ser ameaçador, mas, na 

verdade, não o é de verdade. Esta organização apontou que os planos de recursos hídricos do Brasil são 

“tigres de papel” – expressão usada para nomear algo aparentemente ameaçador, mas na verdade inofensivo 

– porque não definem prioridades ou critérios para orientar as decisões na divisão pelo uso da água e não 

levam em consideração eventos cíclicos, como as secas. Isso faz com que as consequências de mudanças 

climáticas também não fiquem claras. Por mais que em sua ausência de conhecimento sobre o fato, possa-se 

fazer uma conjectura irreal com a situação do Brasil e dos países da Ásia conhecidos como Tigres Asiáticos, de 

fato, não existe esta relação no cenário apresentado para esta questão. 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-

coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html 
 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sequestro de bebês era parte de um plano da ditadura argentina e ocorria de maneira sistemática, segundo 
grupos de direitos humanos. 
O objetivo era dar os filhos de pessoas que o governo considera subversivas a famílias de militares e seus 
aliados. Na lógica da ditadura, isso evitaria que fosse criada outra geração do que os militares consideravam 
radicais da esquerda. A questão não trata de quantitativo ou discute comparativamente estes atos com a 
presão de adultos que lutavam contra a ditadura. Apenas expõe uma praxe criminosa do sistema argentino 
que vem sendo esclarida por meio de fortes investigações, punidas e através de grupos como a organização 
Avós da Praça de Maio vem ocorrendo o resgate destas argentidos sequestrados ao reconhecimento de sua 
origem materna e paterna. A questão trata do objetivo do ato e não de sua consequencia, já que está sim foi a 
punição dos opositores com a perda dos filhos, desagregando suas famílias e levando-os a prisões, torturas e 
mortes.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_bebe_ditadura_argentina_mdb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html
http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_bebe_ditadura_argentina_mdb
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Cargo: Auxiliar Administrativo - Nível Médio 
 
 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto, a resposta correta é “Viver mais e com saúde relaciona-se com o nível de vida da 

pessoa.” A confirmação está no 4º parágrafo do texto: Viver mais e de maneira mais saudável geralmente está 

relacionado com o segmento social. "As pessoas de meios mais desfavorecidos, nos países pobres, que contam 

com poucas oportunidades e recursos em idade avançada, são os que provavelmente terão a pior saúde e se 

encontrarão em uma situação de precariedade", disse Beard”. No primeiro período do parágrafo, o autor 

menciona a resposta correta e confirma o seu argumento no segundo período explicando e exemplificando a 

sua constatação. 

Fonte: O próprio texto. 
 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão solicita que seja marcada a alternativa INCORRETA. Portanto, nas alternativas I e III, o 
uso de onde está correto por indicar um ligar físico. Porém nas alternativas II e IV, o uso está INCORRETO por 
não indicar um lugar físico.  Em “Vivemos uma época onde os idosos sofrem preconceito”, onde está 
retomando uma marcação de tempo, com isso está INCORRETO. O mesmo ocorre em: “É na velhice onde se 
enfrenta várias enfermidades.”, pois velhice trata-se de um período da vida. Assim deveria ser usado, neste 
caso, em que, no qual (e suas flexões na qual, nos quais, nas quais) e nos casos da ideia de causa / efeito ou 
de conclusão. 
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2ª ed. São Paulo: Publifolha, 2008. 
 

Questão: 30 

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

A charge mostra jornais e revistas sendo apontados como armas para a presidente Dilma que se encontra sem 

defesa. Seria como se a imprensa quisesse executá-la. Considerando essa charge a única alternativa que 

representa o que o autor quis dizer é a letra A, pois mostra-a sem o apoio da imprensa, e pelo contrário está 

na mira dos “tiros” da mesma.  

A alternativa D está errada, pois não existem elementos da intensão do autor em demonstrar militares, muito 

menos autoritarismo, sem contar que na conjuntura atual, essa questão não é pauta significativa/real no país. 

Fonte: odia.ig.com.br 
 
 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo - Nível Superior 
 
 
 

Questão: 04 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 

A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 
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supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) ‘aos clientes’ pode ser substituído por ‘para os clientes’ mantendo‐se a correção gramatical e 

semântica.” não pode ser considerada correta. De acordo com a regência verbal de “ceder”, considerando-se a 

transitividade indireta, as preposições possíveis são: “ceder a” e “ceder de”, não há registro para “ceder para”, 

de acordo com a norma padrão da língua.  

Fonte: LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. 1. Ed. – São Paulo: Ática, 2008. 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) um argumento mediante a constatação feita no quadrinho anterior.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Algum dia a cultura será mais valorizada do que o dinheiro” não há um 

argumento, mas sim a expressão de um fato de acordo com o pensamento do personagem. A argumentação 

esteia-se em dois elementos principais: a consistência do raciocínio e a evidência de provas como fatos, 

exemplos, dados estatísticos e testemunhos.  

Fonte:  

 O próprio texto. 

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição. FGV editora. 

 

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

 
Medida do lado de cada quadradinho: 30÷6=5cm 

Cada quadradinho tem, portanto área igual a 25cm2 

A área hachurada corresponde a 22 quadradinhos=22.25=550cm2 

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

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo a que se refere à questão é Regra de Três conforme edital. 
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Cargo: Auxiliar Administrativo da Educação 
 
 
 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A sequência corresponde ao alfabeto com as letras cujas posições são ímpares trocadas pelas letras cujas 

posições são pares que as sucedem, conforme indicado a seguir:  

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

A décima sexta letra é portanto O (vogal) e a vigésima é S (consoante). 

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

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com RETIFICAÇÃO I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015, ocorreu a retificação do 

cargo de “AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO”, entrando em vigor na data de sua publicação. Santo 

Antônio do Itambé/MG, 07 de julho de 2015. A questão  trata-se do conteúdo: Noções de organização escolar 

(currículo, avaliação, planejamento). 

Portanto o argumento recursal é improcedente. 
 
 
 

Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal 
 
 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto, a resposta correta é “Viver mais e com saúde relaciona-se com o nível de vida da 

pessoa.” A confirmação está no 4º parágrafo do texto: Viver mais e de maneira mais saudável geralmente está 

relacionado com o segmento social. "As pessoas de meios mais desfavorecidos, nos países pobres, que contam 

com poucas oportunidades e recursos em idade avançada, são os que provavelmente terão a pior saúde e se 

encontrarão em uma situação de precariedade", disse Beard”. No primeiro período do parágrafo, o autor 

menciona a resposta correta e confirma o seu argumento no segundo período explicando e exemplificando a 

sua constatação. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao contrário do que afirma o recurso, a questão não aborda conhecimentos de endodontia e sim relativos a 

biossegurança. Ademais o ANEXO I do Edital 01/2015 referente a este concurso prevê como conteúdo 

programático “Noções de Endodontia”.  

Fonte: Edital 001/2015 – referente ao concurso de Santo Antônio do Itambé, disponível em: 

https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/215/16_02102015160622.pdf 
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Cargo: Dentista 
 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 

Questão: 14 

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

Sustenta o recurso que a questão tem mais de uma resposta correta e de acordo com o argumento 

apresentado, a alternativa D também está correta e “em nenhum momento deixou-se claro que queria-se dizer 

que APENAS essas dados alimentam o sistema”. De acordo com a alternativa D da questão “d) Os dados e 

informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são de morbidade e mortalidade”.  

Os dados e informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são além dos dados de 

morbidade e mortalidade os dados ambientais, demográficos, socioeconômicos, notificação de emergências 

de saúde pública, surtos e epidemias. A presença das palavras “que” e “são” indicam a ideia de que somente 

ou apenas os dados de morbidade e mortalidade alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica. 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, como princípio organizacional o 

sistema de vigilância deve abranger o maior número possível de fontes geradoras, cuidando-se de assegurar a 

regularidade e oportunidade da transmissão dos dados. Geralmente, não é possível nem necessário conhecer 

a totalidade dos casos. A partir de fontes selecionadas e confiáveis pode-se acompanhar as tendências da 

doença ou agravo, com o auxílio de estimativas de subenumeração de casos. A alternativa B afirma que “é 

sempre necessário conhecer a totalidade de casos da doença ou agravo para desencadear as ações da VE”.  

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.p

df?MOD=AJPERES. Acesso em: 16/11/2015. 
 

 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
 
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
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Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 
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ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

Questão: 11 

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

Os indicadores de saúde são compostos por dois tipos: indicadores universais e indicadores específicos. O 

indicador descrito na questão (“cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica”) é do tipo 

universal, passível de monitoramento quadrimestral, porém deve ser apurado e avaliado anualmente. 

Monitora e avalia a diretriz 1 das diretrizes de saúde estabelecidas pelos Conselhos de Saúde, que é garantia 

do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. 

Tem como meta aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. Na fórmula 

utilizada para o seu cálculo, descrita no Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015 do 

Ministério da Saúde tem como referência o número de 3.000 pessoas por equipe de Atenção Básica conforme 

a Política Nacional de Atenção Básica, (Portaria nº 2.488/11). 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de 

Articulação Interfederativa. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015 / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf. Acesso em: 

16/11/2015. 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entre todos os itens citados, há a menção das anotações como ação, assim como os outros itens citados (o 

que estava sendo cobrado era se os elementos seriam vistos junto a ação da enfermagem no processo pré 

operatório). Como todos os elementos fazem parte do processo, a alternativa A mantém-se como correta. 
 

Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mesmo tendo 3 modalidades de NASF, a quantidade de profissionais que atuam no NASF 1 (o que foi 

questionado), não muda em detrimento as novas portarias, dessa forma, mantém-se o gabarito. Um outro 

ponto a ser improcedente é necessidade dos municípios terem ao menos uma equipe de PSF ( o que também 

não foi descrito no texto da questão).  

Fonte: Portaria 3.124, de 28 de dezembro de 2012 
 
 
 

Cargo: Engenheiro Civil 
 
 

Questão: 01 

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

A alternativa “A) delimita uma escala de relevância entre tais discussões reconhecendo a maior importância 

de uma sobre a outra.” não pode ser considerada correta, pois, em “Aparentemente menores diante das 

crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da cobrança de sacolas plásticas e a 

instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o nosso futuro.” o autor não 

reconhece que uma discussão seja mais importante que a outra, ele diz haver uma aparência de haja diferença 

de importância, mas não que essa seja sua posição. A alternativa “D) posiciona‐se em relação à importância de 

um debate que envolve sustentabilidade e comportamentos sociais, reconhecendo que tal caracterização não 

é vista sempre de tal modo.” é considerada correta, pois, diz que o autor posiciona-se em relação a tal assunto  

a expressão “aparentemente menores” indica que para ele, na verdade, não são menores; mas que a visão de 

outras pessoas pode ser diferente da dele. A alternativa “B) abstém‐se de um posicionamento particular 

acerca dos assuntos citados, restringindo‐se à apresentação dos mesmos.” não pode ser considerada correta, 

pois, há marca de subjetividade não podendo ser considerada neutra a posição do autor. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual.  
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt3124_28_12_2012.html
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que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 
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cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma análise da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico para o Brasil 

que impingiu um termo utilizado universalmente para expressar algo que aparenta ser ameaçador, mas, na 

verdade, não o é de verdade. Esta organização apontou que os planos de recursos hídricos do Brasil são 

“tigres de papel” – expressão usada para nomear algo aparentemente ameaçador, mas na verdade inofensivo 

– porque não definem prioridades ou critérios para orientar as decisões na divisão pelo uso da água e não 

levam em consideração eventos cíclicos, como as secas. Isso faz com que as consequências de mudanças 

climáticas também não fiquem claras. Por mais que em sua ausência de conhecimento sobre o fato, possa-se 

fazer uma conjectura irreal com a situação do Brasil e dos países da Ásia conhecidos como Tigres Asiáticos, de 

fato, não existe esta relação no cenário apresentado para esta questão. 

Fonte: http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-

coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html 

 

Questão: 30 

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

Instituída em 2011, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) encerrou oficialmente seus trabalhos em 

dezembro de 2014 com um relatório final onde apresentou 29 propostas, incluindo a recomendação das 

Forças Armadas de reconhecerem institucionalmente os crimes cometidos por militares durante a ditadura 

(1964-1985). Também divulgou uma lista com a identificação de 377 pessoas responsáveis por crimes durante 

o período. 

Fonte: http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/01/em-2014-argentina-condenou-557-agentes-
da-ditadura-militar 
 
 

http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html
http://g1.globo.com/economia/crise-da-agua/noticia/2015/09/recursos-hidricos-no-brasil-sao-mal-coordenados-diz-relatorio-da-ocde.html
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/01/em-2014-argentina-condenou-557-agentes-da-ditadura-militar
http://www.ebc.com.br/noticias/internacional/2015/01/em-2014-argentina-condenou-557-agentes-da-ditadura-militar
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Cargo: Farmacêutico - Bioquímico 
 
 
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 
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A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) ‘aos clientes’ pode ser substituído por ‘para os clientes’ mantendo‐se a correção gramatical e 

semântica.” não pode ser considerada correta. De acordo com a regência verbal de “ceder”, considerando-se a 

transitividade indireta, as preposições possíveis são: “ceder a” e “ceder de”, não há registro para “ceder para”, 

de acordo com a norma padrão da língua.  

Fonte: LUFT, Celso Pedro. Dicionário prático de regência verbal. 1. Ed. – São Paulo: Ática, 2008. 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 11 

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

Os indicadores de saúde são compostos por dois tipos: indicadores universais e indicadores específicos. O 

indicador descrito na questão (“cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica”) é do tipo 

universal, passível de monitoramento quadrimestral, porém deve ser apurado e avaliado anualmente. 

Monitora e avalia a diretriz 1 das diretrizes de saúde estabelecidas pelos Conselhos de Saúde, que é garantia 

do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de Atenção Básica e da atenção especializada. 

Tem como meta aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica. Na fórmula 

utilizada para o seu cálculo, descrita no Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015 do 

Ministério da Saúde tem como referência o número de 3.000 pessoas por equipe de Atenção Básica conforme 

a Política Nacional de Atenção Básica, (Portaria nº 2.488/11). 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de 

Articulação Interfederativa. Caderno de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores: 2013 – 2015 / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Articulação Interfederativa. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf. Acesso em: 

16/11/2015. 
 

Questão: 14 

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

Sustenta o recurso que a questão tem mais de uma resposta correta e de acordo com o argumento 

apresentado, a alternativa D também está correta e “em nenhum momento deixou-se claro que queria-se dizer 

que APENAS essas dados alimentam o sistema”. De acordo com a alternativa D da questão “d) Os dados e 

informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são de morbidade e mortalidade”.  

Os dados e informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são além dos dados de 

morbidade e mortalidade os dados ambientais, demográficos, socioeconômicos, notificação de emergências 

de saúde pública, surtos e epidemias. A presença das palavras “que” e “são” indicam a ideia de que somente 

ou apenas os dados de morbidade e mortalidade alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica. 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, como princípio organizacional o 

sistema de vigilância deve abranger o maior número possível de fontes geradoras, cuidando-se de assegurar a 

regularidade e oportunidade da transmissão dos dados. Geralmente, não é possível nem necessário conhecer 

a totalidade dos casos. A partir de fontes selecionadas e confiáveis pode-se acompanhar as tendências da 

doença ou agravo, com o auxílio de estimativas de subenumeração de casos. A alternativa B afirma que “é 

sempre necessário conhecer a totalidade de casos da doença ou agravo para desencadear as ações da VE”.  

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.p

df?MOD=AJPERES. Acesso em: 16/11/2015. 
 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_diretrizes_objetivos_2013_2015.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
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Questão: 19 

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

O receptor NMDA do neurotransmissor Glutamato é um receptor do tipo ionotrópico, com a abertura de 

canais iônicos de cálcio e sódio. O receptor de glutamato do tipo metabotrópico é o receptor AMPA. Portanto, 

o gabarito está correto. 

Fonte: BRUNTON, L.L. Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

McGraw-Hill, 2012 
 

Questão: 25 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 
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cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso do sujeito indeterminado, é impossível de se estabelecer qualquer correspondência entre o sujeito da 

oração e algum item léxico da língua. Não é o que ocorre no caso em análise, sabe-se que o enunciado refere-

se a “ideias” no quadrinho anterior. 

Fonte: 

 CEREA, William. COCHAR, Thereza. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. Editora Atual. 

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

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

 
 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra UMPHRED, D. A.; Reabilitação Neurológica – Barueri - SP– Editora Manole – 2004, no capítulo 11, 

página 341, que trata de incapacidades de aprendizado,as autoras Stacey E. Szklut e Darbi M. Breath, 

destacam no tocante aos sinais neurológicos suaves, comuns utilizados na avaliação de crianças com 

incapacidades de aprendizado e déficits motores, que nos Indicadores Neurológicos Menores, são analisados, 

entre outros, a discriminação esquerda-direita; agnosia dos dedos; acompanhamento visual; extinção de 

estímulos simultâneos; movimentos associados exagerados; assimetrias reflexas. Comentam que a análise da 

coordenação, pode ser feita com o toque do dedo no nariz; toque sequencial polegar-dedos; movimentos 

controlados lentos; de pé com olhos fechados (teste de Romberg), andar em linha; pular em um pé só / saltar; 

jogar e pegar a bola. Finalizam apontando que a avaliação sensorial, pode ser realizada com a grafestesia, 

estereognosia e a localização do estímulo tátil. Portanto a alternativa a ser marcada é a (A). 

Fonte: UMPHRED, D. A.; Reabilitação Neurológica – Barueri - SP– Editora Manole – 2004. 
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Cargo: Médico 
 
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 
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A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R: Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 19 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
A alternativa C encontra-se correta. A alternativa D, considerada inicialmente o gabarito da questão, se 

encontra errada, pois segundo a American heart association - Suporte avançado de vida cardiovascular – 

Manual para profissionais da saúde. 2014, “Não é necessário fornecer oxigênio suplementar para pacientes 

sem evidência de desconforto respiratório, caso a saturação de oxi-hemoglobinas seja ≥ 94%”, e no enunciado 

da questão foi colocado que o paciente se encontrava em desconforto respiratório, portanto, há indicação 

para administração de oxigênio. 

Fonte:  

 American heart association - Suporte avançado de vida cardiovascular – Manual para profissionais da 

saúde. 2014 
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http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.

pdf 

 

Questão: 28 

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

O sequestro de bebês era parte de um plano da ditadura argentina e ocorria de maneira sistemática, segundo 

grupos de direitos humanos. 

O objetivo era dar os filhos de pessoas que o governo considera subversivas a famílias de militares e seus 

aliados. Na lógica da ditadura, isso evitaria que fosse criada outra geração do que os militares consideravam 

radicais da esquerda. A questão não trata de quantitativo ou discute comparativamente estes atos com a 

presão de adultos que lutavam contra a ditadura. Apenas expõe uma praxe criminosa do sistema argentino 

que vem sendo esclarida por meio de fortes investigações, punidas e através de grupos como a organização 

Avós da Praça de Maio vem ocorrendo o resgate destas argentidos sequestrados ao reconhecimento de sua 

origem materna e paterna. A questão trata do objetivo do ato e não de sua consequencia, já que está sim foi a 

punição dos opositores com a perda dos filhos, desagregando suas famílias e levando-os a prisões, torturas e 

mortes.  

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_bebe_ditadura_argentina_mdb 
 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heartpublic/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150901_bebe_ditadura_argentina_mdb
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 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
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Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso do sujeito indeterminado, é impossível de se estabelecer qualquer correspondência entre o sujeito da 

oração e algum item léxico da língua. Não é o que ocorre no caso em análise, sabe-se que o enunciado refere-

se a “ideias” no quadrinho anterior. 

Fonte: 

 CEREA, William. COCHAR, Thereza. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. Editora Atual. 

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

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

 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a portaria 648/2006 aprovou “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), entretanto, foi revogada pela portaria 2488, o que 

deveria constar no enunciado.” O enunciado é claro ao questionar sobre “qual foi a Portaria MS/GM que 

aprovou a Política Nacional de Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e revisou as normas e 

diretrizes para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 2011.” Deve ser considerada desta forma a Portaria 2488/11. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: Prova do concurso. 
 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Neste caso especifico recebimento de mercadorias, o ponto  critico de controle são apenas minimizados, 

reduzidos ou retardados, não sendo possível elimina-los ou preveni-los. 

Outro Exemplo: os produtos usados não devem deixar resíduos ou odores que possam contaminar os 

alimentos. 

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

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 
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A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 
 
 

Cargo: Professor II 
 
 

Questão: 04 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 
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sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 
 

Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a LDB, estão  incorretas as alternativas A, C e D, pois  de acordo com em seu Art. 26.  

§ 2o  O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular 
obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos. (Redação dada pela Lei nº 12.287, de 2010) 

§ 3o  A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da 
educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno: (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003) 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de 
pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição. 

Portanto,  a única correta é a alternativa B que afirma que, de acordo com o Art. 26  § 8º “A exibição de filmes 
de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da 
escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas mensais”. (Incluído pela Lei nº 13.006, 
de 2014) 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm 
 
 

Cargo: Psicólogo 
 
 

Questão: 01 

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

A alternativa “A) delimita uma escala de relevância entre tais discussões reconhecendo a maior importância 
de uma sobre a outra.” não pode ser considerada correta, pois, em “Aparentemente menores diante das 
crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da cobrança de sacolas plásticas e a 
instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o nosso futuro.” o autor não 
reconhece que uma discussão seja mais importante que a outra, ele diz haver uma aparência de haja diferença 
de importância, mas não que essa seja sua posição. A alternativa “D) posiciona‐se em relação à importância de 
um debate que envolve sustentabilidade e comportamentos sociais, reconhecendo que tal caracterização não 
é vista sempre de tal modo.” é considerada correta, pois, diz que o autor posiciona-se em relação a tal assunto 
, a expressão “aparentemente menores” indica que para ele, na verdade, não são menores; mas que a visão 
de outras pessoas pode ser diferente da dele. A alternativa “B) abstém‐se de um posicionamento particular 
acerca dos assuntos citados, restringindo‐se à apresentação dos mesmos.” não pode ser considerada correta, 
pois, há marca de subjetividade não podendo ser considerada neutra a posição do autor. 
Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual.  
 

Questão: 03 

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

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.793.htm#art26§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
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Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma a informação anterior, ou seja, “a cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias” indicando 

que tais situações passam pela “barbárie” ou “cidadania efetiva”, elementos que se opõem. Portanto, a 

afirmativa “I. A cobrança de sacolas plásticas e instalação de ciclovias são temas que podem passar por 

atitudes completamente opostas.” está correta.  

A afirmativa “II. Apesar da maioria das pessoas discordar da cobrança de sacolas plásticas reutilizáveis em 

supermercados, elas também consideram que tal prática pode incentivar a reciclagem.” não pode ser 

considerada correta, pois, em “Uma grande maioria, 88% discordam, principalmente no que se refere a 

cobrança pelas novas sacolas, mais resistentes, diga-se de passagem. 

Diante da indignada revolta, os discordantes buscaram se calar na tentativa de evitar reações mais agressivas. 

Mesmo assim, a pesquisa também constatou que para 39% as novas sacolinhas podem incentivar a prática de 

reciclagem de lixo” é possível constatar que não é a maioria que considera que a referida prática pode 

incentivar a reciclagem, mas apenas 39%. 

Fonte:  

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. CLETO, Ciley. Interpretação de textos. Construindo competências e 

habilidades em leitura. Editora Atual. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 
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Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No caso do sujeito indeterminado, é impossível de se estabelecer qualquer correspondência entre o sujeito da 

oração e algum item léxico da língua. Não é o que ocorre no caso em análise, sabe-se que o enunciado refere-

se a “ideias” no quadrinho anterior. 

Fonte: 

 CEREA, William. COCHAR, Thereza. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. Editora Atual. 

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

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

 

Questão: 14 

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

Sustenta o recurso que a questão tem mais de uma resposta correta e de acordo com o argumento 

apresentado, a alternativa D também está correta e “em nenhum momento deixou-se claro que queria-se dizer 

que APENAS essas dados alimentam o sistema”. De acordo com a alternativa D da questão “d) Os dados e 

informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são de morbidade e mortalidade”.  

Os dados e informações que alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica são além dos dados de 

morbidade e mortalidade os dados ambientais, demográficos, socioeconômicos, notificação de emergências 
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de saúde pública, surtos e epidemias. A presença das palavras “que” e “são” indicam a ideia de que somente 

ou apenas os dados de morbidade e mortalidade alimentam o sistema nacional de vigilância epidemiológica. 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, como princípio organizacional o 

sistema de vigilância deve abranger o maior número possível de fontes geradoras, cuidando-se de assegurar a 

regularidade e oportunidade da transmissão dos dados. Geralmente, não é possível nem necessário conhecer 

a totalidade dos casos. A partir de fontes selecionadas e confiáveis pode-se acompanhar as tendências da 

doença ou agravo, com o auxílio de estimativas de subenumeração de casos. A alternativa B afirma que “é 

sempre necessário conhecer a totalidade de casos da doença ou agravo para desencadear as ações da VE”.  

Decisão: manter o gabarito.  

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2005. 

Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.p

df?MOD=AJPERES. Acesso em: 16/11/2015. 
 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Bleger (1980) compreende que, diferentemente da consulta e da anamnese, a entrevista psicológica tenta o 

estudo e a utilização do comportamento total do indivíduo em todo o curso da relação estabelecida com o 

técnico, durante o tempo que essa relação durar (p.12) A entrevista psicológica funciona como uma situação 

onde se observa parte da vida do paciente. Mas, nesse contexto não consegue emergir a totalidade do 

repertório de sua personalidade, uma vez que não pode substituir, e nem excluir outros procedimentos de 

investigação mais extensos e profundos, a exemplo de um tratamento psicoterápico ou psicanalítico, o qual 

demanda tempo, e favorece para que possa emergir determinados núcleos da personalidade. 

Quanto a comunicação durante entrevista, Bleger enfatiza que ao mesmo tempo que a linguagem é um meio 

de transmitir informações, poderá, em algumas situações evitar a verdadeira comunicação, já que nem 

sempre, uma carga emocional intensa significa uma evolução no processo. O silêncio é uma expressão não-

verbal que muitas vezes comunica bem mais que as palavras. O silêncio é, geralmente, o fantasma do 

entrevistador iniciante. Ele pode ser também uma tentativa de encobrir a faceta de um momento o qual o 

sujeito não consegue enfrentar.  

O autor deixa claro que a linguagem é um meio de comunicação eficaz, mas que, em alguns casos ela pode ser 

uma forma de evitar a verdadeira comunicação. Portanto, questão permanece sem alteração.  

Fonte: BLEGER, José. Temas de psicologia: entrevista e grupos. Trad. Rita M. de Moraes. São Paulo: Martins 

Fontes, 1980. 
 
 

Cargo: Supervisor Pedagógico 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
 A alternativa “A) ‘Tanto isso não é verdade [...]’ (7º§) / sacolas já embutidas nos preços dos produtos.” está 

incorreta.  

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/3463ca004745920f9a61de3fbc4c6735/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf?MOD=AJPERES
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sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício. 

Tanto isso não é verdade que basta caminhar poucos metros pelas ruas da metrópole paulistana para se 

deparar com sacolinhas descartadas na via pública, muitas, inclusive, limpas e adequadas para prosseguir no 

seu uso, mas cujo novo e real destino será o de poluir, sujar e entupir as vias públicas, praças e rios da cidade.” 

De acordo com o trecho em destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome anafórico “isso”, ou 

seja, o que não é verdade é que todos utilizam e reutilizam as sacolas da melhor maneira possível, sem 

desperdício; pois para comprovar que tal fato não ocorre, temos inserida a informação de que basta caminhar 

poucos metros pelas ruas para ver sacolinhas descartadas na via pública. 

A alternativa “C) ‘[...] todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.’ (6º§) / 

sacolas.” está correta.   

“Foi comum e ainda é ouvir que o pagamento pelo uso das sacolinhas plásticas representa apenas mais um 

roubo a que os cidadãos brasileiros são submetidos. Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, 

supermercados à frente e o setor público, nesse caso a Prefeitura de São Paulo para tungar os ingênuos e 

sérios consumidores. Afinal, dizem, as sacolas já estão embutidas nos preços dos produtos e, além do mais, 

todos as utilizam e reutilizam da melhor maneira possível, sem desperdício.” De acordo com o trecho em 

destaque, é possível verificar a retomada feita pelo pronome oblíquo “as”, ou seja, todos utilizam as sacolas. 

Letra B: (Cujos) resultados foram insuficientes para mudar a realidade / da divulgação R:Cujos resultados 

foram insuficientes para mudar a realidade / está se referindo à campanha do 

ministério do meio ambiente denominado saco é um saco. Letra D: (Isso) passa, basicamente, pelo 

acirramento da barbárie / discussões sobre cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias. 

“Aparentemente menores diante das crises, econômica e política atuais, as acirradas discussões em torno da 

cobrança de sacolas plásticas e a instalação de ciclovias ocupam um espaço importante no debate sobre o 

nosso futuro. 

Isso passa, basicamente, pelo acirramento da barbárie ou pela busca de uma cidadania mais efetiva que 

busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.” O pronome “isso” 

retoma as ações de “cobrança” e “instalação” especificamente, e não “discussões”. Diante disso a única 

alternativa correta é a letra C. 

Fonte: 

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

 O próprio texto. 

 
Questão: 07 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A alternativa “B) ‘Nesse caso um sórdido conluio a unir o setor privado, […]’ (6º§) / egoísmo.” está incorreta. 

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “conluio” significa: cumplicidade para justificar 

terceiros; colusão, trama, combinação, ajuste maléfico. 

A alternativa “D) ‘[…] busque harmonizar o convívio e a qualidade de vida nos centros urbanos brasileiros.’ 

(2º§) / equilibrar.” está correta. De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, “harmonizar” 

significa: pôr-se ou estar em harmonia, afinar, equilibrar. E ainda, tungar é o mesmo que ludibriar; acirradas é 

o mesmo que acaloradas, portanto, há 3 alternativas corretas.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 19 

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

O conhecimento é apontado por especialistas como recurso controlador e fator de produção decisivo de 

inserção social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura da sociedade, criar novas dinâmicas 

sociais e econômicas, como também novas políticas. Hoje em dia não basta visar a capacitação dos estudantes 

para futuras habilitações nas especializações tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes 

para o desenvolvimento de suas capacidades, em função de novos saberes que se produzem e que demandam 

um novo tipo de profissional. Em resumo, busca-se um ensino de qualidade capaz de formar cidadãos que 

interfiram criticamente na realidade para transformá-la e não apenas para que se integrem ao mercado de 

trabalho. Portanto o argumento recursal é improcedente, pois a única alternativa incoerente de acordo com o 

enunciado dado,  trata-se da alternativa D. 

Quanto ao conteúdo programático, este se encontra de acordo com o Anexo I, do edital deste certame:  

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Fonte: Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos 

do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação 

Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. Pág 44 
 

Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é objetiva e trata de um fato importante no desenvolvimento social do Brasil, fundamentada em 

estudos do IPEA que apontam que a melhoria no que diz respeito a exclusão social no Brasil foi mais intensa 

nos indicadores de trabalho e renda, e menor na área de infraestrutura urbana. 

Fonte: http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/09/vulnerabilidade-social-cai-mas-ainda-e-alta-no-

norte-e-no-nordeste-diz-ipea.html 
 

 
 

 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

Publique-se, 

 

02 de dezembro de 2015 
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