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                                CONCURSO PÚBLICO 
MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA / MG 

 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001 DE 2015 do MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA/MG. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

619005605 Dillermano Luiz Da Cunha Miranda Artífice de Manutenção - Calceteiro 

619005484 Daniel Assis Da Silva Artífice de Manutenção - Eletricista 

619000079 Paulo Sergio Modesto Assistente Administrativo 

619000198 Nathalie Ferreira Nunes Aguiar Assistente Administrativo 

619000736 Rosimere Alves Dos Anjos Assistente Administrativo 

619001157 Marcelo Silva Dos Santos Assistente Administrativo 

619001365 Katia Ramos Rodrigues Assistente Administrativo 

619001675 Frederico Andrade Assistente Administrativo 

619001802 Carlos Alberto Ferreira Dos Santos Junior Assistente Administrativo 

619001892 Ana Carolina Macedo Bertoloto Assistente Administrativo 

619002254 Filipe Silveira Passos Assistente Administrativo 

619002793 Paulo Henrique Ferreira Nunes Filho Assistente Administrativo 

619002915 Barbara Willa Vieira Costa Assistente Administrativo 

619003235 Hercules Fontanella Junior Assistente Administrativo 

619003381 Paula Lellis Gomes Assistente Administrativo 

619003432 Juliana Montes Cruz Assistente Administrativo 

619003593 Cristhiane Machado Da Silva Assistente Administrativo 

619003913 Luciana Martins Barbi Ribeiro Assistente Administrativo 

619004070 Wellington Guerra Smith Assistente Administrativo 

619004290 Daniela Canela Tardin Assistente Administrativo 

619004713 Hallan Pabbio De Oliveira Balbino Assistente Administrativo 

619004764 Ildes Fernando Martins Azevedo Assistente Administrativo 

619004773 Maria Laura Souza Caçador Assistente Administrativo 

619005480 Thaís Christina Monteiro De Castro Assistente Administrativo 

619007206 Aline Gaio Nogueira Assistente Administrativo 
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619007848 Jayme Florentino De Souza Granado Assistente Administrativo 

619000149 Cristiane Magna De Oliveira Souza Assistente Social 

619000121 Bruno De Souza Cerqueira Auxiliar Administrativo 

619000208 Michele Santos De Oliveira Auxiliar Administrativo 

619000730 Ana Paula Fernandes De Souza Alves Auxiliar Administrativo 

619000860 Ariel Soares Da Silva Auxiliar Administrativo 

619002470 Jorge Luiz Moraes Duarte Auxiliar Administrativo 

619002770 Thaiane Silva Santos Auxiliar Administrativo 

619003549 Marcos Do Carmo Pinheiro Auxiliar Administrativo 

619004881 Anderson Pinto Medeiros Auxiliar Administrativo 

619005313 Mariilce Aparecida Ribeiro De Souza Cerqueira Auxiliar Administrativo 

619005452 Daniela Batista Da Silva Auxiliar Administrativo 

619007356 Denize Freitas Paes Auxiliar Administrativo 

619007745 Josiel Seixas Cruz Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 

619004555 Nathália Rodrigues Almeida Coordenador Administrativo 

619000971 Anelise Oliveira Carvalho Coordenador Jurídico 

619003631 Luiz Carlos Zamboni Filho Enfermeiro 

619006157 Dayvs Cerqueira Teixeira Enfermeiro 

619000107 Bruno De Souza Cerqueira Fiscal 

619001451 Monica Candido Amorim Fiscal 

619003433 Bruno Duarte Carneiro Fiscal 

619004035 Jederson Das Chagas Silva Fiscal 

619006268 Maria Das Graças Da Costa Fiscal 

619007263 Gabriel Cavalcanti Barroso Fiscal 

619002469 Filipe Silveira Passos Guarda Municipal 

619003034 Jose Maria Quieto De Souza Guarda Municipal 

619004033 Jederson Das Chagas Silva Guarda Municipal 

619004337 Breno Rodrigues Dias Guarda Municipal 

619005940 Diego De Melo Silva Guarda Municipal 

619007462 Joelma De Jesus Souza Guarda Municipal 

619007473 Juliana Silva De Souza Guarda Municipal 

619007847 Jayme Florentino De Souza Granado Guarda Municipal 

619000190 Vanessa Maria Pereira Pires Nutricionista 

619000831 Paloma Lyra De Oliveira Nutricionista 

619001586 Samara Miranda Candiá Nutricionista 

619002714 Daina Pacheco De Brito Coelho Ferreira Baião Nutricionista 

619003645 Bruna Dos Santos Nutricionista 

619006209 Carla Trece Carvalho Nutricionista 

619004820 Debora Costa Lopes Professor de Educação Física 

619000067 Eliane Luiz Tavares Professor Municipal I 

619000203 Fabíola Rodrigues Da Silva Professor Municipal I 

619000567 Ana Paula Santiago De Jesús Professor Municipal I 

619000607 Wagner Tavares Lustosa Professor Municipal I 

619002440 Roseli Costa Bruno Soares Professor Municipal I 

619003374 Andréa Dos Santos Montes Cruz Professor Municipal I 

619004297 Daniela Canela Tardin Professor Municipal I 

619005175 Ana Paula Duarte Da Silva Professor Municipal I 

619000155 Jefferson Da Silva França Secretário Escolar 

619000113 Jose Antonio Teixeira Tavares Técnico de Radiologia 

619000166 Daiane Novaes Santos Técnico de Radiologia 

619000200 Diego Américo Pires De Souza Técnico de Radiologia 

619000206 Graziela Silveira Nandes Técnico de Radiologia 

619000267 Erika Santana Ramos Técnico de Radiologia 
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619000379 Jussiara De Oliveira Cruz Técnico de Radiologia 

619000391 Jair Rosa Francisco Técnico de Radiologia 

619000587 Karine Cibele Anjos Ferreira Técnico de Radiologia 

619000632 Márcio Eduardo Baptista De Oliveira Técnico de Radiologia 

619000855 Valney Dos Reis Lopes Da Gama Técnico de Radiologia 

619001227 Paulo Cesar De Oliveira Affonso Junior Técnico de Radiologia 

619001271 Selma Maria Dos Reis Rizzo Técnico de Radiologia 

619001386 Marcone Couto Sa Técnico de Radiologia 

619001507 Silvana Reis Silva Técnico de Radiologia 

619001551 Alenisia Paiva Rosa De Oliveira Técnico de Radiologia 

619002056 Jaqueline Aglio Ferreira Da Silva Técnico de Radiologia 

619003430 Thiago Sinder Técnico de Radiologia 

619003833 Ricardo Corrêa Serra Técnico de Radiologia 

619004141 Gerson De Freitas Silva Técnico de Radiologia 

619004898 Alexis Zappala De Freitas Técnico de Radiologia 

619005156 Fernanda Barbosa Da Silva Técnico de Radiologia 

619005242 Luiz Fernando De Almeida Cavalcante Técnico de Radiologia 

619005287 Ronnie Anderson Azevedo Scaramuzi Técnico de Radiologia 

619006264 Bruno Pontes Teixeira Sales Técnico de Radiologia 

619006421 Gracenio Lopes Técnico de Radiologia 

619007705 Jorge Luis Alo Técnico de Radiologia 

619000454 Isabel Cristina Faria Touzo Técnico em Contabilidade 

619003272 André Brito Figueiredo Técnico em Contabilidade 

619003955 Angélica Filgueiras Martins Sindra Técnico em Contabilidade 

619004999 Suzana Beatriz Merces Soares Telefonista 

 

 

 

 

 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

  

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

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

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

quando da utilização dos mesmos conteúdos programáticos. 

 
 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
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Cargo: Artífice de Manutenção - Calceteiro 
 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Do dia 26 de agosto até dia 14 de setembro, decorrem 19 dias. Depois destes 19 dias, é dia 15 de setembro. 
 
 

Cargo: Artífice de Manutenção - Eletricista 
 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Do dia 26 de agosto até dia 14 de setembro, decorrem 19 dias. Depois destes 19 dias, é dia 15 de setembro. 
 
 

Cargo: Assistente Administrativo 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Contudo” trata-se de uma conjunção adversativa, portanto, expressa uma ideia de contraste. A única 
alternativa que poderia substituí-la seria “entretanto” por tratar-se, também, de uma conjunção adversativa.  
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3a ed. 2001. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o contexto empregado, as palavras em destaque são classificadas gramaticalmente como: 
Ora: conjunção que significa ademais, todavia. 
Dever: substantivo comum que significa responsabilidade. 
Ninguém: Pronome e significa nenhuma pessoa. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3a ed. 2001. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x=tempo gasto na biblioteca 
x/4 + 2x/3=(3x+8x)/12= 11x /12 (tempo gasto estudando matemática e português) 
x-11x/12=x/12 (restante do tempo) 
(x/12) ÷ 3=x/36 (tempo gasto na internet) 
11x /12  +  x/36 +12=x 
(33x+x+432)/36=x 
33x+x+432=36x 
2x=432 
x= 216 minutos = 3horas e 36 minutos 
Como Rodrigo chegou à biblioteca às 14 horas então ele saiu de lá às 17 horas e 36 minutos. 
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. 
Situações possíveis: 

_ Alugar 1 comédia e 2 dramas: C5,1+ C4,2= + = + = + =5+6=11 

_ Alugar 2 comédias e 1 drama: C5,2+C4,1= + = + =10+4=14 

_Alugar 3 comédias: C5,3= = =10 

Total de opções: 11+14+10=35 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
_Somando-se as duas equações do sistema têm-se: 
2a=-6 
a=-3 
a+b=9 
-3+b=9 
b=12 
-Assim a equação y=ax+b é: y=-3x+12 
_Cálculo da raiz da equação: 
0=-3x+12 
3x=12 
x=4 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O pleiteado pelo recurso não procede em função de tratar de um título em que se espera ver práticas de 
intolerância, quando o texto não demonstra nenhuma ação diretamente nesse sentido, apenas referindo à 
necessidade de tolerância religiosa. Assim, a única alternativa realmente coerente está na letra A: Diversidade 
Religiosa. 
Fonte: extra.globo.com 
 
Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão 17, portanto, recurso prejudicado. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O FIES é o único programa de financiamento estudantil do ensino superior no país presente na questão. Por 
financiamento, entende-se um empréstimo a juros que deverá ser pago e o programa do PROUNI não se 
enquadra nessa classificação em virtude de oferecer bolsas de estudos que em nenhum momento deverão ser 
pagas ao governo. 
Fonte: Ministério da educação 
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Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por apresentar duas alternativas de respostas iguais que atendem ao seu enunciado, 
quais sejam B e C. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão aborda os conhecimentos do candidato sobre o navegador Internet Explorer 9. Conforme 
as características disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) pode-se afirmar 
que a única alternativa que NÃO apresenta uma instrução verdadeira sobre a ferramenta é a que afirma "os 
favoritos podem ser acessados através das teclas de atalho Ctrl+F.", pois o acionamento destas teclas tem a 
função de localizar dados em uma página. Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/internet-explorer-9-keyboard-shortcuts 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão recorrida aborda orçamento público e fases da despesa pública, conteúdo que consta do edital 
deste concurso. 
Segundo a lei: 
“Os empenhos, de acordo com a sua natureza e finalidade, podem ser classificados em: 
 - EMPENHO ORDINÁRIO, que é utilizado para realizar despesas com montante previamente conhecido e cujo 
pagamento deva ocorrer de uma só vez; 
- EMPENHO GLOBAL, que atende despesas com montante também previamente conhecido, tais como as 
contratuais, mas de pagamento parcelado (art. 60, § 3º da Lei nº 4.320/64). Exemplos: aluguéis, prestação de 
serviços por terceiros, vencimentos, salários, proventos e pensões, inclusive as obrigações patronais 
decorrentes; e 
 - EMPENHO POR ESTIMATIVA, que acolhe despesas de valor não previamente identificável e geralmente de 
base periodicamente não homogênea. Exemplo: água, luz, telefone, diárias.” 
Portanto a reposta correta é letra “B” Ordinário, como consta no gabarito, e o recurso é improcedente. 
Fonte: Brasil, Manual SIAFI. Disponível em: 
http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br/020000/020300/020301/?searchterm=empenho 
 
 
 

Cargo: Assistente Social 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) ainda que forma implícita, a afirmativa ‘O marido não acreditava.’ é uma referência à 
informação anterior e tem sua justificativa expressa logo a seguir.” é considerada correta, pois na frase “O 
marido não acreditava.” não está explícito, ou seja, escrito o objeto de sua descrença, através de uma leitura 
considerando os elementos globais do texto, é possível identificar nas informações anteriores o contexto em 
que tal situação ocorre. A alternativa “B) tal afirmativa dá início à justificativa que demonstra o descrédito do 
marido quanto às atitudes previstas pela mulher no parágrafo anterior.” não pode ser considerada correta, 
pois, não há qualquer justificativa presente na frase “O marido não acreditava.”, mas há uma negação.  
Fonte: MARCUSCHI, Luiz Antonio. Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. Ed. Parábola.  
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. Construindo 
Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
 



 

7 

 

Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
F = M – 7 
 

 , donde . 

 

Assim, , donde . 

 
GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “B”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Bhering (2009) aponta que na América Latina, pode-se identificar uma “virada continental para o 
neoliberalismo” no final dos anos de 1980, apesar das pioneiras experiências chilena e argentina sob governos 
ditatoriais, mediada pelas características políticas e econômicas da região. O neoliberalismo viveu uma 
primeira fase de ataque ao keynesianismo e ao Welfare State. No entanto, há uma segunda fase, esta mais 
propositiva, com ênfase, no que diz respeito aos programas sociais, no trinômio articulado da focalização, 
privatização e descentralização. Existe uma incompatibilidade estrutural entre acumulação e equidade, o que 
atribui à experiência welfareana e social-democrata um caráter historicamente datado e geopoliticamente 
situado. Se o Estado, no keynesianismo, amplia suas funções (GRAMSCI, 1984) e, sob a hegemonia do capital, 
se apropria do valor socialmente criado e realiza regulação econômica e social, isso não significa eliminar as 
condições de produção e reprodução da desigualdade. 
A abordagem da autora utilizada como parâmetro para elaboração e avaliação da questão, de forma alguma 
entende as características “propositivas” do neoliberalismo como algo positivo, apenas destaca que existem 
diferenças entre uma fase eminentemente liberal e outra, onde políticas existem, ou seja, existem propostas, 
mas com característica determinadas (focalização, privatização e descentralização) e que sim, configuram um 
processo de intensa precarização dos serviços prestados à população em termos de políticas públicas. Assim, 
não existem divergências, nesse quesito, entre a concepção da autora e os demais apontados pelo recorrente, 
como Netto, por exemplo. Ademais a autora utilizada é amplamente reconhecida pelo debate intelectual 
sobre políticas sociais na profissão, sendo ela, inclusive, uma das autoras do livro da Biblioteca Básica do 
Serviço Social que trata da temática em questão. Por fim, ao utilizá-la como referência buscamos oportunizar 
uma questão que fosse de conhecimento cotidiano da categoria profissional e, ao mesmo tempo, constasse 
no conteúdo programático previsto pelo edital. Desta feita, entendemos que não existem problemas na 
questão e na ausência de menção específica a autoria, uma vez que no edital não há previsão de bibliografia. 
Assim, mantêm-se o gabarito oficial divulgado.   
Fonte: BEHRING, E. Política Social no Contexto de Crise Capitalista. In: In: ABEPSS/CFESS. Direitos Sociais e 
Competências Profissionais. ABEPSS/CFESS: Brasília, 2009. 
 
 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Talvez por essa razão, homens negros sofram mais preconceito do que as mulheres da mesma cor, 
sejam tratados com mais violência pela polícia, recebam condenações mais longas, paguem alugueis mais 
altos e sejam ofendidos nos estádios de futebol.” (10º§), o termo em destaque expressa circunstância de 
“dúvida”. As demais opções de respostas são inadequadas ao questionamento abordado. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dois pontos (:) no trecho “Experimentos conduzidos nos últimos trinta anos mostram que nos reunimos em 
grupos, mesmo em torno de objetivos fúteis: o fã-clube, uma cantora, um time ou um piloto de corrida.” (4º§) 
têm como objetivo “marcar uma citação”, já que os objetivos fúteis  são devidamente citados e enumerados 
após os dois pontos. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumento apresentado no recurso. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
À medida que se acrescenta ácido à mistura, o volume total aumenta. Motivo que faz com que a alternativa 
correta não seja 504 ml. 
Apresenta-se a seguinte solução para a questão: 
Seja x o volume de ácido acrescentado à mistura. 
Logo, o volume final, a porcentagem e o valor de x serão dados por: 

 

mlx

x

xx

x

700
72

281800

28180072

281800100

100

28
%28

x1800













 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A soma de todos os valores não coincide com o número total de meninas na turma, visto que serão contadas 
duas vezes (ou mais) as meninas que estão em dois conjuntos simultaneamente (intersecção entre conjuntos). 
 
 

Cargo: Auxiliar de Obras e Serviços - Cemitério 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O próprio recurso alega a existência de uma alteração na imagem apresentada na alternativa correta. A 
questão pediu justamente que fosse identificada a alternativa que continha esta imagem. 
 
 

Cargo: Coordenador Administrativo 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva I da questão 13 afirma que: 
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"Para adicionar um ícone de uma pasta na área de trabalho, deve-se clicar com o botão direito do mouse 
sobre a pasta, clicar em Enviar para em seguida clicar em Área de Trabalho (criar atalho)." 
Analisando o texto acima verifica-se que não existe possibilidade para outro entendimento além do que está 
expresso no procedimento correto de adicionar o ícone de uma pasta qualquer na área de trabalho do 
computador. Outras formas de interpretação além da que foi apresentada no comando da questão não 
podem ser consideradas para a resolução do item. Ainda em complemento ao item I, ratifica-se que segundo 
instrução do fabricante da ferramenta em questão (MICROSOFT) o procedimento correto para realizar tal ação 
é clicar com o botão direito do mouse sobre a pasta, clicar em enviar para e em seguida clicar em área de 
trabalho (criar atalho). Baseado nos argumentos apresentados o recurso é improcedente. 
Fonte: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/desktop-overview#1TC=windows-7 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
F = M – 7 
 

 , donde . 

 

Assim, , donde . 

 
GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “B”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 
 

Cargo: Coordenador Jurídico 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Criticar um comportamento social e refletir sobre o mesmo através de uma narrativa do 
cotidiano.” não pode ser considerada correta, pois, em “Sofá de dois lugares, seminovo: produtos como esse 
podem sair de sua casa e serem vendidos com a ajuda da internet.” não há nenhuma crítica estabelecida, 
trata-se de uma referência à realidade (em sua origem) para a partir dela construir a narrativa apresentada, 
esta sim, apresentando tal crítica.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para B. 
F = M – 7 
 

 , donde . 

 

Assim, , donde . 

 
GABARITO ALTERADO PARA ALTERNATIVA “B”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Não há alternativa que se enquadre como correta nessa questão. O vetor citado realmente tem implicância 
com as doenças elencadas nos itens, porém na configuração das respostas nenhuma está sequencialmente 
correta. 
Fonte: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Guanabara Koogan. 11ª edição. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica do Ministério da 
Saúde, os pacientes classificados em estágio 4 devem manter vínculo com a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
mas o acompanhamento desses indivíduos deve ser feito nas unidades de atenção especializadas em doença 
renal crônica  e deverá ser realizado pela equipe multiprofissional composta de no mínimo os seguintes 
profissionais: médico nefrologista, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social. Os portadores da 
doença renal crônica classificados nos estágios de 1 a 3 devem receber acompanhamento pelas UBS.  
Decisão: manter o gabarito. Alternativa C. 
Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e 
Temática. Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao paciente com Doença Renal Crônica – DRC no Sistema Único de 
Saúde/ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e 
Temática. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa correta para a questão corresponde à opção C: “C) 1ª e 2ª doses com a 
vacina inativada injetável VIP, 3ª dose e os reforços com a vacina oral VOP”.  O Ministério da Saúde alterou o 
calendário de vacinação nesse ano de 2016 e uma das mudanças foi no esquema vacinal contra a poliomielite. 
De acordo com o novo calendário a criança recebe as três primeiras doses do esquema – aos dois, quatro e 
seis meses de vida – com a vacina inativada poliomielite (VIP), de forma injetável. Já a vacina oral poliomielite 
(VOP) continua sendo administrada como reforço aos 15 meses, quatro anos e anualmente durante a 
campanha nacional, para crianças de um a quatro anos.  
Decisão: manter o gabarito. Alternativa A 
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Calendário de vacinação atualizado já está em vigor. Por Portal Brasil, 
publicado em 05/01/2016. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2016/01/calendario-de-vacinacao-
atualizado-ja-esta-em-vigor Acesso em: 20/02/2016 
 
 

Cargo: Fiscal 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O décimo termo da sequência é o sexto termo da progressão aritmética e o quinto é o primeiro da progressão 
aritmética:  
a6=50   a1=?  r=5 
an=a1+(n-1).r 
a6=a1+(6-1).5 
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50= a1+5.5 
50= a1+25 
a1=25 (corresponde ao quinto termo da sequência) 
a5=25 
Cálculo de a1 da progressão geométrica que corresponde ao primeiro termo da sequência de 10 termos: 
an= a1.qn-1 

a5= a1.(0,5)5-1 

25= a1.(0,5)4   
a1=400  (Soma dos algarismos é 4+0+0=4) 
Assim a sequência é: 400; 200;100;50; 25; 30;35;40;45;50  
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. 
Situações possíveis: 

_ Alugar 1 comédia e 2 dramas: C5,1+ C4,2= + = + = + =5+6=11 

_ Alugar 2 comédias e 1 drama: C5,2+C4,1= + = + =10+4=14 

_Alugar 3 comédias: C5,3= = =10 

Total de opções: 11+14+10=35 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede. A argumentação da questão não refere-se a nenhuma legislação ou decreto , e 
sim sobre o armazenamento de agrotóxicos e pede qual é a alternativa incorreta com relação ao 
armazenamento de forma geral, pois relaciona-se a FISP a resistência e empilhamento do material. A altura 
máxima de empilhamento vem especificada na embalagem, Ficha de Informação de Segurança de Produto 
(FISP) ou cheque direto com o fabricante. Pode variar em função da qualidade e resistência do material 
utilizado na embalagem. As embalagens devem ser dispostas de tal forma, que na mesma pilha haja somente 
embalagens iguais e do mesmo produto. 
Fonte: Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de Janeiro: AS-PTA – Assessoria e 
Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011.190 p. : il. ; 23 cm. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede para assinalar a alternativa que não abrange ao artigo 4º. Uma questão torna-se incompleta e 
conceituada errada quando há ausência de informação. Neste caso a argumentação não procede, pois a 
informação na alternativa A não inclui, o Distrito Federal, e Territórios. 
Fonte: 

 http://www.planalto.gov.br/ LEIS/L6938 

 LEI FEDERAL N° 6.938, de 02 de setembro de 1981. Dispõe Sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
Seus Fins e Mecanismos de Formulação e Aplicação, e da Outras Providências. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois de acordo com o artigo 15 da Lei n°9.605, são circunstâncias que agravam a 
pena, quando não constituem ou qualificam o crime: reincidência nos crimes de natureza ambiental; ou ter o 
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agente cometido a infração: a) para obter vantagem pecuniária ;b) coagindo outrem para a execução material 
da infração; c) afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou o meio ambiente; d) 
concorrendo para danos à propriedade alheia; e) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas 
sujeitas, por ato do Poder Público, a regime especial de uso; f) atingindo áreas urbanas ou quaisquer 
assentamentos humanos; g) em período de defeso à fauna; h) em domingos ou feriados; i) à noite; j) em 
épocas de seca ou inundações; l) no interior do espaço territorial especialmente protegido; m) com o emprego 
de métodos cruéis para abate ou captura de animais; n) mediante fraude ou abuso de confiança; o) mediante 
abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental; p) no interesse de pessoa jurídica mantida, 
total ou parcialmente, por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais; q) atingindo espécies 
ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes; r) facilitada por funcionário público 
no exercício de suas funções. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/subchefia para Assuntos Jurídicos. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 
1998. 
  
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois, a referida Lei nº 12.651/2012, dispõe com a única finalidade de fomentar o 
debate sobre a interpretação e aplicação desta nova lei, e cuja questão aborda que esta NÃO constitui 
instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651. LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO 
DE 2012. 
 
 

Cargo: Guarda Municipal 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto, os atos de intolerância ou de preconceito cultural existem independentes dos avanços 
tecnológicos. Tais atos são praticados há muito tempo, nos dias atuais a sociedade denuncia com mais 
frequência esse tipo de ação. É no cotidiano, nas ações do dia a dia que se percebe atos de preconceito que 
muitas vezes são praticados inconscientemente. 
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão exprime uma ideia de adição, ou seja, os professores devem estimular o conhecimento mútuo e o 
respeito uns pelos outros, (e também) adotem estratégia que garantam que todos aprendam igualmente. A 
expressão ‘além de’ foi utilizada para incluir uma nova informação, portanto adicionar um dado novo. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3a ed..2001. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Multiplicando-se as matrizes tem-se: 
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A primeira coluna da matriz obtida corresponde aos valores que seriam pagos pelos cadernos na papelaria 
‘Papel nota 100’ e a segunda coluna corresponde aos valores pagos pelos cadernos na papelaria escolhida, ou 
seja, ‘A casa do caderno’. Verifica-se que Adriana teria pago R$1,00 a menos se tivesse efetuado a compra na 
papelaria ‘Papel nota 100’ e que todas as demais amigas teriam pago valores superiores. 
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. 
Representando os conjuntos pelo diagrama de Venn: 

 
a=4 (assistem a todos os três tipos de programas); 
d=10-4=6 (assistem apenas a programas de entrevistas e filmes); 
b=14-4=10 (assistem apenas a programas jornalísticos e filmes); 
c=18-4=14 (assistem apenas a programas jornalísticos e programas de entrevistas); 
g=28-4-10-6=8 (assistem apenas a filmes); 
f=36-14-4-6=12 (assistem apenas a programas de entrevistas); 
e=44-14-4-10=16 (assistem apenas a programas jornalísticos); 
h=80-(4+6+10+14+8+12+16)=80-70=10 (não assistem a nenhum desses três tipos de programas). 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão Basca se trata da luta de uma nação, encravada entre a França e a Espanha, por um Estado 
independente. Portanto, se trata de uma luta separatista para o surgimento de um novo país.  
Fonte: http://www.infoescola.com/historia/a-questao-dos-bascos/. Adaptado. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os princípios gerais de manejo de primeiros socorros das convulsões são: prevenir ferimentos; assegurar uma 
via aérea aberta; assegurar que a via aérea permaneça aberta após o término da convulsão. A vítima não deve 
ser restringida durante a convulsão, pois pode causar lesões musculoesqueléticas ou dos tecidos moles. De 
acordo com o Manual de Primeiros Socorros da FIOCRUZ, não se deve jogar água fria no rosto da vítima, 
portanto a ação descrita na alternativa B é correta, ou seja, o socorrista estará agindo de maneira correta se 
não jogar água fria no rosto da vítima. 
Decisão: manter o gabarito. Alternativa A. 
Fonte:  

 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Núcleo de Biossegurança.  

 NUBio. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A parada cardiorrespiratória é definida como a cessação abrupta das funções cardíacas, respiratórias e 
cerebrais. É comprovada pela ausência de pulso central (carotídeo ou femoral), de movimentos respiratórios 
(apneia) ou respiração agônica (gasping) e inconsciência. Se o indivíduo encontra-se com pulso e respirando 
não está em situação de parada cardiorrespiratória e não necessita das manobras de ressuscitação. Portanto a 
afirmativa I é incorreta. 
 Após o reconhecimento da parada cardiorrespiratória através da ausência do pulso, dos movimentos 
respiratórios ou respiração agônica e inconsciência o socorrista deve acionar imediatamente o serviço médico 
de emergência e iniciar as compressões torácicas mesmo sem ventilação.  Houve mudança na sequência de 
atendimento. Anteriormente era recomendado iniciar as ventilações antes das compressões torácicas. A 
afirmativa II também é incorreta. 
O indivíduo em parada cardiorrespiratória dever ser posicionado em superfície plana e firme, em decúbito 
dorsal, pois as manobras para permitir a abertura da via aérea e as manobras da respiração artificial e 
massagem cardíaca são mais bem executadas nesta posição. A cabeça não deve ficar mais alta que os pés, 
para não prejudicar o fluxo sanguíneo cerebral. A afirmativa III também é incorreta. 
Nesta questão o candidato deveria assinalar a opção que relaciona as afirmativas INCORRETAS, sendo desta 
forma a alternativa A a resposta correta. 
A citação bibliográfica no enunciado do exercício corresponde apenas ao conceito de ressuscitação 
cardiopulmonar. Para análise das afirmativa I, II e III é necessário conhecimento atual sobre o assunto e 
conforme explicação anteriormente, a afirmativa II está incorreta. 
Decisão: manter o gabarito. Alternativa A 
Fonte:  
 

 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Destaques da American Heart Association 2015: Atualização das 
diretrizes de RCP e ACE. American Heart Association, 2015.  

 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. FIOCRUZ. Núcleo de Biossegurança. NUBio. 
Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2003. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais alegam que pode pedir a prescrição e que existe a possibilidade de ocorrer prescrição 
entre tutelados ou curatelados quando não mais houver relação de tutela ou curatela. 
O assunto em questão é regulado pelo artigo 197 do CC, cujo objetivo é proteger o tutelado e curatelado 
conforme enunciado no recurso. Argumentam a possibilidade de haver também prescrição na alternativa 
Letra “B”. Todavia, as fundamentações não se sustentam quando alegam a possibilidade de prescrição a partir 
do momento que cessa a relação entre tutelados ou curatelados. 
Observe que a letra “B” em questão é clara quando afirma “ENTRE TUTELADOS OU CURATELADOS E SEUS 
TUTORES”, portanto, a preposição en.tre designa relação de situação em meio de deixando claro o vínculo 
protecional, afastando quaisquer indícios de prescrição em consonância com o artigo 197 do Código Civil. 
Do exposto, os recursos são improcedentes, pois a única alternativa correta da Questão 24 é a Letra “A”, por 
tratar-se de prescrição aquisitiva por inércia do proprietário devido o lapso de tempo. Portanto, mantido o 
gabarito Letra “A”. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diz a Constituição Federal: 
Art. 38.  Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
III. investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu 
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 
Considerando a questão tratar-se exclusivamente de Agente de Arrecadação Municipal eleito Vereador, sem 
citar quaisquer outros profissionais, fica evidente que a afirmativa correta é a Letra “D”, transcrita na integra 
do item III, do Artigo 38 da Constituição Federal. 
Portanto, data vênia, não procede às razões recursais ficando mantido o gabarito Letra “D”. 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para D. 
No tocante ao Direito Administrativo, podemos dizer que: 
Considerando ao que se refere á alternativa do item I, baseados nos ensinamentos dos mais conceituados 
professores em Direito Administrativo, fica claro que: 
• Lei é fonte primária, principal, normalmente abstrata e geral; 
• Jurisprudência é o conjunto de decisões do Judiciário no mesmo sentido, é fonte secundária; 
• Doutrina é teoria desenvolvida pelos estudiosos do Direito, também, fonte secundária; 
• Costumes é reiteração uniforme de determinado comportamento, sendo, também, fonte secundária. 
Conclui-se que á afirmativa do “Item I” está incorreta por definir que todas as fontes foram citadas como 
principais, onde na verdade existem fontes secundarias, e que, portanto, a alternativa correta no gabarito da 
questão 26 é realmente a Letra (D) II, III e IV, apenas. 
Por fim, os recursos são procedentes, ocorrendo a alteração do gabarito preliminar da Alternativa “A” para 
Alternativa “D”, por ser o correto. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O nosso Código Penal define: Prevaricação – Art. 319 – Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, ou pratica-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena – 
Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa. 
Posteriormente, com a promulgação da Lei 11.466 de 28/03/07, veio alterar a Lei no 7.210, de 11 de julho de 
1984 – Lei de Execução Penal, e o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para prever como falta 
disciplinar grave do preso e crime ao permitir a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo: 
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Art. 319-A. Deixar o Diretor de Penitenciária e/ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso o 
acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o 
ambiente externo: 
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. 
Observa-se, que a questão em si não tipifica o crime, apenas a natureza do delito. Portanto, a ação do Servidor 
Público contribuiu para o crime de Prevaricação, independente de ser Própria ou Imprópria, Art. 319 caput ou 
319-A, como fica claro no dispositivo legal. Do exposto, improcedente o recurso estando, portanto, correto e 
mantido o gabarito Letra “D”. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A infração prevista no artigo 230, inciso XIX do CTB, é uma infração GRAVE, possui como única penalidade a 
multa, sendo que “retenção do veículo para regularização” é uma medida administrativa. 
A alternativa B é a única que traz a infração como GRAVE, e multa como penalidade. O que a torna a única 
alternativa correta, visto que as demais alternativas trazem ao menos uma informação incorreta.  
Fonte: Artigo 230, inciso XIX do CTB 
Art. 230. Conduzir o veículo: 

... 
XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva:  

Infração - grave;  

Penalidade - multa;  

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização; 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A infração prevista no artigo 228 do CTB, é uma infração GRAVE, possui como única penalidade a multa, sendo 
que “retenção do veículo para regularização” é uma medida administrativa. 
A alternativa A é a única que traz a infração como GRAVE, e multa como penalidade. O que a torna a única 
alternativa correta, visto que as demais alternativas trazem ao menos uma informação incorreta. A ausência 
da medida administrativa não torna a alternativa incorreta, ou incompleta, visto que as informações contidas 
estão corretas. 
Fonte: Artigo 228 do CTB 
Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume ou freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN:  

Infração - grave;  

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para regularização. 

 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Não sou entendido em economia, história, política, na realidade, como alguns leitores já perceberam, não 
sou entendido nem em mim mesmo. De maneira que não sei a data em que a humanidade começou a existir. 
Só do aparecimento do homem na Terra, creio que são 8.000 séculos ou algo assim. 
Já era tempo de termos mais juízo e vergonha na cara. Agora mesmo estamos revoltados com nossas 
tragédias pessoais e coletivas. Stefan Zweig, em suas memórias, condena veementemente o uso de 
passaportes ou documentos afins.” 
Há uma linha de raciocínio lógica que perpassa o 1º e 2º parágrafos, ao utilizar a expressão “Já era tempo” em 
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“Já era tempo de termos mais juízo [...]” é possível inferir que, diante do que foi apresentado anteriormente 
como a longa data de existência da humanidade, considera-se que muito tempo já se passou para que 
algumas atitudes que impliquem em falta de responsabilidade ou caráter continuem a ser constantes em 
nossa sociedade.  
II - A frase “Os resultados são provisórios e revogados periodicamente.” (4º§) sugere a preocupação e 
eficiência dos especialistas quanto aos assuntos econômicos, sociais e políticos citados. 
A afirmativa II não pode ser considerada correta, pois, as características atribuídas aos “resultados” como 
“provisórios” e “revogados” não indicam eficiência, mas sim uma inconstância frequente.  
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza A. Cochar; CILEY, Cleto. Interpretação de Textos. 
Construindo Competências e Habilidades em Leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Não há alternativa que se enquadre como correta nessa questão. O vetor citado realmente tem implicância 
com as doenças elencadas nos itens, porém na configuração das respostas nenhuma está sequencialmente 
correta. 
Fonte: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Guanabara Koogan. 11ª edição. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Uva possui a função de inibição da formação de ateromas e é antioxidante.  
O alho possui as seguintes funções: redução do colesterol, função hipotensora, função fibrinolítica e 
anticoagulante.  
Fonte: CUPPARI, L.; SCHOR, N. Guia de nutrição: nutrição clínica no adulto. 2 ed. Barueri: Manole, 2005. 
 

 
Cargo: Médico 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Não há alternativa que se enquadre como correta nessa questão. O vetor citado realmente tem implicância 
com as doenças elencadas nos itens, porém na configuração das respostas nenhuma está sequencialmente 
correta. 
Fonte: Rey L. Bases da Parasitologia Médica. Editora Guanabara Koogan. 11ª edição. 

 
 
Cargo: Professor de Educação Física 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após análise declara-se o recurso improcedente. Não há razão para se anular a questão. A alegação de que a 
resposta fornecida pela Banca Organizadora deste certame está incompleta, não clara e ainda dúbia não são 
suficientes para dizer que a questão apresenta algum erro sobre os Estilos de Ensino proposto por Muska 
Mosston (1996). A questão não desconsidera em momento algum o fato de haver dois tipos de “solução de 
problemas”, prova disso é que no próprio enunciado aparecem as duas expressões chaves para que o 
candidato marcasse a alternativa (D). Sendo elas: “respostas múltiplas e divergentes e várias soluções para um 
problema determinado”. Características estas, exclusivas da metodologia de solução de problemas. Portanto, 
permanece inalterado o gabarito oficial desta questão.  
Fonte: http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/Cursos/Educacao_Fisica/REMEFE-5-1-
2006/art09_edfis5n1.pdf 
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Cargo: Professor Municipal I 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Multiplicando-se as matrizes tem-se: 

 

 

 
 

 

 

A primeira coluna da matriz obtida corresponde aos valores que seriam pagos pelos cadernos na papelaria 
‘Papel nota 100’ e a segunda coluna corresponde aos valores pagos pelos cadernos na papelaria  escolhida , ou 
seja, ‘A casa do caderno’. Verifica-se que Adriana teria pago R$1,00 a menos se tivesse efetuado a compra na 
papelaria ‘Papel nota 100’ e que todas as demais amigas teriam pago valores superiores. 
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. 
Representando os conjuntos pelo diagrama de Venn: 

 
a=4 (assistem a todos os três tipos de programas); 
d=10-4=6 (assistem apenas a programas de entrevistas e filmes); 
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b=14-4=10 (assistem apenas a programas jornalísticos e filmes); 
c=18-4=14 (assistem apenas a programas jornalísticos e programas de entrevistas); 
g=28-4-10-6=8 (assistem apenas a filmes); 
f=36-14-4-6=12 (assistem apenas a programas de entrevistas); 
e=44-14-4-10=16 (assistem apenas a programas jornalísticos); 
h=80-(4+6+10+14+8+12+16)=80-70=10 (não assistem a nenhum desses três tipos de programas). 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frase: Dividindo-se quinze por dezessete mais sete é equivalente à frase: Quinze dividido pelo resultado da 

adição de dezessete com sete e é representada por  

Segue a resolução: 

=  

=  

=  

12+x=8 
x=-4 

=  

OBS: A frase que se refere à expressão   + 7 é : Somando-se o resultado da divisão de 15 por 17 com 7.  

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 foi elaborada tendo como referência VEIGA (2003). Na construção do PPP, Veiga (2003) parte do 
princípio de que a inovação emancipatória não pode ser confundida com reforma, invenção ou mudança; ela 
se constitui, de fato, em processos de ruptura com aquilo que está instituído, cristalizado. A inovação 
emancipatória é resultante da reflexão sobre a realidade da escola, tomando-se sempre como referência as 
articulações entre essa “realidade da escola” e o contexto social mais amplo. Baseia-se em processos 
dialógicos e não impositivos, na comunicação e na argumentação, e não na imposição de ideias, valorizando os 
diferentes tipos de saberes. Sob essa ótica, o projeto é um meio de engajamento coletivo para integrar ações 
dispersas, criar sinergias no sentido de buscar soluções alternativas para diferentes momentos do trabalho 
pedagógico-administrativo, desenvolver o sentimento de pertença, mobilizar os protagonistas para a 
explicitação de objetivos comuns definindo o norte das ações a serem desencadeadas, fortalecer a construção 
de uma coerência comum, mas indispensável, para que a ação coletiva produza seus efeitos (VEIGA, 2003, p. 
275) Numa perspectiva emancipatória, o PPP apresenta as seguintes características: 
 - é um movimento de luta em prol da democracia da escola; não esconde as dificuldades, os pessimismos da 
realidade educacional, mas não se deixa imobilizar por estes, procurando assumir novos compromissos em 
direção a um futuro melhor; orienta a reflexão e ação da escola - está voltado para a inclusão – observa 
diversidade de alunos, suas origens culturais, suas necessidades e expectativas educacionais. 
 - por ser coletivo e integrador, é necessário, para sua elaboração, execução e avaliação, o estabelecimento de 
um clima de diálogo, de cooperação, de negociação, assegurando-se o direito de as pessoas intervirem e se 
comprometerem na tomada de decisões de todos os aspectos que afetam a vida da escola (VEIGA, 2003). 
 - há vínculo muito estreito entre autonomia escolar e PPP. 
 - sua legitimidade reside no grau e tipo de participação de todos os envolvidos com o ambiente educativo; 
supõe continuidade de ações. 
 - apresenta uma unicidade entre a dimensão técnica e política; preocupa-se com trabalho pedagógico, porém 
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não deixa de articulá-lo com o contexto social (articulação da escola com a família e comunidade). 
Fonte: VEIGA, I. P. A. Inovações e projeto-pedagógico: uma relação regulatória ou emancipatória? Caderno 
Cedes, v. 23, nº 61, Campinas, Dez, 2003. 
 
 

Cargo: Secretário Escolar 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a classe gramatical o termo “ora” pode ser classificado como interjeição ou conjunção. No 
contexto empregado, o termo classifica-se como “conjunção”, pois significa ademais, todavia. Dever: significa 
responsabilidade, portanto substantivo. Ninguém significa nenhuma pessoa, ou seja, pronome. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 3a ed..2001. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x=tempo gasto na biblioteca 
x/4 + 2x/3=(3x+8x)/12= 11x /12 (tempo gasto estudando matemática e português) 
x-11x/12=x/12 (restante do tempo) 
(x/12) ÷ 3=x/36 (tempo gasto na internet) 
11x /12  +  x/36 +12=x 
(33x+x+432)/36=x 
33x+x+432=36x 
2x=432 
x= 216 minutos = 3horas e 36 minutos 
Como Rodrigo chegou à biblioteca às 14 horas, então ele saiu de lá às 17 horas e 36 minutos. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 

Cargo: Técnico de Radiologia 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Resposta correta: Deve ser retomada no meio familiar e nas escolas, pois a intolerância do ser humano para 
com o seu semelhante tem ultrapassado até mesmo fronteiras. Deve-se criar um cidadão que além de 
respeitar o seu semelhante, contribua para uma sociedade inclusiva. Tal inferência comprova-se logo no 
primeiro e segundo parágrafos do texto.  
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto, os atos de intolerância ou de preconceito cultural sempre existiram, independentes 
dos avanços tecnológicos. Tais atos são praticados há muito tempo, porém, nos dias atuais, a sociedade tem 
mais facilidade e acesso a meios de denunciar esse tipo de ação como consequência tais atos ficam mais 
expostos.  É no cotidiano, nas ações do dia a dia que se percebe atos de preconceito e muitas vezes cometidos 
inconscientemente. Tal fato confirma-se no exemplo dado pelo autor em ‘Tenho medo de viajar porque os 
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aeroportos estão cheios de muçulmanos’, ou ‘o Brasil está criando um problema ao deixar entrar imigrantes 
haitianos e sírios’; e assim por diante.   
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A única alternativa que, de acordo com o texto, apresenta-se incorreta, conforme solicitado no enunciado da 
questão, é: “Ao priorizar uma educação tradicional, a escola contribui para que seus alunos sejam mais 
tolerantes e aceitem uma sociedade pluralista”. O trecho educação tradicional está em desacordo com o 
restante da afirmativa. Segundo o texto, as escolas tradicionais procuram adotar comportamentos 
hegemônicos por meio de rotinas e disciplinas, uniformes, conceitos memorizados e repetidos, vigilância 
permanente, avaliações punitivas contribuem, mesmo que inconscientemente, para práticas intolerantes e 
preconceituosas.  
Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Representando os conjuntos pelo diagrama de Venn: 

 
a=4 (assistem a todos os três tipos de programas); 
d=10-4=6 (assistem apenas a programas de entrevistas e filmes); 
b=14-4=10 (assistem apenas a programas jornalísticos e filmes); 
c=18-4=14 (assistem apenas a programas jornalísticos e programas de entrevistas); 
g=28-4-10-6=8 (assistem apenas a filmes); 
f=36-14-4-6=12 (assistem apenas a programas de entrevistas); 
e=44-14-4-10=16 (assistem apenas a programas jornalísticos); 
h=80-(4+6+10+14+8+12+16)=80-70=10 (não assistem a nenhum desses três tipos de programas). 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frase: Dividindo-se quinze por dezessete mais sete é equivalente à frase: Quinze dividido pelo resultado da 

adição de dezessete com sete e é representada por  

Segue a resolução: 

=  

=  

=  

12+x=8 
x=-4 

=  
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OBS: A frase que se refere a expressão   + 7 é : Somando-se o resultado da divisão de 15 por 17 com 7.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quatro planos comuns são usados na radiologia sagital coronal e axial e o obliquo que é qualquer plano 
inclinado angulado e não paralelo a um dos anteriores. 
Fonte: BONTRAGER, pag. 15. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando fala-se em terminologia radiológica e posição anatômica pensa-se em o ser humano em posição 
ortostática como foi elucidado no enunciado o que não precisaria ser esclarecido já que a posição anatômica é 
em ortostática. 
Fonte: BONTRAGER, pag. 14. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A resposta “C” também não condiz com o correto posicionamento da incidência, ou seja, teremos duas 
respostas certas para questão, “A” e “C”, já que a superposição é da cabeça da ulna com o radio e não com a 
cabeça do radio e a resposta “A” também como o gabarito, pois o cotovelo tem que ser fletido 90 graus. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O dosímetro só pode ser utilizado um para cada local que trabalha. 
Fonte: Portaria 453. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existem várias incidências para punho dependendo do tipo de lesão, porém a literatura preconiza como 
incidências básicas de punho as citadas na resposta dependendo do serviço o protocolo de exame muda. 
Fonte: BONTRAGER, pag. 131. 
 
 

Cargo: Técnico em Contabilidade 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A frase: Dividindo-se quinze por dezessete mais sete é equivalente à frase: Quinze dividido pelo resultado da 

adição de dezessete com sete e é representada por  

Segue a resolução: 

=  

=  

=  

12+x=8 
x=-4 

=  
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OBS: A frase que se refere à expressão   + 7 é: Somando-se o resultado da divisão de 15 por 17 com 7.  

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 27 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O recurso pede a anulação da questão por falta de alternativa correta e, de acordo com a legislação vigente, 
dentre as contas apresentadas, aquelas que devem ser classificadas no Ativo, são: 
 

Caixa 3000 

Direitos autorais 
adquiridos 30000 

Imóveis 171000 

Ferramentas 3000 

Veículos 98000 

Clientes 20000 

Total 325000 
 

O total do Ativo, neste caso, é de R$ 325.000,00. Valor que não consta nas opções de respostas. 
Pela falta de resposta correta o recurso deve ser considerado PROCEDENTE e a questão deve ser ANULADA. 
Fonte: Brasil, Lei 11368/07 e alterações posteriores, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm   
 
 

Cargo: Telefonista 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há argumento levantado no recurso. Todas as questões obedecem ao conteúdo programático previsto no 
edital. 
 

 

 

III 
DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 
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