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                                 Município de Marilândia/ES 

 
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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

641001355 Lucas Da Ré Polese Agente Administrativo 

641004616 Renato Ferreira Souto Analista de Gestão Municipal - Contabilidade 

641000534 Wagner Henrique Lemos Analista de Gestão Municipal - Economia 

641001051 Flávia De Azevedo Monteiro Analista de Projetos e Suporte - Arquitetura / Urbanismo 

641002620 Luana Fregona Analista de Projetos e Suporte - Arquitetura / Urbanismo 

641004077 Fabrício Serafim Quaresma Analista de Projetos e Suporte - Arquitetura / Urbanismo 

641003896 Amanda Silva Coutinho Analista de Projetos e Suporte - Biologia 

641007478 Evandro Apolinario Rizzi Analista de Projetos e Suporte - Biologia 

641000622 Matheus Menegassi Dadalto Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641001391 Bruno Inocencio Henrique Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641001563 Vanessa Camatta Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641001622 Emidio Bernardino Filho Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641002881 Alqmá Flegler Galvão Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641005142 Carolina Augusta Do Nascimento Amaral Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641006357 Patricky Rossi Melotti Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641006745 Felipe Layber Mota Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 

641002146 Giseli Rosalino Dias Tozzi Analista de Serviços Afins - Enfermagem 

641000298 Higor Belei Marin Analista de Serviços Afins - Nutrição 

641000566 Brida Castro Pezzin Analista de Serviços Afins - Nutrição 

641000637 Evelyn Maria Borges De Jesus Analista de Serviços Afins - Nutrição 

641002641 Daiane Kellen Magnago Analista de Serviços Afins - Psicologia 

641000022 Lúcia Zamperlini Analista de Serviços Afins - Serviço Social 

641000227 Brena Alves De Freitas Analista de Serviços Afins - Serviço Social 

641000682 Brenda Ferro Garcia Analista de Serviços Afins - Serviço Social 

641002373 Simone Maria De Melo Rodrigues Analista de Serviços Afins - Serviço Social 

641002404 Andria Zanotelli Bonatto Analista de Serviços Afins - Serviço Social 

641000233 Nathalia Cerri De Andrade Assessor Jurídico 

641003370 Wesley Barbosa Gomes Assessor Jurídico 

641003891 Emilia Schultz De Souza Assessor Jurídico 

641006150 Lucas Freitas Roque Assessor Jurídico 
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641007405 Jamily Bonisson Abreu Brunetti Lourenço Assessor Jurídico 

641000351 Andressa Roxana Fernandes Ribeiro Assistente de Saúde Municipal - Farmácia-Bioquímica 

641000919 Dayane Hoffmam Crause Assistente de Saúde Municipal - Farmácia-Bioquímica 

641006618 Fernando Vittorazzi Braz Assistente de Saúde Municipal - Farmácia-Bioquímica 

641000244 Brunelly Da Costa Secato Assistente de Saúde Municipal - Fisioterapia 

641001060 Adriana Aparecida Da Silva Assistente de Saúde Municipal - Fisioterapia 

641000801 Mariana Aleluia Drago Assistente de Saúde Municipal - Odontologia 

641002984 Patricia Pereira Assistente de Saúde Municipal - Odontologia 

641002872 Larissa Sampaio Assistente de Saúde Municipal - Psicologia 

641001498 Elber Martins Dos Santos Auxiliar Administrativo 

641001743 Haroldo Almeida Alves Auxiliar Administrativo 

641004930 Hugo Tessaro Auxiliar Administrativo 

641005360 Cheila Legora Dos Santos Auxiliar Administrativo 

641002969 Alan Eustáquio Oliveira Rocha Auxiliar de Obras e Serviços Públicos 

641004524 Patricia Maria Souza Santos Auxiliar de Obras e Serviços Públicos 

641006904 Lucas De Oliveira Rocha Auxiliar de Obras e Serviços Públicos 

641007413 Valsi Malvino De Souza Auxiliar de Obras e Serviços Públicos 

641002086 Silvia Picoli Auxiliar de Serviços Gerais 

641002967 Raiara Klabunde De Moura Auxiliar de Serviços Gerais 

641004932 Patricia Maria Souza Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

641004982 Maria De Fatima Mozini Roberto Auxiliar de Serviços Gerais 

641005039 Nilcea Maria Veronez Rodrigues Auxiliar de Serviços Gerais 

641005194 Lucimar Zanoni Auxiliar de Serviços Gerais 

641005216 Rita De Cacia Nascimento Auxiliar de Serviços Gerais 

641005466 Ana Dalva Faitanin Zanoni Auxiliar de Serviços Gerais 

641005747 Genuzia Zanchi De Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

641005771 Michele Lemos Boldrini Auxiliar de Serviços Gerais 

641006575 Maria Goltara De Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

641006788 Glaucia Nascimento Auxiliar de Serviços Gerais 

641007475 Leticia Blanda Marcelino De Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

641004372 Tatiana Demuner Magalhães Salles Venâncio Enfermeiro 

641000021 Jéssica Leite De Oliveira 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641000239 Eliete Do Nascimento Manenti 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641000463 Amanda Simerman Lorencini 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641000597 Juliana Colombo Dos Santos 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001002 Juliana Aparecida Da Silva Lagasse 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001020 Maria Luíza Castro 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001046 Maria Da Penha Pegoretti Rebonato Gotardo 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001070 Vivian Rodrigues 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001241 Roberta Magnago Malacarne 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001449 Cristiane Rocha Lirio 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001503 Ana Paula Dos Reis 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 
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641001516 Tania Maria Ahnert MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001619 Luciana Cristina Comerio Arrivabeni 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001657 Joyce Dos Santos Mendes Passos 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641001845 Deynne Queppi 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641002294 Magna Capelini Sangali Barbosa 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641002298 Rosangela Gomes Mariano Teixeira 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641002524 Robrena Camata Milanez 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641002958 Priscila Paula De Oliveira Duque 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641002987 Leida Piccoli Pereira 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641003259 Samara Martins Amaral 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641003460 Delma Gomes De Assis Schaeffer 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004200 Luana Friggi Altoé 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004218 Marilia Gaigher Araujo 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004245 Rosilene Zerbone Chiovatto 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004276 Luciana Moura Lorenzoni 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004342 Ana Lucia Monteiros Schulz 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004460 Isadora Grassi Venturini 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004555 Rátila Picoli Nippes Aurich 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004757 Arilenes De Fátima Tononi Aurich 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004783 Larisa Colatto 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004807 Rosimara Gonçalves De Lima Neres 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004826 Andressa De Riz Vermelho 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004842 Éricka Milanez Dos Santos 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004845 Polyana Moysés Gabriel 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004883 Bruna Gonçalves 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004884 Raquel Ronquetti 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641004941 Josiani Cristina Herpis Gerlin 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 



 

4 

 

641005014 Adriana Chagas Vitorossi 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005021 Elizangela De Souza Pinto Sepulchro 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005050 Huemersom Comerio 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005138 Elda Regina Callegario Santos 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005180 Suzane Botan 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005205 Iramaia Lorenzoni Bozzetti Arivabene 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005274 Elânia Maria Casagrande 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005423 Luisa Drago Pinto 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005452 Maria Santa Camisk Veronez 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005510 Grasiela Sangali De Carvalho 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005661 Geovanni Cremonini 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005686 Sílvia Badiani Caliman 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005846 Fernanda Fermo Badiani 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005915 Luana Gonçalo 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641005958 Eva Maria Lopes Marcos 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641006080 Andreza Muniz Schumacher 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641006132 Stephane Ferreira Batista Alves 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641006143 Vanessa Kapitski Jacobsen 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641006568 Bianca Goltara De Souza 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641006777 Juliana De Oliveira Ramos Lyrio 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641007184 Patricia Gerlin Colatto 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641007656 Cleide Pereira 
MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
Anos Iniciais 

641000069 Emanuel De Assis Picanco 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Educação Física 

641000535 Odirley Wuthi Precilius 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Educação Física 

641006292 Flavia Torrezani 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Educação Física 

641006003 Andreia Camisque 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Inglês 

641001839 Talita Pereira 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Língua Portuguesa 
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641005997 Andreia Camisque 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Língua Portuguesa 

641006164 Geovanni Cremonini 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Língua Portuguesa 

641004117 Camila Garcia Comerio 
MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental 
- Matemática 

641000546 Tamiris Stacul Batista Meirelles Ramos MaPP Professor em Função Pedagógica 

641001055 Graziele Rodrigues Tineli MaPP Professor em Função Pedagógica 

641001834 Rainei Rodrigues Jadejiski MaPP Professor em Função Pedagógica 

641001835 Rodrigo Leandro Quintino MaPP Professor em Função Pedagógica 

641003973 Silvana Beatriz Davila Costa MaPP Professor em Função Pedagógica 

641004277 Luciana Moura Lorenzoni MaPP Professor em Função Pedagógica 

641004612 Rátila Picoli Nippes Aurich MaPP Professor em Função Pedagógica 

641004847 Éricka Milanez Dos Santos MaPP Professor em Função Pedagógica 

641004943 Josiani Cristina Herpis Gerlin MaPP Professor em Função Pedagógica 

641005204 Iramaia Lorenzoni Bozzetti Arivabene MaPP Professor em Função Pedagógica 

641005456 Maria Santa Camisk Veronez MaPP Professor em Função Pedagógica 

641005475 Grasiela Sangali De Carvalho MaPP Professor em Função Pedagógica 

641006129 Renan Peruggia MaPP Professor em Função Pedagógica 

641006161 Andressa De Riz Vermelho MaPP Professor em Função Pedagógica 

641007660 Cleide Pereira MaPP Professor em Função Pedagógica 

641005308 Fredson Reisen Médico - Clínico Geral 

641002081 José Ricardo Barros De Amorim Motorista - Ônibus 

641002317 Denis Blaser Setto Motorista - Veículos leves de passeio 

641003939 Anderson Neitzel Motorista - Veículos leves de passeio 

641006144 Lafaiete Boldrini Motorista - Veículos leves de passeio 

641004447 Smailly De Souza Machado Motorista de Ambulância 

641000075 Jovaci Ferreira Pinheiro Operador de Pequeno Sistema 

641000229 Nathalia Cerri De Andrade Procurador Municipal 

641000499 João Guilherme Gualberto Torres Procurador Municipal 

641001074 Vanessa Gianordoli Souza Procurador Municipal 

641002645 Jean Ricardo Giacomin Procurador Municipal 

641002869 Jéssica Lorencette Godoy Procurador Municipal 

641003049 Samir Laguardia Silva Procurador Municipal 

641003298 Carolina Romano Brocco Tardin Procurador Municipal 

641003354 Gleuber Loureiro Oliveira Pereira Procurador Municipal 

641003372 Wesley Barbosa Gomes Procurador Municipal 

641003664 Diogo Trugilho Ferrari Procurador Municipal 

641003785 Maria Virginia Bonatto Seidel Procurador Municipal 

641003890 Emilia Schultz De Souza Procurador Municipal 

641003912 Lais Bertoldo Alves Procurador Municipal 

641004144 Carlos André Luís Araújo Procurador Municipal 

641004146 Pedro Henrique De Araujo Passamani Procurador Municipal 

641004194 Sirla Mosken Tamanhão Procurador Municipal 

641005947 Karine Angeli Pagotto Procurador Municipal 

641006145 Elder Gama Bravim Procurador Municipal 

641006151 Lucas Freitas Roque Procurador Municipal 

641006382 Alexandre Giacomin Procurador Municipal 

641006935 Elton Malheiros De Matos Junior Procurador Municipal 

641007142 Laisa Muniz Dalla Bernardina Procurador Municipal 

641007220 Bruno De Oliveira Sá Procurador Municipal 

641000118 Renata Oliveira Nascimento Improta Químico 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

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

um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é 

tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 
 

Cargo: Agente Administrativo 
 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita a negação da proposição composta “Se goleia o rival, então é campeão”. 
Pela negação da implicação lógica, tem-se: ~(p → q) ⟺ (p ∧ ~q), onde p: “Goleia o rival” e q: “é campeão”. Logo, “Goleia 
o rival e não é campeão”. 
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. 
A questão, em seu enunciado, contextualizava o tema e solicita a marcação da alternativa que apresenta as regiões do 
Brasil que estão adotando o horário de verão previsto para se encerrar no dia 21 de fevereiro de 2016 (como menciona 
claramente esta informação no enunciado). O horário diferenciado deste ano vale para os estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 
Sul, além do Distrito Federal, portanto, para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Inclusive são as mesmas regiões que 
vem adotando este horário especial nos últimos anos.   
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/10/horario-de-verao-comeca-em-10-estados-e-no-df-ajuste-seu-
relogio.html 
 
 

Cargo: Analista de Gestão Municipal - Administração Pública 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
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pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
 

Cargo: Analista de Gestão Municipal - Contabilidade 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto em análise trata-se de um artigo de opinião e, como tal, utiliza estratégias argumentativas para transmitir um 
ponto de vista. Em jornais e revistas, como é o caso do texto em análise, o artigo dá a pessoas de diferentes áreas a 
oportunidade de participar do debate social, defendendo seu ponto de vista. Tal tipo textual, argumentativo, pode ser 
identificado na alternativa D) “Decisões políticas sobre reduzir as desigualdades entre as escolas e focalizar os grupos 
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sociais em desvantagem teriam impacto na redução das diferenças de resultados, ou seja, aumentariam a equidade. 
Muitos países estão implementando políticas nesse sentido.” em que há a expressão de uma reflexão, um ponto de 
vista, sobre educação. 
Fonte:  

 PIMENTEL, Carlos. Redação Descomplicada. Ed. Saraiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Relativizar (4º§) / considerar.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, relativizar significa tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou 
independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, relativizar não é apenas 
considerar, mas sim considerar como de caráter, aspecto, relativo. A alternativa “A) Arroubos (10º) / ímpetos.” é 
considerada correta, pois, de acordo com o dicionário de sinônimos e antônimos Houaiss da Língua Portuguesa, dentre 
as acepções para o significado de “arroubos” está: ímpeto, impulso. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª ed. Objetiva. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de substantivos que exprimem ideia genérica, 
indeterminada. Havendo determinação do substantivo, o adjetivo com ele concorda. Em “C) É necessária hora extra 
neste fim de semana.” não há determinação do substantivo hora, portanto, a correção seria “É necessário hora extra 
neste fim de semana.” 
Fonte:  

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) o conteúdo é composto de uma crítica sutil e bem‐humorada a questões de importância universal.” não 
pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento há no texto a presença do recurso do humor. O humor pode 
ser usado como recurso para a construção de efeito de sentido. Existem várias formas de produzir humor, como contar 
uma piada, escrever uma crônica ou conto humorístico, desenhar uma charge. O humor pode ser construído no texto no 
nível semântico: nas significações das palavras e dos enunciados, na apresentação de fatos engraçados e no desfecho 
inesperado; e também no nível sintático: na relação entre palavras e orações, na construção das frases. Não ocorre tal 
efeito no texto apresentado.  
Fonte:  
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 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
 

Cargo: Analista de Gestão Municipal - Economia 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
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designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão não possui alternativa de resposta que atenda ao seu enunciado, motivo pelo qual foi anulada. 
Fonte: Manual de Economia / Amaury Patrick Gremaud...[et al].; organizadores Diva Benevides Pinho, Marco Antônio 
Sandoval de Vasconcelos. – 5.ed. – São Paulo: Saraiva, 2004. Página 197 a 199. 
 
 

Cargo: Analista de Projetos e Suporte - Arquitetura / Urbanismo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
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Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
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usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trata-se de exposição de pontos de vista de diferenciados autores e suas respectivas interpretações. Conforme o item 3 
do artigo: O potencial da paisagem urbana como atratividade turística: um estudo sobre a paisagem de Brasília-DF, 
encontra-se:  
“3 Paisagem: significado, conteúdo e representatividade 
A paisagem é a representação da condição humana e da mudança de tempo no espaço, nela ficam registrados os 
processos da natureza e ações humanas, cujo ambiente vai se alterando na medida em que esses processos e ações 
deixam suas marcas. 
Segundo De Oliveira (1999), a paisagem é resultado de processos naturais e das ações antrópicas, configurada na escala 
da percepção humana. Nesse sentido, pode-se dizer que a paisagem é a materialização das ações humanas e/ou de 
processos naturais ocorridas em uma determinada área no decorrer do tempo. 
De acordo com Santos (1982), a paisagem pode ser entendida como o resultado de uma acumulação de tempos. É a 
forma espacial presente, testemunho de formas passadas que poderão persistir ou não. 
Considerando a paisagem urbana como sendo predominantemente um resultado das ações humanas no meio 
ambiente, seu entendimento e sistematização vêm sendo objeto de vários estudos, na busca de novas abordagens 
teórico-metodológicas, visando o desenvolvimento de métodos e técnicas para a melhoria da qualidade do ambiente 
urbano. As reflexões de Gordon Cullen remetem ao significado da paisagem urbana, sua representatividade e 
simbolismo com seus efeitos sobre o imaginário social. Assim ele define: 
Uma cidade é, antes de mais nada, uma ocorrência emocionante no meio ambiente. Senão, atente-se na pesquisa e nos 
esforços despendidos para a tornarem uma realidade, empenhado na concretização de uma infinidade de fatores que 
possibilite a criação de uma organização funcional, viável e saudável. É um tremendo empreendimento humano!”. 
(Cullen, 1971, p. 10). Os estudos da paisagem urbana têm enfatizado não apenas os aspectos formais explícitos da 
configuração, mas atentam também para os valores simbólicos e para os processos cognitivos desencadeados em cada 
indivíduo no seu processo de assimilação da paisagem. Nessa perspectiva, entendemos que o significado e a 
representatividade da paisagem urbana prepassam os aspectos puramente formais dos elementos que a compõe, na 
medida em que a sua assimilação resulta também da percepção de cada indivíduo em seu processo cognitivo, mediado 
por um filtro cultural e por valores simbólicos, como representações do seu imaginário. 
Nessa linha de pensamento, os estudos de Kevin Lynch (1987) dão ênfase à imagem da cidade e atentam para a 
percepção do observador: 
As imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o observador e o meio ambiente. Este último 
sugere especificidades e relações, e o observador com grande capacidade de adaptação e à luz de seus próprios 
objetivos seleciona, organiza e confere significado aquilo que vê. A imagem assim desenvolvida limita e enfatiza o que é 
visto, enquanto a imagem em si é testada, num processo constante de interação, contra a informação perceptiva 
filtrada. Desse modo, a imagem de uma determinada realidade pode variar significativamente entre observadores 
diferentes”. (Lynch, 1997, p. 7) 
Por essa razão, o autor admite que a sua análise limita-se aos aspectos físicos perceptíveis da paisagem urbana, mas 
chamando a atenção sobre as outras influências atuantes sobre a imaginabilidade: o significado social de uma área, sua 
função, sua história, ou mesmo seu nome. 
A partir dessa premissa, o autor considera que “a forma deve ser analisada para reforçar o significado e não para negá-
lo” (Lynch, 1997, p. 51). Assim, em um primeiro momento, pode-se utilizar de alguns elementos formais que 
caracterizem a paisagem edificada que trazem àquele local legibilidade aos seus usuários. Segundo o autor, um lugar 
legível é aquele cujos marcos, vias, limites e bairros são facilmente reconhecidos, permitindo uma locomoção mais fácil 
pela cidade. Além disso, pode servir como um vasto sistema de referências ou um organizador de atividades. 
Roberto Boullón (1985) argumenta que a percepção da paisagem urbana não é instantânea, mas é apreendida na 
medida em que, mesmo em se tratando da imagem parcial, o observador registre, em sucessivas vivências, as 
informações que o espaço físico transmite por meio de uma série de elementos formais, que este identifica e retém em 
sua memória. Nessa perspectiva, Kevin Lynch (1997) corrobora, ao defender que a percepção da imagem não é 
abrangente, mas fragmentada e associada a condições de outra natureza e com quase todos os sentidos em operação.” 
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Assim, respeitando-se os diversos conceitos pesquisados, particularmente os citados na QUESTÃO 31, todas as 
afirmativas estão corretas e a alternativa apresentada como gabarito da questão é legítima e não apresenta erro. 
RECURSO IMPROCEDENTE, não acatado. 
Fonte: Artigo: O potencial da paisagem urbana como atratividade turística: um estudo sobre a paisagem de Brasília-DF 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151870122008000200005&script=sci_arttext 
Acesso em 15/10/2015. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo como o item 1.3 do artigo “O Plano Diretor e Instrumentos Legais do artigo PLANEJAMENTO URBANO E A 
CRIAÇÃO DE ÁREAS VERDES – PRATA, MG”:  
“Ao se falar de políticas dos Espaços Verdes, busca-se através dos instrumentos legais e apropriados fazer um estudo da 
viabilidade da criação das mesmas, não somente relacionando uma metodologia para a implementação de um projeto 
propriamente dito, mas, observando os instrumentos políticos para o intento. Sendo assim, é importante considerar a 
legislação existente, como por exemplo, a Lei número 12.651/12, a Lei número 7.803/89, alterando a Lei 4.771/65, que 
estabelece o Código Florestal Brasileiro; a Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano; e, 
mais especificamente, a Lei Orgânica do Município; o Plano Diretor do Município e leis complementares, como Código 
Municipal de Meio Ambiente, Lei Municipal de Parcelamento e Uso do Solo Urbano, Plano Viário Municipal, Lei do 
Mobiliário Urbano e Lei Municipal de Saneamento. Ainda com relação à legislação pode-se citar o Código de Áreas 
Verdes e Arborização Urbana de uma cidade, que pode ser criado na esfera local e servir de instrumento legal e de 
gerenciamento de grande importância, de modo a assegurar a existência de espaços, que desempenhem funções de 
melhorias do ambiente urbano e da qualidade de vida dos seus habitantes.” 
Conforme afirma a ação recursal, a Lei 6.766/79 dispõe somente sobre parcelamento de solo urbano, a outra lei citada é 
somente outra legislação apresentada como resposta ao que é exigido pelo enunciado. A afirmativa  aponta duas 
legislações distintas: A primeira, Lei Federal nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e a 
segunda, Lei Orgânica do Município.  A ação recursal apresenta uma interpretação equivocada no sentido da frase. Não 
há afirmação que a Lei Federal 6.766/79 disponha sobre outro qualquer assunto que não seja parcelamento do solo 
urbano. Outras afirmativas apresentadas também como resposta reuniram igualmente mais de uma lei em uma única 
afirmativa e isso não é um procedimento inadequado. Assim todas as afirmativas estão corretas e a alternativa 
apresentada como gabarito da citada questão é legítima. RECURSO IMPROCEDENTE, não acatado. 
Fonte: http://ipiu.org.br/pesquisas/planejamento-urbano-e-a-criacao-de-areas-verdes-uma-analise-dos-instrumentos-
politicos-teoricos-e-metodologicos-para-a-implantacao-de-um-projeto-verde-no-municipio-do-prata-mg/ 
Acesso em 14/11/2015. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme o Edital a questão 40 é baseada no conteúdo programático pertinente focando: “planejamento de cidades / 
planos”. Como não há referência a qualquer tipo de fonte bibliográfica, todo e qualquer assunto apontado no edital 
pode ser pesquisado e retirado de livros, apostilas e materiais procedentes diversos. Assim é permitido citar leis, livros e 
autores até como forma de reiterar e dar veracidade ao conteúdo proposto. O fato de ter sido citado obra e autor 
consultados não inviabiliza o enunciado que exige as etapas ocorridas no planejamento urbano no Brasil como resposta 
correta. Dessa forma a questão é legítima e o enunciado não sustentou nenhum procedimento inadequado. Assim, de 
acordo com o livro “A formação do pensamento urbanístico no Brasil: 1895-1965”, de Maria Cristina da Silva Leme, é 
possível esboçar uma divisão geral (e aproximada) das etapas pelas quais o planejamento urbano passou no Brasil: 
1ª fase – planos de embelezamento (1875 – 1930) 
2ª fase – planos de conjunto (1930 – 1965) 
3ª fase – planos de desenvolvimento integrado (1965 – 1971) 
4ª fase – planos sem mapas (1971 – 1992) 
Mesmo que o enunciado não citasse o livro e seu autor a questão exigiria a mesma resposta em se tratando das etapas 
distintas do planejamento urbano ocorrido no Brasil, resposta essa que seria encontrada nesse livro ou em artigos 
pertinentes. Entendido que a citada questão aborda tema relacionado a “planejamento de cidades / planos”, conteúdo 
esse inserido no edital pertinente, a ação recursal é IMPROCEDENTE e não acatada. 
Fonte: http://urbanidades.arq.br/2008/11/urbanismo-e-planejamento-urbano-no-brasil-1875-a-1992/ 
Acesso em 14/11/2015. 
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Cargo: Analista de Projetos e Suporte - Biologia 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “é necessário” fica invariável se acompanhada de substantivos que exprimem ideia genérica, 
indeterminada. Havendo determinação do substantivo, o adjetivo com ele concorda. Em “C) É necessária hora extra 
neste fim de semana.” não há determinação do substantivo hora, portanto, a correção seria “É necessário hora extra 
neste fim de semana.” 
Fonte:  

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
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Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
 

Cargo: Analista de Projetos e Suporte - Engenharia Civil 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
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Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) solidão e angústia.” é assinalada como correta, pois, há um predomínio no texto de tais sentimentos de 
acordo com os trechos destacados a seguir: 
“A festa acabou,/a luz apagou,/o povo sumiu,/a noite esfriou,” 
“Está sem mulher,/está sem discurso,/está sem carinho,” 
“a noite esfriou,/o dia não veio,/o bonde não veio,/o riso não veio,/não veio a utopia/e tudo acabou/e tudo fugiu” 
“quer morrer no mar,/mas o mar secou;/quer ir para Minas,/Minas não há mais.” 
“Sozinho no escuro/qual bicho‐do‐mato,/sem teogonia,/sem parede nua/para se encostar,/sem cavalo preto/que fuja a 
galope,” 
A alternativa “D) desespero e ressentimento.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com os trechos 
destacados tais sentimentos não são predominantes no texto como requer o enunciado da questão.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as várias acepções das palavras “sentimento” e “jejum” e tendo em vista o caráter poético do texto 
apresentado, a alternativa “B) apresenta sentimentos opostos, conflitos.” está correta. De acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, sentimento pode significar estado ou condição psicológica, e suas manifestações. A 
palavra “jejum”, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, pode significar no sentido figurado, 
abstinência ou privação moral ou intelectual e, ainda, desconhecimento de determinado assunto ou matéria. De acordo 
com os sentidos apresentados anteriormente a alternativa B apresenta-se correta. Encerrando em si antíteses, José é 
marcado por sentimentos opostos, conflitos que não conduzem à solução. É uma pessoa apegada às coisas materiais, 
representadas aqui pelas palavras "gula, (alimento) lavra de ouro, (riqueza) biblioteca (conhecimento)", mas que tem 
incoerências, e apresenta grande fragilidade e vulnerabilidade: representadas por seu terno de vidro. Deste modo, a 
alternativa “D) demonstra uma comparação implícita entre dois elementos diversos.” não pode ser considerada correta, 
tendo em vista o enunciado da questão “A estrofe em destaque é marcada por uma figura de linguagem que” que 
requer a figura que “marca” a estrofe, ou seja, em que há predomínio quanto ao sentido.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição, ed. FGV. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
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Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
y=x

2
+bx+c 

Como o gráfico intercepta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada -6, então ele passa pelo ponto (0,-6): 
y=x

2
+bx+c 

-6=0
2
+b.0+c 

-6=c 
c=-6 

Para o ponto (2,-4): 

y=x
2
+bx-6 

-4=2
2
+b.2-6 

-4=4+2b-6 
-4-4+6=2b 
2b=-2 
b=-1 

Soma dos coeficientes ‘b’ e ‘c’: b+c=(-1)+(-6)=-7 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

Número de torneiras Volume (m3) Tempo (horas) 
3 4.5.6=120 12 

2 3.4.5=60 x 

 

O número de torneiras é inversamente proporcional ao tempo e o volume é diretamente proporcional ao tempo. 
12/x= 2/3 . 120/60 
12/x=4/3 
4x=36 
x=9 horas 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
_Valor total contido inicialmente na carteira=x 
_No primeiro dia foram gastos dois quintos: 
x-2x/5= 3x/5 
_No segundo dia foram gastos dois terços do restante:  
3x/5 -2/3 de 3x/5= 3x/5 -2x/5=x/5 
_No terceiro dia foi gasto um sexto do restante e sobraram ainda R$125,00: 
 x/5 – 1/6 de x/5= 125 
x/5- x/30 =125 
6x-x/30 =125 
5x/30=125 
x/30=25 
x=R$750,00 (valor contido inicialmente na carteira) 
Número de notas = 750/50 =15 notas 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da classificação dos sistemas de esgotos de acordo com as espécies do líquido a esgotar. A razão recursal 
sustenta que a questão deva ser anulada pois as letras A e C estão corretas. O recurso não se sustenta, eis que as letras 
A, C e D estão corretas e o solicitado na questão é a alternativa incorreta, qual é a letra B. Mantenha-se o gabarito.  
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo: Blucher, 
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1976, página 125. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da classificação das tintas de forma ampla, seja na origem do pigmento, no veículo usado ou na 
finalidade. As alternativas foram dispostas de forma a não confundir e nem o levar ao erro, pois os exemplos dados nas 
alternativas são tintas largamente utilizadas no mercado em geral. O recurso sustenta que a letra A contem no item 
somente o tipo, não contendo o uso, conforme descrito nas letras B, C e D. A razão recursal não se sustenta eis que é 
claro a existência da classificação da tinta fenólica, conforme letra A, mesmo não exibindo o seu uso, ou seja, neste caso 
apenas contempla-se o tipo de tinta, conforme o enunciado da questão, com isso, sendo uma alternativa correta. Nas 
letras C e D ocorre o mesmo, contudo há explicitado o tipo de uso, quais também são alternativas corretas. Já na letra B, 
não existe tinta exordal, ou seja, é a alterativa errada. Mantenha-se o gabarito.  
Fonte: A resposta está em I. Bauer; L.A. Falcão. Materiais de Construção, volume 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008, página 
660. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da quantidade de água a ser fornecida em um abastecimento urbano e seu uso, qual foi de nível fácil. A 
razão recursal sustenta que a água poderia ser utilizada de mais de uma forma para a limpeza de esgoto e também para 
o consumo (uso público e uso doméstico). O recurso não se sustenta eis que na enumeração da lacuna fica claro a 
relação do tipo de uso com a destinação final. No primeiro item da lacuna da direita temos as perdas e desperdícios, 
qual correlação da esquerda é o item 4 (Má utilização da água), ou seja, neste caso as respostas estão entre letra A e 
letra B. No segundo item da lacuna da direita temos o uso público que é amplamente ligado à limpeza de esgotos do que 
os outros itens, ou seja, é raro se ver a limpeza de esgotos em um sistema urbano ser feita pelo uso doméstico, 
conforme argumentado no recurso. Com isso a correlação com a coluna da esquerda é o item 2. Sendo assim, já é 
possível saber que a alternativa correta é a letra A. Mantenha-se o gabarito.  
Fonte: A resposta está em GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. São Paulo: Blucher, 
1976, página 35. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de texto sobre sapatas de divisa e algumas de suas características. O recurso sustenta que o texto é 
confuso e não é associado às respostas. Também sustenta que ao final é feita uma relação com grandes cargas, qual não 
são utilizadas para este tipo de sapatas. A razão recursal não procede eis que, conforme o mesmo explicita em seus 
argumentos a primeira parte do texto já fala que a fundação não pode penetrar no terreno vizinho, ou seja, já se quase 
conclui que são sapatas de divisa. Após, o recurso sustenta que no texto há uma associação com as cargas elevadas. 
Neste caso não procede, pois o próprio texto já traz a solução para cargas elevadas que é a associação dos pilares 
internos à obra, bem como na execução é impossível se realizar ao contrário, ou seja, com as duas premissas é possível 
concluir a resposta correta. Esta técnica é largamente utilizada nas obras em geral. Mantenha-se o gabarito.  
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Blucher, 1997, página 35. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata da localização de poços artesianos e fossas sépticas em um canteiro de obras. O recurso sustenta que é 
impossível saber tal localização devido a topografia, hidrologia e geologia do local. Sustenta também que não existe 
nenhum embasamento em norma técnica para tal procedimento. A razão recursal não se sustenta eis que para a 
construção de poços artesianos alguns cuidados devem ser tomados como: ser o mais distante possível das fundações, o 
mais distante das fossas sépticas (mínimo de 15,0 m) e em local de pouco trânsito, sendo este último impossível de ser 
na frente ou laterais, pois há maior movimentação de máquinas e operários. Outro aspecto é trazer a água onde será 
realizado a central de concreto e argamassa com tubos provisórios ou por mangueira de borracha. Se fosse ao contrário, 
sendo a fossa nos fundos, poderiam ocorrer vazamentos que contaminariam o poço (que estaria na frente da obra). 
Com isso, entende-se como técnica construtiva eficaz em obra que o poço artesiano permaneça nos fundos e a fossa 
séptica na frente, sendo esta, próximo do local de descarga final. Mantenha-se o gabarito.  
Fonte: A resposta está em AZEREDO, Hélio de. O edifício até sua cobertura. São Paulo: Blucher, 1997, página 18. 
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Cargo: Analista de Serviços Afins - Psicopedagogia 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

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

 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
 

Cargo: Analista de Serviços Afins - Enfermagem 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
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quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 
 

Cargo: Analista de Serviços Afins - Nutrição 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Relativizar (4º§) / considerar.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, relativizar significa tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou 
independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, relativizar não é apenas 
considerar, mas sim considerar como de caráter, aspecto, relativo. A alternativa “A) Arroubos (10º) / ímpetos.” é 
considerada correta, pois, de acordo com o dicionário de sinônimos e antônimos Houaiss da Língua Portuguesa, dentre 
as acepções para o significado de “arroubos” está: ímpeto, impulso. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª ed. Objetiva. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Mas por que ainda existem tão pouca informação, visibilidade, sensibilização e empatia com outras 
tragédias dos nossos tempos, como a que começou em Mariana/MG ou mesmo os atentados reivindicados pelo Estado 
Islâmico em Beirute.” está correta. A frase está na ordem indireta, sendo assim o sujeito da forma verbal “existem” é um 
sujeito composto exigindo o verbo no plural. Na ordem direta, teríamos: “Mas porque tão pouca informação, 
visibilidade, sensibilização e empatia com outras tragédias dos nossos tempos existem, como a que começou em 
Mariana/MG ou mesmo os atentados reivindicados pelo Estado Islâmico em Beirute.”. 
Fonte:  

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O que esta sendo considerado para análise desta questão é a capacidade do candidato em identificar as características 
dos grupos considerados por grande parta das nações do planeta de terroristas. Levar a discussão da viabilidade desta 
questão para este âmbito (ser ou não terrorista) não oferta nenhuma contribuição objetiva, já que o próprio Brasil, 
como afirmou o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em 2008, “não faz classificação de quais 
organizações são terroristas e, por isso, não iria discutir se as Farc entram ou não nesta categoria”. – A única organização 
classificada pelo governo brasileiro como terrorista é a Al-Qaeda – disse Amorim, porque é o único grupo definido desta 
maneira pela Organização das Nações Unidas (ONU). A questão não se atenta a discussão de quais grupos são 
considerados terroristas, por quais países, mas reúne quatro que estão listados em várias classificações como terroristas 
(como se pode ver nos links abaixo) e o são por várias nações do planeta. Saindo deste mérito (que não foi o proposto) e 
focando nos objetivos apresentados pela questão acerca de alguns dos grupos considerados terroristas e suas áreas de 
abrangência são falsas a primeira e ultima afirmativas. O Talibã, com atuação no Afeganistão e Paquistão, e patrimônio 
de US$ 500 milhões, é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista se propagou no Paquistão, sobretudo no 
Afeganistão, desde 1994, e que de forma efetiva, governou o Afeganistão entre 1996 e 2001, e seu governo foi 
reconhecido por somente 3 países. O Boko Haram tem atuação na Nigéria, e tem patrimônio de US$ 25 milhões, sendo 
uma organização fundamentalista islâmica de métodos terroristas, que procura impor a lei Sharia no norte da Nigéria. O 
significado do nome é: a educação não islâmica é pecado. É organização antiocidental que visa implantação de um 
califado na Nigéria. A fundação foi em 2002, porém recebeu notoriedade maior em 2014, com sequestro de centenas de 
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jovens, e série de atentados que gerou em grande quantidade de mortes. Os atentados mais radicais começaram em 
2009, com Mohammed Yusuf, líder e fundador, assassinado por polícia nigeriana. São verdadeiras a segunda e terceira 
afirmativas. O Hamas tem atuação na Palestina. Trata-se de organização palestina, de orientação sunita, a considerar 
uma entidade filantrópica, um partido político e um braço armado. É o mais importante movimento fundamentalista 
islâmico em relação à Palestina. As Farc são conhecidas pela atuação na Colômbia. Trata-se de Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo, organização de inspiração comunista, auto-proclamada guerrilha 
revolucionária marxista-leninista, com operação por táticas de guerrilha. 
A organização luta é por implantação do socialismo na Colômbia, e a defesa do direito dos presos colombianos. 
Fonte:  

 http://top10mais.org/top-10-grupos-terroristas-mais-ricos-mundo/#ixzz3s2AiSdTt 

 http://www.correiodobrasil.com.br/brasil-nao-considera-farc-como-grupo-terrorista/ 

 http://www.infoescola.com/curiosidades/as-cinco-maiores-organizacoes-terroristas/ 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/grupos-terroristas-mundo.htm 

 http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL266940-5602,00-
VEJA+O+MAPA+DAS+ORGANIZACOES+TERRORISTAS+DO+MUNDO.html 

 http://www.correiodobrasil.com.br/brasil-nao-considera-farc-como-grupo-terrorista/ 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há erro no enunciado e nem no gabarito. Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, quando se 
considera o peso atual, o obeso crítico deve consumir 11-14 kcal/ kg peso atual/ dia. E quando se considera o peso ideal, 
22-25kcal/kg de peso ideal/dia. 
Fonte: Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Consenso Nacional de Nutrição Oncológica.  Rio de Janeiro: 
INCA, 2009. Volume II. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não leva indução ao erro. Segundo o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, estudos sugerem que existe 
benefício no uso de dietas imunomoduladoras em pacientes oncológicos, pois possuem nutrientes específicos que 
podem ter ação direta ou indireta no sistema imune. Os nutrientes específicos da dieta imunomoduladora são: arginina, 
glutamina, cisteína, nucleotídeos, ácidos graxos (princ Ômega 3), fibras, vitamina A, C, E, Zinco. 
Fonte: Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Consenso Nacional de Nutrição Oncológica.  Rio de Janeiro: 
INCA, 2009. Volume II. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão pede para assinalar o nutriente que sua ingestão dietética adequada de referência é baseada 
nos valores da AI e não há na questão a palavra somente ou apenas. Segundo o material colocado nos recursos 
(https://fnic.nal.usda.gov/sites/fnic.nal.usda.gov/files/uploads/DietaryIntakeAssessment.pdf) na tabela 7.1, página 464, 
há valores da AI para o cálcio em relação ao grupo Infantil (zero a seis meses e seis a doze meses), o que torna a 
resposta verdadeira. Os demais nutrientes colocados na questão não apresentam nenhum valor de ingestão dietética 
adequada de referência pela AI. 
Fonte:  

 https://fnic.nal.usda.gov/sites/fnic.nal.usda.gov/files/uploads/DietaryIntakeAssessment.pdf 

 PRIORE, S.E. et al. Nutrição e saúde na adolescência. Rio de Janeiro: Editora Rubio, 2010. 

 VITOLO, M.R. Nutrição da gestação à adolescência. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2008. 
 

 

Cargo: Analista de Serviços Afins - Psicologia 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A doença Febre Amarela (FA) é de notificação compulsória em todo o território nacional, sendo distinguida em FA 
silvestre e urbana, onde implica-se a localidade onde a infecção se deu e o tipo de vetor. 
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Fonte: Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014. 

 
Cargo: Analista de Serviços Afins - Serviço Social 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Relativizar (4º§) / considerar.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, relativizar significa tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou 
independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, relativizar não é apenas 
considerar, mas sim considerar como de caráter, aspecto, relativo. A alternativa “A) Arroubos (10º) / ímpetos.” é 
considerada correta, pois, de acordo com o dicionário de sinônimos e antônimos Houaiss da Língua Portuguesa, dentre 
as acepções para o significado de “arroubos” está: ímpeto, impulso. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª ed. Objetiva. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
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tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) solidão e angústia.” é assinalada como correta, pois, há um predomínio no texto de tais sentimentos de 
acordo com os trechos destacados a seguir: 
“A festa acabou,/a luz apagou,/o povo sumiu,/a noite esfriou,” 
“Está sem mulher,/está sem discurso,/está sem carinho,” 
“a noite esfriou,/o dia não veio,/o bonde não veio,/o riso não veio,/não veio a utopia/e tudo acabou/e tudo fugiu” 
“quer morrer no mar,/mas o mar secou;/quer ir para Minas,/Minas não há mais.” 
“Sozinho no escuro/qual bicho‐do‐mato,/sem teogonia,/sem parede nua/para se encostar,/sem cavalo preto/que fuja a 
galope,” 
A alternativa “D) desespero e ressentimento.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com os trechos 
destacados tais sentimentos não são predominantes no texto como requer o enunciado da questão.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda os conhecimentos sobre periféricos de entrada e saída em computadores. A única alternativa de 
resposta que contempla uma situação válida é a letra "A" que afirma que: " Os itens I e II podem ser considerados 
dispositivos de entrada e saída de dados.". Esta análise está correta, pois o item I se refere ao monitor touch screen que 
é um dispositivo que permite tanto a entrada quanto a saída de dados e o item II se refere a impressora multifuncional 
que também permite a entrada e a saída de dados. Esta característica "dupla" destes dispositivos lhe conferem a 
característica de serem considerados itens de hardware híbridos.  O recurso é IMPROCEDENTE mantendo o gabarito 
publicado. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O artigo 23 do Código de Ética deixa claro que as infrações a este acarretarão as penalidades descritas no enunciado da 
questão. Já no Artigo 16, da Lei 8.662/93 menciona as penalidades aos infratores da respectiva Lei. Sendo assim, o que a 
questão pede são as penalidades do Código e não da Lei. Portanto, o enunciado fica claro ao mencionar “Infrações Ao 
Respectivo Código”, portanto, a alternativa correta é a letra A. 
Fonte: Código de Ética e Lei 8.662/93. 
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Cargo: Assessor Jurídico 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) denotativa / tem o propósito de apresentar o tema do texto ao leitor.” não pode ser considerada 
correta, pois, em “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é possível verificar a 
utilização de uma linguagem conotativa em através da expressão “ponte entre Paris e Mariana”. Sabe-se que não há 
possibilidade geográfica de que haja ponte física entre os lugares citados. Portanto tal expressão remete a uma ligação 
não física, mas de sentido entre as tragédias citadas no texto, sendo , portanto, uma linguagem conotativa.  A 
alternativa “A) metafórica / independe da situação comunicativa” não pode ser considerada correta tendo em vista a 
expressão “independe da situação comunicativa”. O significado visto no título da palavra “ponte” não é independente 
do contexto, ao contrário, ele é determinante para que o seu correto sentido seja identificado conforme descrito 
anteriormente.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) se assemelham sendo complementares.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o 
enunciado “tal expressão é composta de elementos que, no contexto em que estão inseridos,” o contexto deve ser 
considerado. Assim sendo, se nos remetermos ao contexto é possível verificar que “humanos” e “críticos” são conceitos 
tomados com sentidos diferentes, como visto no trecho: 
“A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, 
por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que 
outras. Tais posições não são, a meu ver, antagônicas. Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e 
devemos ser “humanos” e “críticos”, sempre e ao mesmo tempo.”. 
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as várias acepções das palavras “sentimento” e “jejum” e tendo em vista o caráter poético do texto 
apresentado, a alternativa “B) apresenta sentimentos opostos, conflitos.” está correta. De acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, sentimento pode significar estado ou condição psicológica, e suas manifestações. A 
palavra “jejum”, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, pode significar no sentido figurado, 
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abstinência ou privação moral ou intelectual e, ainda, desconhecimento de determinado assunto ou matéria. De acordo 
com os sentidos apresentados anteriormente a alternativa B apresenta-se correta. Encerrando em si antíteses, José é 
marcado por sentimentos opostos, conflitos que não conduzem à solução. É uma pessoa apegada às coisas materiais, 
representadas aqui pelas palavras "gula, (alimento) lavra de ouro, (riqueza) biblioteca (conhecimento)", mas que tem 
incoerências, e apresenta grande fragilidade e vulnerabilidade: representadas por seu terno de vidro. Deste modo, a 
alternativa “D) demonstra uma comparação implícita entre dois elementos diversos.” não pode ser considerada correta, 
tendo em vista o enunciado da questão “A estrofe em destaque é marcada por uma figura de linguagem que” que 
requer a figura que “marca” a estrofe, ou seja, em que há predomínio quanto ao sentido.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição, ed. FGV. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que o candidato identifique, nos termos da doutrina constitucionalista classifica, os direitos 
fundamentais em dimensões ou gerações, partindo inicialmente dos lemas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, 
fraternidade. Logo, era esperado que o candidato identificasse que o direito à liberdade (primeira dimensão) liga-se à 
garantia de habeas corpus. A democracia participativa ainda está em construção e classifica-se como direito 
fundamental de quarta dimensão. Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte:  

 Noções básicas de Direito Constitucional 

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15ª ed.. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
Questão: 39 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O argumento recursal aponta divergência quanto ao tema abordado na questão, referente à responsabilidade por atos 
terroristas no Brasil, posto que a Lei n. 10.309/01 estatuiu em seu art. 1º que a União fica autorizada a assumir as 
responsabilidades civis perante terceiros no caso de danos a bens e pessoas no solo, provocados por atentados 
terroristas ou atos de guerra apenas contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no exterior. A questão 
39 não permitiu ao candidato analisar o nexo causal entre o ato de terrorismo e a responsabilidade da União, fator 
essencial para a análise objetiva da questão 39. Assim, assiste razão ao recorrente no sentido de que a questão deve ser 
anulada, pois não oferece resposta única e inequívoca. Isso posto, retifica-se a questão 39 e procedência do recurso. 
Fonte: Responsabilidade Civil do Estado 
 

 
Cargo: Fiscal Municipal de Serviços - Ambiental 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
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designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 

 
Cargo: Fiscal Municipal de Serviços - Posturas 

 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
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esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 

 
Cargo: Médico Veterinário 

 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 18 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta erro material no enunciado onde não especifica de forma detalhada qual é o problema visual do 
usuário da situação hipotética. A banca entende que o fato de omitir esta informação torna inviável a resolução da 
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questão, haja vista que ambas as ferramentas apresentadas nas alternativas A e B são disponibilizadas no Sistema 
Operacional em questão. Pelo fato de existirem duas opções de resposta corretas a banca decide pela anulação da 
referida questão. 
 

 
Cargo: Assistente de Saúde Municipal - Farmácia-Bioquímica 

 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato todos, os trechos das alternativas A, B, C e D forma retirados do texto em analise, porém, apenas uma das 
opções responde a referida questão.  A alternativa A está incorreta, pois, o trecho é uma citação de Nietzsche. A 
alternativa B é uma afirmativa sobre o personagem tema do texto e não uma opinião sobe o tema proposto. Já a 
alternativa C está correta, pois, o autor expressa explicitamente sua opinião sobre o tema proposto. Já a alternativa D é 
incorreta, pois é a descrição de uma hipótese descrita pelo autor, não a sua opinião explícita. Dessa forma, mantem-se o 
gabarito divulgado. 
Fonte: 

 GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo, Cortez, 1997. 

 INFANTE, Ulisses.  Do texto ao texto.  Curso prático de leitura e redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei 8080 é clara nas informações que compete aos SUS e suas ações junto ao Meio Ambiente vide seção II- Da 
competência, - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o “do trabalho”, podemos entender ai 
a segurança ocupacional, descrita no capítulo I; que aborda objetivos e atribuições. 
Fonte: Lei 8080 de 1990. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens I e II implicam-se as ações de vigilância sanitária –VS-  (assim como entendemos que bens de consumo podem 
ser alimentos e outros, o item dá margem a inferência que esses sejam fiscalizados e regrados pela vs. o mesmo 
podemos afirmar sobre serviços que prestam assistência a saúde, mesmo que de forma indireta –ex: clinicas de estética, 
estúdios de tatuagem e etc.. a base desse dois pressupostos, mantemos como improcedente o recurso. 
Fonte: Brasil – MS. Agência Nacional de Vig. Sanitária. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A toxoplasmose não é doença de notificação compulsória. Acreditamos que a fonte informada no recurso refere-se ao 
Ministério da Agricultura e Pecuária e a lista de doenças junto ao serviço veterinário oficial. Como não era informado na 
questão tratar-se de uma epizootia, usamos como base a portaria 1271 de 6/6/2014 a qual não infere a doença como 
notificável. 
Fonte: Portaria 1271 de 6/6/2014 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A dengue já passou por processos de controle e erradicação de seu vetor, segue texto de referencia: “O Brasil participou 
da campanha de erradicação continental do Ae. Aegypti e teve êxito na primeira eliminação desse vetor em 1955”. 
(BRAGA, Ima Aparecida e VALLE, Denise. Aedes aegypti: histórico do controle no Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde [online]. 
2007, vol.16, n.2). Os processos de controle não deram continuidade e vivemos a reemergência dessa doença na 
atualidade. 
Fonte: BRAGA, Ima Aparecida e VALLE, Denise. Aedes aegypti: histórico do controle no Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde 
[online]. 2007, vol.16, n.2. 
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Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo se encontra no edital na seção “Monitoramento de drogas terapêutica”, portanto, a questão deverá ser 
mantida. 
Fonte: https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/225/3_12112015105018.pdf 
 
Questão: 36 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato há duas alternativas corretas, letra A e D. Portanto, a questão deve ser anulada. 
Fonte: Therezinha F. Lorenzi. Manual de Hematologia - Propedêutica e Clínica. 4ed. Rio de Janeiro – Guanabara Koogan, 
2006. 

 
 
Cargo: Assistente de Saúde Municipal - Farmácia 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

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

 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
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Cargo: Assistente de Saúde Municipal - Fisioterapia 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo óbitos específicos refere-se a óbitos com descrição de seus fatos decorrentes, apesar de não descrever qual 
óbito, podemos entender que se trate de algum relacionado a parto, gravidez e etc.. Esse dado em conjunto com o 
número de nascidos vivos pode ser base para o calculo da mortalidade infantil e materna, já que ambos usam esse 
denominador. 
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia teoria e prática. Editora Guanabara Koogan. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra SOUZA, E. L. B. L.; Fisioterapia aplicada à obstetrícia – Aspectos de ginecologia e neonatologia – 3ª.edição Rio de 
Janeiro – RJ: Medsi, 2002, no capítulo 07, páginas 65 a 78, que trata da atuação do fisioterapeuta no pré-natal: 
orientação à gestante, as autoras Elza Lúcia Baracho Lotti de Souza, Magda F. Gonçalves Rocha e Ângela Viegas Andrade, 



 

33 

 

colocam junto avaliação postural, no tocante às orientações sobre as atividades de vida diária para a gestante, que na 
postura em pé: evitar permanecer nessa postura por tempo prolongado; o retorno do sangue ao coração é mais difícil 
na gestação, o que pode ocasionar aparecimentos de varizes e edemas. Afirmam que na posição sentada: a cadeira 
deverá ter encosto e braço de apoio. Para um apoio mais adequado, utilizar cadeiras com abertura da parte inferior, 
apoiando bem as costas e sentando-se sobre as nádegas. Quando assentar sobre o chão, procurar distribuir o peso do 
tronco sobre as tuberosidades isquiáticas. Demonstram que para dormir: usar um travesseiro que preencha o espaço 
estre a cabeça e o ombro, e outro que ficará entre as pernas, na posição de lado. A posição deitada sobre o lado 
esquerdo é a mais indicada por diminuir a compressão das veias importantes e facilitar a circulação do sangue. E 
indicam que ao levantar: antes de levantar, orientar a gestante quanto aos movimentos com mãos e pés para ativar a 
circulação. Virar de lado e apoiar o tronco sobre o cotovelo, colocando as pernas para fora da cama. Para deitar, 
executar o processo inverso, dispensando a estimulação dos pés e das mãos. Portanto a alternativa incorreta a ser 
marcada é a (B). 
Fonte: SOUZA, E. L. B. L.; Fisioterapia aplicada à obstetrícia – Aspectos de ginecologia e neonatologia – 3ª.edição Rio de 
Janeiro – RJ: Medsi, 2002. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra SARMENTO, G.J.V.; PEIXE, A.A.F.; CARVALHO, F.A.; Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia 1ª. ed. 
Barueri - SP: Manole, 2007, no Capítulo 30, páginas 357 e 358, que trata das técnicas fisioterapêuticas convencionais e 
atuais, as autoras Maria Regina de Carvalho Coppo e Mônica Sanchez Stopiglia, destacam junto ao tema técnicas 
convencionais, que a abordagem fisioterapêutica pediátrica difere de forma substancial das práticas utilizadas no adulto, 
devendo ser continuamente adaptada a esses pacientes em constante crescimento e desenvolvimento. Dos fatores a 
serem respeitados com a aplicação das técnicas reabilitacionais, destacam a idade do paciente e fatores anatômicos e 
fisiológicos relativos. Destacam ainda, doença pulmonar e doenças associadas; cooperação e aderência ao tratamento. 
Concluem destacando sobre as condições clínicas e evolução do quadro; crescimento e desenvolvimento 
neuropsicomotor. Portanto, todas as afirmativas estão corretas, sendo a letra a ser marcada a A. 
Fonte: SARMENTO, G.J.V.; PEIXE, A.A.F.; CARVALHO, F.A.; Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia 1ª. ed. 
Barueri - SP: Manole, 2007. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra RUOTI, R.G.; MORRIS, D.M.; COLE, A.J.; Reabilitação aquática 1ª. ed. Barueri: Manole, 2000, no capítulo 05, 
páginas 67 e 68, que trata da reabilitação aquática de pacientes com disfunções musculoesqueléticas das extremidades, 
os autores Lori Trein e Cristine McNamara, colocam que com relação ao uso por completo da água como um recurso 
para trabalhar a ADM, o terapeuta deve considerar vários fatores, dentre eles, a força de flutuação e seu efeito sobre o 
movimento desejado; o uso de qualquer aparelho de flutuação, a direção do movimento desejado; e a posição da 
extremidade e a ADM disponível na articulação. Estando a afirmativa D incorreta. 
Fonte: RUOTI, R.G.; MORRIS, D.M.; COLE, A.J.; Reabilitação aquática 1ª. ed. Barueri: Manole, 2000. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na obra BORGES, F.S.; Dermato-Funcional – Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas - 1ª. ed. São Paulo: 
Phorte Editora, 2006, no capítulo 01, páginas 64 a 66, que trata do ultra-som, o autor Fábio dos Santos Borges, coloca 
com relação às contra-indicações, mesmo com o uso na fisioterapia dermato-funcional, ao se utilizar o ultra-som de 3 
MHz e no modo pulsado que nas áreas com hipoestesia: podem ocorrer nas regiões de cicatrizes pós-cirúrgicas ou 
edematosas. Também coloca que nas áreas com insuficiência vascular: pode haver contra-indicação se houver intenso 
aumento de temperatura, dificultando o arrefecimento da área pelo sangue. Coloca ainda que nos tumores malignos: 
sobre o tumor, o ultra-som pode acelerar seu crescimento (aumentar a divisão celular) e levar às metástases. 
Entretanto, lembramos que esta contra-indicação não se constitui objeto de impedimento do uso do ultra-som quando 
o mesmo for usado numa área distante do tumor. Portanto todas as alternativas estão corretas, sendo a letra a ser 
marcada a A. 
Fonte: BORGES, F.S.; Dermato-Funcional – Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas - 1ª. ed. São Paulo: Phorte 
Editora, 2006. 
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Cargo: Assistente de Saúde Municipal - Odontologia 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) solidão e angústia.” é assinalada como correta, pois, há um predomínio no texto de tais sentimentos de 
acordo com os trechos destacados a seguir: 
“A festa acabou,/a luz apagou,/o povo sumiu,/a noite esfriou,” 
“Está sem mulher,/está sem discurso,/está sem carinho,” 
“a noite esfriou,/o dia não veio,/o bonde não veio,/o riso não veio,/não veio a utopia/e tudo acabou/e tudo fugiu” 
“quer morrer no mar,/mas o mar secou;/quer ir para Minas,/Minas não há mais.” 
“Sozinho no escuro/qual bicho‐do‐mato,/sem teogonia,/sem parede nua/para se encostar,/sem cavalo preto/que fuja a 
galope,” 
A alternativa “D) desespero e ressentimento.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com os trechos 
destacados tais sentimentos não são predominantes no texto como requer o enunciado da questão.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando as várias acepções das palavras “sentimento” e “jejum” e tendo em vista o caráter poético do texto 
apresentado, a alternativa “B) apresenta sentimentos opostos, conflitos.” está correta. De acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, sentimento pode significar estado ou condição psicológica, e suas manifestações. A 
palavra “jejum”, de acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, pode significar no sentido figurado, 
abstinência ou privação moral ou intelectual e, ainda, desconhecimento de determinado assunto ou matéria. De acordo 
com os sentidos apresentados anteriormente a alternativa B apresenta-se correta. Encerrando em si antíteses, José é 
marcado por sentimentos opostos, conflitos que não conduzem à solução. É uma pessoa apegada às coisas materiais, 
representadas aqui pelas palavras "gula, (alimento) lavra de ouro, (riqueza) biblioteca (conhecimento)", mas que tem 
incoerências, e apresenta grande fragilidade e vulnerabilidade: representadas por seu terno de vidro. Deste modo, a 
alternativa “D) demonstra uma comparação implícita entre dois elementos diversos.” não pode ser considerada correta, 
tendo em vista o enunciado da questão “A estrofe em destaque é marcada por uma figura de linguagem que” que 
requer a figura que “marca” a estrofe, ou seja, em que há predomínio quanto ao sentido.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26ª edição, ed. FGV. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A malária é uma doença de notificação compulsória tanto em áreas endêmicas quanto em áreas indenes. A portaria 
1271 de 2014 infere claramente esse dado.  
Fonte: Portaria 1271 de 6/6/2014. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nos argumentos constantes do recurso são feitas referências aos limites de obturação dos canais radiculares. Entretanto 
o enunciado da questão é muito claro ao abordar a utilização de uma prótese com retenção intraradicular. Dessa forma 
é claro que são dentes que já receberam o tratamento endodôntico. A alternativa B está incorreta porque um mínimo 
de 4mm de material obturador deve ser deixado no ápice do conduto para garantir um selamento efetivo nesta região. 
Fonte: PEGORARO, LF. Fundamentos de Prótese Fixa: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Clínica. Artes Médicas, 
01/2014. VitalBook file, página 59. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
White & Pharoah (2010) são claros ao afirmar que o fog excessivo do filme é um dos fatores que podem causar 
contraste insuficiente. 
Fonte: White SC, Pharoah MJ. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. Rio de Janeiro: Elsevier, 5.ed, 2007, página 
107, quadro 6-1. 
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Cargo: Assistente de Saúde Municipal - Psicologia 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) o conteúdo é composto de uma crítica sutil e bem‐humorada a questões de importância universal.” não 
pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento há no texto a presença do recurso do humor. O humor pode 
ser usado como recurso para a construção de efeito de sentido. Existem várias formas de produzir humor, como contar 
uma piada, escrever uma crônica ou conto humorístico, desenhar uma charge. O humor pode ser construído no texto no 
nível semântico: nas significações das palavras e dos enunciados, na apresentação de fatos engraçados e no desfecho 
inesperado; e também no nível sintático: na relação entre palavras e orações, na construção das frases. Não ocorre tal 
efeito no texto apresentado.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
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uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito apresenta-se divulgado adequadamente, haja vista que o termo “ou”, de acordo com o contexto em que se 
encontra apresentado, se refere à conjunção alternativa por apresentar ideia de alternância de fatos ou escolha.  
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Mas isso, como já comentamos, é apenas o começo!”, o ponto de exclamação ( ! ) tem como objetivo “expressar 
sentimentos diversos”. As demais opções de respostas apresentadas para análise se referem a atribuições de demais 
sinais de pontuação. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existe o número 1 no conjunto A, logo, não haverá este número no conjunto A - B. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro ortográfico foi reconhecido, mas se chegou à conclusão que diante das alternativas a lógica de acerto da questão 
não foi prejudicada. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/verticaliza%C3%A7%C3%A3o/ 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No contexto do poema, a frase faz sentido quando se a interpreta como uma forma de ver o mundo e não 
necessariamente ver precisamente a realidade. 
Fonte: http://www.mensagenscomamor.com/poemas_e_poesias_de_adelia_prado.htm 
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Cargo: Auxiliar de Obras e Serviços Públicos 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Há uma resposta correta e segue uma resolução para conferência. 
2 kg de coraçãozinho, sendo que cada um possui 12,5g; corresponde à 160 corações. 
Cada espeto possui 8 corações, então tem-se 20 unidades de espetinho. 
Vendendo cada unidade a R$ 3,00, obtém-se R$ 60,00. 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
A alternativa correta é a letra C, Pluvial, e não Fluvial como está no gabarito. O Problema é relacionado à chuva. 
Fonte:  

 http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,39781,Falta-de-escoamento-pluvial-
causatranstornos.html#ixzz3syyDg3HA 

 http://www.dicio.com.br/pluvial/ 
 

 
Cargo: Encanador (SAAE) 
 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção C. 
A alternativa correta é a letra C, Pluvial, e não Fluvial como está no gabarito. O Problema é relacionado à chuva. 
Fonte:  

 http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,39781,Falta-de-escoamento-pluvial-
causatranstornos.html#ixzz3syyDg3HA 

 http://www.dicio.com.br/pluvial/ 
 
 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Os pequenos geralmente aprendem a ler por volta dos cinco anos, mas precisam ser inseridos no mundo da 
leitura antes dessa idade.” (1º§), o termo “mas” expressa ideia de “contraste”, “compensação”. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
2/5 de 60 litros é igual a 24 litros. Então, Paula poderá percorrer 24*12,5 = 300 km. 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A letra Q é a 17ª do alfabeto, o que resulta em 34, de acordo com o padrão da tabela, alternativa que não consta na 
questão. 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi formulada com a data do fato ocorrido errada, entretanto as demais informações constantes no 
enunciado da mesma levam o candidato a responder de forma correta. A data correspondente aos atentados de Paris 
foi em 14 de Novembro de 2015 e não em 14 de Novembro de 2014 como consta no enunciado, contudo o local do 



 

39 

 

ocorrido (casa de espetáculos Bataclan) levam o candidato a responder corretamente. 
Fonte:   

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/video-mostra-momento-do-ataque-terrorista-no-bataclan-em-
paris.html 

 http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/11/1706236-policia-francesa-registra-tiroteio-e-explosao-em-
paris.shtml 
 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A lei 8080 é clara nas informações que compete aos SUS e suas ações junto ao Meio Ambiente vide seção II- Da 
competência, - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o “do trabalho”, podemos entender ai 
a segurança ocupacional, descrita no capítulo I; que aborda objetivos e atribuições. 
Fonte: Lei 8080 de 1990. 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os itens I e II implicam-se as ações de vigilância sanitária –VS-  (assim como entendemos que bens de consumo podem 
ser alimentos e outros, o item dá margem a inferência que esses sejam fiscalizados e regrados pela vs. O mesmo 
podemos afirmar sobre serviços que prestam assistência a saúde, mesmo que de forma indireta –ex: clinicas de estética, 
estúdios de tatuagem e etc.. A base desse dois pressupostos, mantemos como improcedente o recurso. 
Fonte: Brasil – MS. Agência Nacional de Vig. Sanitária. 
 
 

Cargo: MaPA Professor A - Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) denotativa / tem o propósito de apresentar o tema do texto ao leitor.” não pode ser considerada 
correta, pois, em “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é possível verificar a 
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utilização de uma linguagem conotativa em através da expressão “ponte entre Paris e Mariana”. Sabe-se que não há 
possibilidade geográfica de que haja ponte física entre os lugares citados. Portanto tal expressão remete a uma ligação 
não física, mas de sentido entre as tragédias citadas no texto, sendo , portanto, uma linguagem conotativa.  A 
alternativa “A) metafórica / independe da situação comunicativa” não pode ser considerada correta tendo em vista a 
expressão “independe da situação comunicativa”. O significado visto no título da palavra “ponte” não é independente 
do contexto, ao contrário, ele é determinante para que o seu correto sentido seja identificado conforme descrito 
anteriormente.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Relativizar (4º§) / considerar.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, relativizar significa tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou 
independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, relativizar não é apenas 
considerar, mas sim considerar como de caráter, aspecto, relativo. A alternativa “A) Arroubos (10º) / ímpetos.” é 
considerada correta, pois, de acordo com o dicionário de sinônimos e antônimos Houaiss da Língua Portuguesa, dentre 
as acepções para o significado de “arroubos” está: ímpeto, impulso. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª ed. Objetiva. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Mas por que ainda existem tão pouca informação, visibilidade, sensibilização e empatia com outras 
tragédias dos nossos tempos, como a que começou em Mariana/MG ou mesmo os atentados reivindicados pelo Estado 
Islâmico em Beirute.” está correta. A frase está na ordem indireta, sendo assim o sujeito da forma verbal “existem” é um 
sujeito composto exigindo o verbo no plural. Na ordem direta, teríamos: “Mas porque tão pouca informação, 
visibilidade, sensibilização e empatia com outras tragédias dos nossos tempos existem, como a que começou em 
Mariana/MG ou mesmo os atentados reivindicados pelo Estado Islâmico em Beirute.”. 
Fonte:  

 Mesquita, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segmento em destaque do enunciado: “[...] NÃO representa um exemplo de retomada para um referente já expresso, 
conforme para a consideração anterior.” Indica que deverá ser assinalada a alternativa em que não há um exemplo de 
retomada, conforme (dito, expresso) para a consideração anterior, a elipse do termo “dito, expresso”, portanto, não 
compromete o entendimento, já que o núcleo do direcionamento está no trecho anterior: “NÃO representa um exemplo 
de retomada para um referente já expresso”. 
Fonte: Enunciado da questão em análise. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
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atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) o conteúdo é composto de uma crítica sutil e bem‐humorada a questões de importância universal.” não 
pode ser considerada correta, pois, em nenhum momento há no texto a presença do recurso do humor. O humor pode 
ser usado como recurso para a construção de efeito de sentido. Existem várias formas de produzir humor, como contar 
uma piada, escrever uma crônica ou conto humorístico, desenhar uma charge. O humor pode ser construído no texto no 
nível semântico: nas significações das palavras e dos enunciados, na apresentação de fatos engraçados e no desfecho 
inesperado; e também no nível sintático: na relação entre palavras e orações, na construção das frases. Não ocorre tal 
efeito no texto apresentado.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

 KOCH, Ingedore Villaça. ELIAS, Vanda Maria. Ler e Compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto. 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
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Questão: 16 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção A. 
Os argumentos recursais procedem, pois de acordo com enunciado dado, todos os itens estão corretos, portanto, a 
alternativa que atende corretamente ao comando da questão supracitada é a A. 
De acordo  Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/96) – a gestão democrática é um dos 
princípios que devem reger o ensino público. A gestão democrática na escola implica democratizar os vários espaços 
escolares e garantir formas de participação nas decisões mais amplas relativas à atuação da escola, provocando 
mudanças em seu interior. É a efetiva participação que altera o cotidiano escolar e coletiviza os encaminhamentos 
propostos para a construção do projeto político-pedagógico. A gestão democrática não constitui um fim em si mesma, 
mas um objetivo estratégico no processo de superação do autoritarismo, do individualismo e das desigualdades 
socioeconômicas. E finalmente, o item considerado incorreto, é correto, pois a gestão democrática traduz-se em um 
processo político que objetiva assegurar aos integrantes dos vários grupos que participam da definição das ações da 
escola o direito à verdadeira participação, em condições de igualdade. Não democracia sem participação de todos na 
busca da igualdade. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/11gesdem.pdf 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente, pois no comando da questão há a indicação de uma oração que se completa nas alternativas 
dadas. A alternativa D é a que completa corretamente a frase. As demais alternativas negam o sentido da Avaliação 
Escolar, a saber: sem a participação do aluno (A), forma isolada e seletiva (B), prioriza os fracassos escolares (C). Na 
questão supracitada não se trata da abrangência da avaliação, mas sim da importância desta como processo. 
Fonte: revistaescola.abril.com.br/.../avaliacao-aprendizagem-427861.shtml. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento improcedente, todos os itens estão corretos, de acordo as abordagens pedagógicas citadas e suas 
respectivas características. Quanto ao argumento recursal que cita que a palavra “obrigando”, no IV item, está 
inadequada, pois confunde o candidato levando ao erro, vale ressaltar que neste caso, com a citação, o candidato   deve  
inferir, que após as teorias pós-críticas vieram trazer um novo deslocamento na direção de conceitos como 
subjetividade, intersubjetividade, multiculturalismo, diversidade, identidade, gênero, etnia etc.,  não haveria mais como 
os educadores a negar seus  alunos como sujeitos socioculturais. Assim a palavra obrigando, encontra-se neste sentido, 
uma vez que, não outra solução para o educador após as teorias pós-críticas. 
Fonte: www.infoescola.com/pedagogia/tendencias-pedagogicas. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão apresenta um enunciado que expões que na década de 80, parte da sociedade percebeu a importância do 
controle social para a necessidade de valorização do poder local, não somente na educação, mas, de modo generalizado, 
em todas as áreas de atuação do poder público. Aconteceu  o fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais de 
educação, e o surgimento dos chamados Conselhos de Saúde, Escolares, da Criança e do Adolescente, , dentre outros.  
 O comando da questão solicita que indique como verdadeiro ou falso, as afirmativas  com relação  apenas ao Conselho 
Escolar. A quinta afirmativa, informa que  o  fortalecimento do Conselho escolar, que  é  um  importante mecanismo de 
gestão democrática da escola, não depende do grau de seu envolvimento e comprometimento com as ações vivenciadas 
pela escola, é falsa, pois é o comprometimento com as ações que favorecem o mecanismo da gestão democrática na 
escola. E ainda, a sexta e ultima  afirmativa,  informa que não compete ao Conselho Escolar atuar junto com a direção e 
os professores no desenvolvimento de ações que contribuam para a eliminação da evasão, repetência e prevenção da 
violência escolar, pois essas ações são de competência dos Serviços de Orientação Educacional e Supervisão Escolar. O 
que não verdade, pois ao Conselho Escolar, compete também esta importante função de resgate de alunos à escola. 
Quando ao argumento recursal que indica a quarta afirmativa também como falsa,  não está correto, pois ao afirmar 
que ocorre a participação dos diferentes segmentos da escola, citando o exemplo de trabalhadores em educação e pais 
de alunos,  como sujeitos de direitos com vistas ao exercício de uma cidadania ativa no cotidiano da escola, não elimina 
os demais representantes da comunidade escolar. Portanto temos apenas duas afirmativas falsas. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/11gesdem.pdf. 
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Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O projeto da Secretaria de Educação prevê o fechamento de 94 escolas e a transferência de cerca de 311 mil estudantes 
para instituições de ensino da região onde moram, já a partir do início do próximo ano. O objetivo da reorganização, 
segundo a secretaria, é segmentar as unidades em três grupos (anos iniciais e finais dos ensinos fundamental e médio), 
conforme o ciclo escolar. Não há previsão de o estado de São Paulo assumir somente com o ensino de nível médio 
técnico, até porque a esfera da federal (a União) é quem vem assumindo este nível, de modo geral, por isso, esta 
afirmativa está incorreta. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2015-11/termina-sem-acordo-audiencia-de-conciliacao-sobre-
desocupacao-das-escolas 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de um tema atual de grande importância que é a violência contra a mulher e a forma como 
culturalmente tal situação vem sendo tratado nas esferas públicas de nosso país. Por isso, é tema relevante, que deve 
ser discutido a exaustão para que se possa chegar à extinção deste tipo de crime no Brasil. Abordar o fato de um futuro 
político, que pretende ser gestor de uma cidade, neste caso especial o Rio de Janeiro (uma das mais importantes do 
país), com esta mancha em sua trajetória é importante, pois como poderemos cobrar políticas de proteção de gêneros 
se os principais responsáveis por suas execuções são acusados de praticas de crimes desta natureza? Portanto, trata-se 
de tema que merece grande análise e atenção por parte de todos, principalmente das mulheres brasileiras. A afirmação 
de que “todos os líderes devem ter tolerância zero com a violência contra a mulher", proferida à BBC Brasil pela 
diretora-executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka foi a resposta dela ao ser questionada sobre o que diria 
ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que indicou como candidato a sucedê-lo um homem acusado de ter 
agredido sua ex-mulher em mais de uma ocasião. O atual secretário de Governo do Rio e pré-candidato à Prefeitura, 
Pedro Paulo Carvalho, reconheceu ter batido em sua mulher em 2010, mas disse primeiramente que isso havia sido um 
caso isolado e que ambos haviam se agredido. O Boletim de Ocorrência registrado na época por sua então esposa, 
Alexandra Mendes Marcondes, registra que ele chegou a quebrar um de seus dentes. Depois, a imprensa brasileira 
revelou um outro episódio em que Pedro Paulo agrediu a mulher em 2008. Ela é sul-africana e foi vice-presidente de seu 
país entre 2005 e 2008. Também atuou no governo de Nelson Mandela (1994-1999), como vice-ministra de Comércio e 
Indústria. Mlambo-Ngcuka veio ao Brasil para uma visita de dois dias e na quinta-feira participou da Marcha das 
Mulheres Negras, que reuniu 15 mil manifestantes em Brasília. Sua visita busca dar visibilidade para a campanha da ONU 
"16 dias de ativismo contra a violência de gênero", que começa oficialmente em 25 de novembro (Dia Mundial para 
Erradicação da Violência contra a Mulher) e termina em 10 de dezembro (Dia Mundial dos Direitos Humanos). 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151119_onu_secretario_paes_rm 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Após 1922, surgiram as primeiras regulamentações sobre o atendimento a criança e surgiu um movimento de renovação 
pedagógica conhecido como escalovinismo, discutia a educação pré-escolar, porém os estudos da época eram voltados 
para as crianças das camadas sociais mais favorecidas. 
Fonte:  

 SAMPAIO, Adriany de Ávila Melo; SILVEIRA, Adrienne Galvão. O cuidar e o educar na Educação Infantil: Uma 
perspectiva para graduados em licenciaturas.  

 Anais do II Seminário de Pesquisa do NUPEPE Uberlândia/MG p. 28-35 21 e 22 de maio 2010. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas duas primeiras décadas do século XX, foram implantadas em várias regiões do Brasil, as primeiras instituições pré-
escolares assistencialistas. As creches e escolas maternais para filhos de operários eram consideradas uma dádiva dos 
filantropos, que propunham o atendimento educacional à infância por meio de entidades assistenciais. Não eram vistas 
como um direito do trabalhador e de seus filhos. Essas creches eram reconhecidas, na época, como um mal necessário, 
visto que a sociedade burguesa atribuía exclusivamente à mãe a educação e os cuidados à criança pequena. A existência 
das creches justificava-se nos saberes, jurídico, médico e religioso voltados ao controle e à elaboração de uma política 
assistencial e educacional para a infância (FRAGA, 1988). 
Fonte: SOUZA, Maria Cecília Braz Ribeiro de. A concepção de criança para o enfoque Histórico – Cultural. 



 

44 

 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O foco do profissional que trabalha com a Educação Infantil deve ser a formação e o desenvolvimento integral da 
criança, para isso é essencial que o educar caminhe junto com o cuidar, visto as necessidades dos alunos, que 
geralmente nessa faixa etária são bem mais dependentes e necessitam de cuidados permanentes. 
Segundo Kuhlmann (1998), a educação de uma criança pequena envolve o seu cuidado, por isso destaca-se o papel de 
educar e cuidar atribuído às instituições de educação infantil. Kramer (2005) afirma que não é possível educar sem 
cuidar. Sob tal enfoque, situações que ocorrem diariamente na rotina das crianças que frequentam creches, como tomar 
banho, por exemplo, poderão se transformar num momento educativo e lúdico à medida que o adulto interage com a 
criança, estreitando-se os vínculos afetivos. [...] A dicotomia, muitas vezes vividas entre cuidar e o educar deve começar 
a ser desmistificada. Todos os momentos podem ser pedagógicos e de cuidados no trabalho com crianças de 0 a 5 anos. 
Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. Ao promovê-las proporcionamos cuidados básicos 
ao mesmo tempo em que atentamos para a construção da autonomia, dos conceitos, das Campina Grande, REALIZE 
Editora, 2012 5 habilidades, do conhecimento físico e social. (CRAIDY E KAERCHER, 2001, p. 70). Com isso devemos 
compreender que não é possível trabalhar a concepção de cuidar e educar de maneira separada, pois, em todos os 
momentos do cotidiano escolar, a criança está sempre em constante aprendizado, para isso se faz necessário 
planejamento por parte de quem está educando.  
Fonte:  

 CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gladis Elise P.da Silva. Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: 
Artmed, 2001. 

 KRAMER, Sonia. Profissionais de Educação Infantil: gestão e formação. São Paulo: Ática, 2005. 

 KUHLMANN JUNIOR, Moysés. Infância e educação infantil: uma abordagem histórica. Porto Alegre: Mediação, 
1998. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão apresenta a palavra “não” em seu enunciado, remetendo a três opções de respostas; sendo inviável a 
legitimação de três respostas em uma mesma questão objetiva. Assim, cabe anulação da questão. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na abordagem humanista, o enfoque é o sujeito, com “ensino centrado no aluno”.  Para Mizukami (1986, p.37), o 
referencial teórico desta corrente tem origem no trabalho de Rogers (1972), que não foi especificamente elaborado para 
a educação, e sim para tratamento terapêutico. 
O enfoque rogeriano enfatiza as relações interpessoais, objetivando o crescimento do indivíduo, em seus processos 
internos de construção e organização pessoal da realidade, de forma que atue como uma pessoa integrada. Nesse 
contexto, o professor deve ser um “facilitador da aprendizagem”, ou seja, deve fornecer condições para que os alunos 
aprendam, podendo ser treinado para tomar atitudes favoráveis condizentes com essa função. 
Fonte: SANTOS, Roberto Vatan dos. Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A criança é um ser social que se constitui nas muitas interações - provocadas pela cultura - que vivencia, desde o seu 
nascimento. Portanto, os processos de vida e de educação são constitutivos do seu próprio processo de humanização. 
No entanto, as várias maneiras como a educação pode ser organizada pelas políticas públicas produz diferentes 
resultados na formação deste processo. Podemos inferir que a intencionalidade educativa revela uma determinada 
concepção de criança, pois a forma como as práticas educativas se organizam revelam o modo de vê-la. Orientada pela 
concepção concreta de criança, a educação, como um processo intencional, pressupõe que a aprendizagem humana 
produz a criação de suas próprias representações acerca das novas informações que recebe. Esse processo de 
apropriação das qualidades humanas, mediado pelo educador, nesta perspectiva, é co-construído entre a criança e o 
meio históricocultural em que está inserida. 
Fonte: SOUZA, Maria Cecília Braz Ribeiro de. A concepção de criança para o enfoque Histórico – Cultural. 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São elementos relevantes do ensino e aprendizagem na abordagem sociocultural:  
- Os objetivos educacionais são definidos a partir das necessidades concretas do contexto histórico social no qual se 
encontram os sujeitos. 
- Busca uma consciência crítica. 
- O diálogo e os grupos de discussão são fundamentais para o aprendizado. 
- Os “temas geradores” para o ensino devem ser extraídos da prática de vida dos educandos. 
A abordagem comportamentalista se caracteriza pela ênfase no objeto, no conhecimento utilizando, porém, de uma 
“engenharia” comportamental e social sofisticada para moldar os comportamentos sociais. O homem é considerado 
como produto do meio; consequentemente pode-se manipulá-lo e controlá-lo por meio da transmissão dos 
conhecimentos decididos pela sociedade ou por seus dirigentes. 
Fonte: SANTOS, Roberto Vatan dos. Abordagens do processo de ensino e aprendizagem. 
 

 
Cargo: MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Educação Física 
 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Os argumentos são procedentes, pois as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. O 
projeto político pedagógico expressa a identidade da escola, e os profissionais precisam conhecê-lo, defendê-lo e 
colocá-lo em prática, pois participam de forma coletiva dessa construção. 
Fonte: O papel do gestor na elaboração e execução do projeto político pedagógico numa visão democrática. Sabrina da 
Silva Santana / Roseli da Silva Gomes / Joelma Sampaio Barbosa. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v.6 n.11, 
p.62 -73, jul-dez 2012. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B  
Os argumentos recursais são procedentes, pois a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional conforme artigo 32,  que dispõe acerca dos objetivos do ensino fundamental, não  apresenta como um desses 
objetivos “a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, adaptando-se e 
aperfeiçoando-se,  quando necessário”. Essa afirmativa refere-se ao artigo Art. 35, que trata do  ensino médio.  
Portando, a alternativa correta é a letra - B. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as regras do basquetebol, o enunciado da questão possibilita apenas uma assertiva correta que é 
bandeja, opção de letra D da referida questão.  Por outro lado, jump, rebote e cortina distam completamente do que 
traz o enunciado. 
Fonte: 

 DARIDO S. C. (Org.). Educação Física escolar: compartilhando experiências. São Paulo: Phorte, 2001.  

 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL – Regras oficiais de basquetebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2014. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura especifica que trata do processo ensino aprendizagem do ensino do voleibol, mais  
precisamente do ensino da manchete, afirma que: tocar a bola com as mãos, e não com o antebraço; flexionar o tronco, 
e não os joelhos; flexionar os braços no momento de tocar a bola; não flexionar as pernas encontram-se entre erros 
comuns entre os iniciantes. 
Desta forma, a opção A da referida questão encontra-se como a única capaz de atender ao enunciado apresentado. 
Fonte: DARIDO S. C. (Org.). Educação Física escolar: compartilhando experiências. São Paulo: Phorte, 2001. 
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Cargo: MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Inglês 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A) “Aliás, me parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e 
ao mesmo tempo.” (2º§) não pode ser considerada correta. De acordo com o enunciado da questão: “Em relação ao 
ponto de vista apresentado pelo autor já no título do texto, assinale o trecho que aponta um possível ato contrário a tal 
declaração.” a alternativa a ser assinalada deveria conter conteúdo contrário ao do título do texto; a declaração contida 
no título “Uma ponte entre Paris e Mariana: devemos ser “humanos” e “críticos”” é confirmada pelo trecho “Aliás, me 
parecem perfeitamente conciliáveis. Podemos e devemos ser ‘humanos’ e ‘críticos’, sempre e ao mesmo tempo.” não 
podendo ser assinalada como correta. O mesmo ocorre em relação às alternativas C) “Assim, é mais do que justa e 
necessária a enorme reação de líderes mundiais e na imprensa em torno dos atentados do último final de semana em 
Paris.” (5º§) e D) “A cada tragédia, as redes sociais são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de 
solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião 
pública mundial do que outras.” (1º§), ou seja, não há contrariedade em relação ao título apresentado. Já a alternativa 
B) “Comparar tragédias para deslegitimar a indignação em curso com algo que acabou de ocorrer é estúpido, pois toda 
violência injusta deve comover.” (3º§) apresenta um ato contrário ao posicionamento apresentado no título do texto a 
saber: “comparar tragédias para deslegitimar a indignação” , ato contrário a ser humano e crítico ao mesmo tempo.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Relativizar (4º§) / considerar.” não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa, relativizar significa tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou 
independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. Ou seja, relativizar não é apenas 
considerar, mas sim considerar como de caráter, aspecto, relativo. A alternativa “A) Arroubos (10º) / ímpetos.” é 
considerada correta, pois, de acordo com o dicionário de sinônimos e antônimos Houaiss da Língua Portuguesa, dentre 
as acepções para o significado de “arroubos” está: ímpeto, impulso. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1ª ed. Objetiva. 
 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “III. A violência tem estado presente no mundo todo, mas a população só terá consciência de tal fato 
quando a política de comunicação através das mídias passar por determinadas mudanças.” não pode ser considerada 
correta. Os trechos selecionados a seguir demonstram a incorreção de tal afirmação. “A cada tragédia, as redes sociais 
são tomadas, de um lado, por imediatas manifestações de solidariedade e, de outro, por críticas legítimas que 
questionam por que algumas tragédias sensibilizam mais a opinião pública mundial do que outras.” (1º§). As redes 
sociais são um meio de comunicação de grande eficácia, portanto, não há como afirmar que a população não tem 
consciência da violência presente em todo o mundo.  “Outra coisa é indagar as razões pelas quais os meios de 
comunicação controlados por pequenos grupos decidem que determinados sofrimentos são mais lamentáveis do que 
outros. Isso pode ser feito sem comparação de tragédias.” (3º§) “As mídias tradicionais já não estavam dando a devida 
atenção ao crime ambiental desencadeado em Mariana muito antes da tragédia na França.” (7º§) Os dois trechos 
anteriores indicam que, de acordo com o autor, as mídias precisam de mudanças sim. Portanto, apenas uma parte da 
informação contida na afirmativa está correta, mas o seu início a torna incorreta.  
Fonte:  

 O próprio texto. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
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Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 16 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção A. 
Os argumentos recursais procedem, pois de acordo com enunciado dado, todos os itens estão corretos, portanto, a 
alternativa que atende corretamente ao comando da questão supracitada é a A. 
De acordo  Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB nº 9394/96) – a gestão democrática é um dos 
princípios que devem reger o ensino público. A gestão democrática na escola implica democratizar os vários espaços 
escolares e garantir formas de participação nas decisões mais amplas relativas à atuação da escola, provocando 
mudanças em seu interior. É a efetiva participação que altera o cotidiano escolar e coletiviza os encaminhamentos 
propostos para a construção do projeto político-pedagógico. A gestão democrática não constitui um fim em si mesma, 
mas um objetivo estratégico no processo de superação do autoritarismo, do individualismo e das desigualdades 
socioeconômicas. E finalmente, o item considerado incorreto, é correto, pois a gestão democrática traduz-se em um 
processo político que objetiva assegurar aos integrantes dos vários grupos que participam da definição das ações da 
escola o direito à verdadeira participação, em condições de igualdade. Não democracia sem participação de todos na 
busca da igualdade. 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/11gesdem.pdf 
 

 
Cargo: MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Artes 
 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Os argumentos são procedentes, pois as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. O 
projeto político pedagógico expressa a identidade da escola, e os profissionais precisam conhecê-lo, defendê-lo e 
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colocá-lo em prática, pois participam de forma coletiva dessa construção. 
Fonte: O papel do gestor na elaboração e execução do projeto político pedagógico numa visão democrática. Sabrina da 
Silva Santana / Roseli da Silva Gomes / Joelma Sampaio Barbosa. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v.6 n.11, 
p.62 -73, jul-dez 2012. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B  
Os argumentos recursais são procedentes, pois a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional conforme artigo 32,  que dispõe acerca dos objetivos do ensino fundamental, não  apresenta como um desses 
objetivos “a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, adaptando-se e 
aperfeiçoando-se,  quando necessário”. Essa afirmativa refere-se ao artigo Art. 35, que trata do ensino médio.  
Portando, a alternativa correta é a letra - B. 
 

 
Cargo: MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Língua Portuguesa 
 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Os argumentos são procedentes, pois as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. O 
projeto político pedagógico expressa a identidade da escola, e os profissionais precisam conhecê-lo, defendê-lo e 
colocá-lo em prática, pois participam de forma coletiva dessa construção. 
Fonte: O papel do gestor na elaboração e execução do projeto político pedagógico numa visão democrática. Sabrina da 
Silva Santana / Roseli da Silva Gomes / Joelma Sampaio Barbosa. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v.6 n.11, 
p.62 -73, jul-dez 2012. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B  
Os argumentos recursais são procedentes, pois a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional conforme artigo 32,  que dispõe acerca dos objetivos do ensino fundamental, não  apresenta como um desses 
objetivos “a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, adaptando-se e 
aperfeiçoando-se,  quando necessário”. Essa afirmativa refere-se ao artigo Art. 35, que trata do  ensino médio.  
Portando,  a alternativa correta é a letra - B. 
 
 

Cargo: MaPB Professor B - Educação Infantil e Ensino Fundamental - Matemática 
 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Os argumentos são procedentes, pois as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. O 
projeto político pedagógico expressa a identidade da escola, e os profissionais precisam conhecê-lo, defendê-lo e 
colocá-lo em prática, pois participam de forma coletiva dessa construção. 
Fonte: O papel do gestor na elaboração e execução do projeto político pedagógico numa visão democrática. Sabrina da 
Silva Santana / Roseli da Silva Gomes / Joelma Sampaio Barbosa. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v.6 n.11, 
p.62 -73, jul-dez 2012. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B  
Os argumentos recursais são procedentes, pois a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional conforme artigo 32,  que dispõe acerca dos objetivos do ensino fundamental, não  apresenta como um desses 
objetivos “a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, adaptando-se e 
aperfeiçoando-se,  quando necessário”. Essa afirmativa refere-se ao artigo Art. 35, que trata do  ensino médio.  
Portando, a alternativa correta é a letra - B. 
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As funções f(x) = , g(x) =  e h(x) = , com , formam, nesta ordem, uma progressão geométrica 

crescente. A questão solicita a razão q dessa progressão. 

Em uma PG = A3/A2 = A2/A1 = q, logo  = , donde x
2
 + 2x + 1 =  =>  -x

2
 + 6x + 7 = 0. 

X = ( ) => (-6 ± 8)/-2 => x’ = -1 e x’’ = 7. Como ; logo, x = 7. Por fim,  =  = 3 => q = 3. 

 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
 

 
Cargo: MaPP Professor em Função Pedagógica 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, pois, pungido é antônimo de consolo,  o que alteraria o significa original da oração. Na 
alternativa B apesar de “preocupantes” ser um sinônimo de “graves”, no contexto em questão ele altera ao significado 
original que neste caso deveria ser de “ sérios/sisudos”. Na alternativa C essenciais não é sinônimo de submetidas, 
portanto não está correta está substituição. Na alternativa D falange é sinônimo de Legião, e se aplica corretamente ao 
contexto. Conclui-se que a alternativa Correta é a letra D, pois, falange é sinônimo e se adequa ao contexto da oração. 
Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 
Fonte: 

 FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 1838 p. 

 GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo, Cortez, 1997. 

 INFANTE,  Ulisses.  Do  texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na afirmativa II, o verbo fazer está flexionado na 3ª pessoa do plural, porém, o sujeito da oração não é composto por 
dois núcleos e sim por um núcleo que está na terceira pessoa do plural (professores). Dessa forma, a afirmativa II está 
incorreta, exatamente como solicita o comando da referida questão. Mantém o gabarito divulgado. 
Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro:  Lexikon, 2008. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De  acordo com as  Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) superam os currículos mínimos obrigatórios, permitindo uma 
organização curricular com relativa liberdade e flexibilidade. Essa organização deve prever, entre outros: a articulação 
teoria-prática presente na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e não na dissociabilidade, como consta 
da alternativa C.  
Fonte: Interdisciplinaridade no Ensino Superior: Análise da percepção de professores de Controladoria em Cursos de 
Ciências Contábeis na cidade de São Paulo.  www.scielo.br. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente,  de acordo com LUCK, NÃO é construção de autonomia quando são considerados 
isoladamente, o aligeiramento, diluição e enfraquecimento das responsabilidades e papel do Estado na educação, em 
vez de sua redefinição e fortalecimento, e não o que afirma em A, a  redefinição e fortalecimento das responsabilidades 
do Estado na educação. 
Fonte: Gestão escolar e formação de gestores. Heloísa Luck (Org.) Em Aberto, Brasília, v.17, n.72, p. 1-195, fev/jun 2000.    
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www.crmariocovas.sp.gov.br. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção D. 
Os argumentos são procedentes, pois as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. O 
projeto político pedagógico expressa a identidade da escola, e os profissionais precisam conhecê-lo, defendê-lo e 
colocá-lo em prática, pois participam de forma coletiva dessa construção. 
Fonte: O papel do gestor na elaboração e execução do projeto político pedagógico numa visão democrática. Sabrina da 
Silva Santana / Roseli da Silva Gomes / Joelma Sampaio Barbosa. Cadernos da Pedagogia. São Carlos, Ano 6 v.6 n.11, 
p.62 -73, jul-dez 2012. 
 
Questão: 24 
Recurso Prejudicado. 
O argumento não trata do tema solicitado na questão supracitada. 
 
Questão: 25 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a opção B  
Os argumentos recursais são procedentes, pois a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional conforme artigo 32, que dispõe acerca dos objetivos do ensino fundamental, não  apresenta como um desses 
objetivos “a  preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, adaptando-se e 
aperfeiçoando-se,  quando necessário”. Essa afirmativa refere-se ao artigo Art. 35, que trata do  ensino médio.  
Portando, a alternativa correta é a letra - B. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não se baseia no texto. Este foi inserido a fim de contextualizar o tema tratado. As análises deveriam ser 
realizadas com base no conhecimento prévio de cada candidato sobre as constatações efetuadas por este importante 
estudo. Com base no conhecimento tácito desta realidade mundial ou mesmo de geografia mundial, conclui-se diante 
dos dez melhores posicionados que são Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia e Irlanda (todos da Europa), Ruanda (da 
África), Filipinas (da Ásia), Suíça e Eslovênia (também da Europa) e Nova Zelândia (da Oceania) que há países da Europa, 
África, Ásia e Oceania. Por isso, esta alternativa deve ser marcada. Entre 145 países pesquisados, os únicos quatro onde 
há mais mulheres que homens trabalhando estão na África. São Malauí, Moçambique, Ruanda e Burundi.  Nos últimos 
10 anos, Bolívia e Nicarágua, da América Latina, foram os países que mais subiram no ranking. Somente na Colômbia, em 
Fiji e nas Filipinas mais mulheres do que homens ocupam os cargos públicos de alto escalão, diretorias e funções 
legislativas. Tais informações podem ser confirmadas ao solicitar na calculadora a análise do Brasil.  



 

51 

 

 

 



 

52 

 

 
Fonte:  http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/11/151118_100w_calculator_vj_2015 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Brasil, em 1549, são iniciadas atividades educativas pelo jesuíta Manoel da Nóbrega que formulou um plano de 
ensino em que se encontra a função supervisora, sem se manifestar ainda a ideia de supervisão, surge uma espécie de 
“vigia” da boa conduta e das regras da educação, como exemplo, temos o Ratio Studiorium, um plano de regras sobre as 
atividades educativas, que regia o reitor, o prefeito de estudos (supervisor), os professores, as disciplinas, as provas 
escritas, o bedel (auxiliar do prefeito de estudos, também com a mesma função), os alunos, enfim, tudo era regido por 
este plano. No qual o diretor era o reitor e o prefeito de estudos era seu assistente, a quem os professores e alunos 
deveriam obedecer. A função de prefeito de estudos era regulada por trinta dessas regras, onde por diversas vezes ele 
assumia o papel de bedel e inspetor, pois assistia às aulas dos professores e lia apontamentos dos alunos, e o que não 
conseguisse resolver, deveria levar ao conhecimento do reitor. (SAVIANI, 1999). 
Fonte: SAVIANI, Demerval.  A supervisão educacional em perspectiva histórica: da função à profissão pela mediação da 
idéia. In:____________ FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.).  Supervisão Educacional para uma escola de qualidade: 
da formação a ação. São Paulo: Cortez, 1999.  cap. 1, p.13-38. 
 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão supracitada apresenta um fragmento de texto e expõe o tema e, através da analise deste, conclui-se que trata 
do papel da escola na Tendência Pedagógica Tecnicista, pois conforme Libâneo quando a escola funciona como 
modeladora do comportamento e a ela compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e 
conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na maquina do sistema social global, 
sendo este que sistema social é regido por leis naturais, cientificamente descobertas,  basta aplicá-las. Desta forma,  a  
escola atua, no aperfeiçoamento da ordem social vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o 
sistema produtivo; para tanto, emprega a ciência da mudança de comportamento, ou seja, a tecnologia 
comportamental.   Portanto, o argumento não procede, pois o texto que contextualiza  questão e o comando da mesma, 
estão de acordo com o gabarito publicado. Pois a  Tendência Pedagógica Tecnicista,    subordina a educação à sociedade, 
tendo como função a preparação de "recursos humanos" (mão-de-obra para indústria). A sociedade industrial e 
tecnológica estabelece (cientificamente) as metas econômicas, sociais e políticas, a educação treina (também 
cientificamente) nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas metas.  
Fonte: Libâneo, Jose Carlos, a Democratização da Escola Pública,  19ª Ed Ed. Loyola. 
 

 
Cargo: Médico - Cirurgia Geral 
 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
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pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 

 
 
Cargo: Médico - Ginecologia 

 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A alternativa A) “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto, exigem o verbo nessa pessoa.” é 
considerada correta conforme publicado pelo gabarito oficial. De acordo com Saconni em “Nossa Gramática Teoria e 
Prática“, p. 370: “Todos os pronomes de tratamento são da 3ª pessoa; portanto exigem o verbo nessa pessoa.” Os 
pronomes de tratamento exigem o verbo na 3ª pessoa, embora se refiram à 2ª pessoa do discurso. As pessoas do 
discurso não são as mesmas pessoas gramaticais. As pessoas do discurso se definem por sua posição no ato 
comunicativo: a 1ª pessoa é a que fala (eu, nós); a 2ª, com quem eu falo (tu, vós, você, vocês, o senhor, etc.); a 3ª é de 
quem eu falo (ele, eles). Nota que, por esta classificação, você é uma das opções que nosso idioma oferece para 
designar a pessoa com quem estamos falando – a 2ª pessoa do discurso, portanto. As pessoas gramaticais, por sua vez, é 
que nos dizem qual a flexão verbal que vamos usar, que pronome oblíquo vamos selecionar, e assim por diante. Se 
compararmos “Tu te arrependeste de tua escolha” com “Você se arrependeu de sua escolha”, veremos que o tu é 
acompanhado de formas da 2ª pessoa gramatical (te, arrependeste e tua), enquanto o você corresponde a formas da 3ª 
pessoa gramatical (se, arrependeu e sua). Assim, você é um pronome da 2ª pessoa do discurso, mas usa (como todos os 
pronomes de tratamento) as formas da 3ª pessoa gramatical: “Você deve se orgulhar de seu filho” (assim como “Vossa 
Majestade pode se orgulhar de seu filho”). Do ponto de vista da concordância verbal, importa lembrar que todos os 
pronomes de tratamento pertencem à terceira pessoa gramatical, do singular ou do plural ("Vossa Senhoria fez boa 
viagem?", "Vossas Senhorias fizeram boa viagem?"). Consequentemente, os pronomes que se relacionam com essas 
formas também serão de terceira pessoa: "Vossa Excelência, tenho muito apreço pelo seu país!". O pronome "você" é 
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uma forma de tratamento que um dia foi Vossa Mercê. A alternativa B) “A concordância do verbo com os pronomes de 
tratamento pode variar dependendo da construção da frase.” também está correta, pois, quando o pronome de 
tratamento estiver flexionado no plural exigirá o verbo também no plural., ex.: “você se esqueceu”, “vocês se 
esqueceram”. 
Fonte:  

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

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Companhia Editora Nacional. 

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 

 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

 SACONNI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Ed. Atual. 
 
 
Questão: 17 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A vacina contra o sarampo é dada de forma conjugada com os agentes preventivos contra caxumba e rubéola e não 
contra varicela de acordo com a alternativa. Dessa forma é procedente o recurso. 
Fonte: Calendário Nacional de Imunização. 
 

 
Cargo: Médico - Clínico Geral 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato todos os trechos das alternativas A, B, C e D foram retirados do texto em analise, porém, apenas uma das opções 
responde A alternativa A está incorreta, pois, o trecho é uma citação de Nietzsche. A alternativa B é uma afirmativa 
sobre o personagem tema do texto e não uma opinião sobre o tema proposto. Já a alternativa C está correta, pois, o 
autor expressa explicitamente sua opinião sobre o tema proposto. Já a alternativa D é incorreta, pois é a descrição de 
uma hipótese descrita pelo autor, não a sua opinião explícita. Dessa forma, mantem-se o gabarito divulgado. 
Fonte:  

 GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo, Cortez, 1997. 

 INFANTE,  Ulisses.  Do  texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No contexto em análise, a única alternativa correta seria a letra B, pois, uma roupa adequada ao universo acadêmico é a 
formal, pois, cabe mais sobriedade, conforme apresentado inclusive em outros trechos do texto. Dessa forma, mantem-
se o gabarito divulgado.  
Fonte: 

 FERREIRA, Aurélio B. de Hollanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1986. 1838 p. 

 CUNHA, Celso Ferreira; Cintra, Luis Filipe Lindley. A Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. ed. Rio de 
Janeiro. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não se baseia no texto. Este foi inserido a fim de contextualizar o tema tratado. As análises deveriam ser 
realizadas com base no conhecimento prévio de cada candidato sobre as constatações efetuadas por este importante 
estudo. Com base no conhecimento tácito desta realidade mundial ou mesmo de geografia mundial, conclui-se diante 
dos dez melhores posicionados que são Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia e Irlanda (todos da Europa), Ruanda (da 
África), Filipinas (da Ásia), Suíça e Eslovênia (também da Europa) e Nova Zelândia (da Oceania) que há países da Europa, 
África, Ásia e Oceania. Por isso, esta alternativa deve ser marcada. Entre 145 países pesquisados, os únicos quatro onde 
há mais mulheres que homens trabalhando estão na África. São Malauí, Moçambique, Ruanda e Burundi.  Nos últimos 
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10 anos, Bolívia e Nicarágua, da América Latina, foram os países que mais subiram no ranking. Somente na Colômbia, em 
Fiji e nas Filipinas mais mulheres do que homens ocupam os cargos públicos de alto escalão, diretorias e funções 
legislativas. Tais informações podem ser confirmadas ao solicitar na calculadora a análise do Brasil.  
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Fonte:  http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/11/151118_100w_calculator_vj_2015 
 
 

Cargo: Motorista - Ônibus 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Não se pode olvidar: pior que a existência do crime organizado é o seu combate com instituições arcaicas, 
viciadas e corrompidas, orientadas por modelos equivocados de repressão, importados, muitas vezes, de países que, 
antes de adotá‐los, promoveram mudanças significativas no seu sistema criminal, fato lamentavelmente esquecido por 
muitas das pessoas envolvidas.” (4º§), a expressão “olvidar”, de acordo com o contexto em que se encontra empregada, 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por “omitir”. As demais expressões são incoerentes ao questionamento 
abordado. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Acreditamos, portanto, que só há uma forma de salvar o sistema de segurança da chaga da corrupção e do fracasso: a 
reforma das instituições, com seleção e controle rigorosos dos seus membros.” (5º§) O termo “portanto”, de acordo 
com o contexto textual, expressa ideia de “conclusão”. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Mas isso, como já comentamos, é apenas o começo!”, o ponto de exclamação ( ! ) tem como objetivo “expressar 
sentimentos diversos”. As demais opções de respostas apresentadas para análise se referem a atribuições de demais 
sinais de pontuação. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentação não refuta a alternativa correta. Todos os quadros tratam de movimentos artísticos. 
Fonte: http://vanguardaseuropeias.no.comunidades.net/manifestacoes-artisticas 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentação não refuta a alternativa correta. O termo megacidade foi uma expressão criada pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para referir-se a toda e qualquer área urbana contínua formada por mais de 10 milhões de 
habitantes. Assim, o critério é a população. 
Fonte: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/megacidades.htm 
 



 

57 

 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O erro ortográfico foi reconhecido, mas se chegou à conclusão que diante das alternativas a lógica de acerto da questão 
não foi prejudicada. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/verticaliza%C3%A7%C3%A3o/ 
 
 

Cargo: Motorista - Veículos leves de passeio 
 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho “Abandono de animais é crime!”, o ponto de exclamação ( ! ) tem como objetivo “expressar sentimentos 
variados”. As demais opções de respostas apresentadas para análise se referem a atribuições de demais sinais de 
pontuação. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado. 
Recurso prejudicado por ausência de pedido. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O perímetro do contorno é dado por:     cmRRP 43152252222    

Cada cm gasta 3 ml. Então, total de ml12933431   
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O número de lâmpadas de 60 W é 630, e o número de lâmpadas de 100 W é 210. 630 é o triplo de 210 e a soma destes 
números resulta em 840, conforme indicado no enunciado. Logo, multiplicando-se estes valores pelos respectivos 
preços de cada lâmpada, obtém-se: 630x1,2 + 210x1,5 = 1071. 
 
 

Cargo: Motorista de Ambulância 
 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em 1989 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República no Brasil. Depois de quase três décadas de 
interrupção do processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor de José Sarney. 
Concorreram ao pleito candidatos de vários partidos políticos, a maioria eram líderes políticos influentes como Mário 
Covas, do PSDB; Paulo Maluf, do PDS; Ulisses Guimarães, do PMDB; Leonel Brizola, do PDT; Luiz Inácio Lula da Silva, do 
PT; outros eram menos conhecidos da população, tais como Roberto Freire, do PCB; e Fernando Collor de Mello, do 
PRN. 
As eleições presidenciais foram realizadas em dois turnos. Os candidatos que conseguiram chegar ao segundo turno 
foram Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello. 
O Plano Real foi implantado na gestão do presidente Itamar Franco, sob o comando da equipe do então ministro da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso.  
Com seu estilo personalista e exibicionista, Collor conseguiu passar para a população a imagem de um político que 
lutava incessantemente contra a corrupção. Por conta disso, ficou conhecido como o "caçador de marajás", ou seja, uma 
referência a sua oposição aos políticos e outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos. 
Apenas as alternativa I e III estão corretas. Portanto a única alternativa que atende ao que foi pedido no enunciado é a 
letra C (I e III, apenas). 
Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-collor-de-mello-1990-1992-presidente-



 

58 

 

renuncia.htm 
 
 

Cargo: Operador de Pequeno Sistema 
 
Questão: 22 
Recurso Prejudicado. 
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
Fonte: http://www.significados.com.br/arte/ 
 
Questão: 25 
Recurso Prejudicado. 
Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 
Fonte: http://www.dicionarioinformal.com.br/verticaliza%C3%A7%C3%A3o/ 
 
 

Cargo: Procurador Municipal 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa A está incorreta, pois, o autor não utiliza de um conselho pessimista para enfatizar a adversidade 
devastadora da vida. A alternativa B está incorreta, pois, o autor não constata que diante de tanta adversidade é 
necessária uma postura contestadora e libertária, em nenhum momento há nenhuma referência a contestação e sim a 
aceitação de quem somos. A alternativa C está correta, pois, de fato o autor aponta a necessidade de aceitar os vários 
eus interiores, pois não é possível mudar essa realidade. Já a alternativa D está incorreta, pois, apesar de fazer um 
aconselhamento, ele não pretende reforçar a tese de que se deve buscar aceitar a natureza homogênea do ser humano, 
afinal somos todos heterogêneos, como ele mesmo aponta ao longo do texto. Dessa forma, mantem-se o gabarito 
divulgado.   
Fonte: 

 GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo, Cortez, 1997. 

 INFANTE,  Ulisses.  Do  texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato todos, os trechos das alternativas A, B, C e D forma retirados do texto em analise, porém, apenas uma das 
opções responde a referida questão.  A alternativa A está incorreta, pois, o trecho é uma citação de Nietzsche. A 
alternativa B é uma afirmativa sobre o personagem tema do texto e não uma opinião sobe o tema proposto. Já a 
alternativa C está correta, pois, o autor expressa explicitamente sua opinião sobre o tema proposto. Já a alternativa D é 
incorreta, pois é a descrição de uma hipótese descrita pelo autor, não a sua opinião explícita. Dessa forma, mantem-se o 
gabarito divulgado. 
Fonte: 

 GERALDI, João Wanderley. Aprender e ensinar com textos de alunos. São Paulo, Cortez, 1997. 

 INFANTE,  Ulisses.  Do  texto  ao  texto.  Curso  prático  de  leitura  e  redação.  Scipione: São Paulo. 1991.  

 KLEIMAN, Ângela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1995. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao escrever um texto ou analisar um texto, é necessário conhecer os elementos que possibilitam a coesão textual, pois 
são estes que criam conexão e harmonia entre as partes que o compõe para apresentar sentido e uma ideia completa. 
Assim, afirma-se que para compreender como essas conexões são estabelecidas é necessário conhecer e identificar os 
elos entre eles, tais como os pronomes, principalmente, ao se tratar de coesão por referência ou sintática e lexical, 
tipologias da Coesão, elemento que foi tema da referida questão. Esta classe de palavras, portanto, é de fundamental 
importância na organização das ideias que estão sendo utilizadas na composição de um texto e constituem parte 
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fundamental do estudo dos elementos coesivos de um texto. Desta forma, deverá conhecer os elementos bem como a 
utilização dos pronomes como elemento de coesão textual. Assim, mantém-se o gabarito divulgado por não haver 
inconsistência na referida questão. 
Fonte:  

 SIQUEIRA, João Hilton Sayeg de. O texto – movimentos de leitura, táticas de produção e critérios de avaliação.  
São Paulo: Selinunte, 1990, p. 36-41.  

 KOCH, Ingedore G.V. e TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990, p. 59-81. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois, de fato há um tom avaliativo no período em anexo, revelado a partir das escolhas 
lexicais que denunciam a precariedade da condição de apaixonado do personagem Abelardo. A afirmativa II está correta, 
pois, é nítida uma percepção mais pessoal dos fatos apresentados pelo autor que pode ser identificada pelos 
modalizadores “o mais terrível” e “se deu mal”. Em relação à afirmativa III há uma crítica revelada pela ironia do último 
período que compõe esse parágrafo no comentário do autor, em relação à respeitabilidade da poesia. 
Dessa forma, afirma-se que a Única resposta correta é a alternativa A. 
Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro:  Lexikon, 2008. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O verbo passar está concordando em gênero, número e grau com o sujeito o qual está relacionado. Nos  estudos 
linguísticos,  concordância  é um fenômeno morfossintático. Sintático, pois diz  respeito à  relação entre os vocábulos, e  
morfológico porque  a  forma de  estabelecer  esta relação é reiterando noções gramaticais por  meio dos  elementos  
mórficos . A gradação é um fenômeno semântico, que pode se materializar morfologicamente (“lindinho”)  ou 
sintaticamente (“muito lindo”).   Não há concordância de grau,  pois esse  não  precisa  ser reiterado por nenhum  outro 
elemento como acontece  na  concordância. Podemos dizer “casinha”, mas  não precisamos adjetivar  com  uma palavra  
em  grau   semelhante (“casinha branquinha”);  podemos, ainda,  dizer “casarão  branquinho”, em que  substantivo e  
adjetivo  são usados  em  graus diferentes. Assim, está afirmativa está incorreta. 
Quando falamos em concordância, devemos pensar em concordância nominal e  concordância  verbal. No primeiro caso,  
significa  que o numeral, o  artigo,  o adjetivo e o pronome concordam em gênero e número com o substantivo a que se 
referem. 
Na afirmativa II, o verbo fazer está flexionado na 3ª pessoa do plural, porém, o sujeito da oração não é composto por 
dois núcleos e sim por um núcleo que está na terceira pessoa do plural (professores). Dessa forma, a afirmativa II está 
incorreta. 
Na afirmativa III, os verbos passar e fazer possuem o mesmo sujeito e estabelecem com ele uma concordância lógica. O 
sujeito o é professores que está na terceira pessoa do plural (professores), por isso o verbo está na terceira pessoa do 
plural. Este tipo de concordância e classificada como lógica ou gramatical. 
Dessa forma, afirma-se que a Única resposta correta é a alternativa B, não havendo, portanto, mudança de gabarito. 
Fonte: CUNHA, C; CINTRA, L. Nova gramática do português contemporâneo. 5. ed. Rio de Janeiro:  Lexikon, 2008. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A assertiva I apresenta a informação de que o comando mkdir é utilizado para criar uma nova pasta no diretório atual. A 
informação é correta, pois o prompt do MS-DOS interpreta os comandos mkdir e md para a criação de diretórios. O fato 
de não constar o "nome da pasta" a ser criada não invalida a assertiva, pois este é um parâmetro do comando em 
questão. O texto da assertiva é claro ao solicitar apenas qual é o comando que executa a ação de "criar uma nova pasta 
no diretório atual", logo pode-se afirmar que mkdir realiza tal ação. Com base nos argumentos fornecidos, julgo o 
recurso IMPROCEDENTE mantendo o gabarito publicado. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão não se baseia no texto. Este foi inserido a fim de contextualizar o tema tratado. As análises deveriam ser 
realizadas com base no conhecimento prévio de cada candidato sobre as constatações efetuadas por este importante 
estudo. Com base no conhecimento tácito desta realidade mundial ou mesmo de geografia mundial, conclui-se diante 
dos dez melhores posicionados que são Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia e Irlanda (todos da Europa), Ruanda (da 



 

60 

 

África), Filipinas (da Ásia), Suíça e Eslovênia (também da Europa) e Nova Zelândia (da Oceania) que há países da Europa, 
África, Ásia e Oceania. Por isso, esta alternativa deve ser marcada. Entre 145 países pesquisados, os únicos quatro onde 
há mais mulheres que homens trabalhando estão na África. São Malauí, Moçambique, Ruanda e Burundi.  Nos últimos 
10 anos, Bolívia e Nicarágua, da América Latina, foram os países que mais subiram no ranking. Somente na Colômbia, em 
Fiji e nas Filipinas mais mulheres do que homens ocupam os cargos públicos de alto escalão, diretorias e funções 
legislativas. Tais informações podem ser confirmadas ao solicitar na calculadora a análise do Brasil.  
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Fonte:  http://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2015/11/151118_100w_calculator_vj_2015 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que o candidato identifique a alternativa que apresenta correta interpretação do mandamento 
constitucional, “São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”. O recurso sustenta que a Lei Complementar n. 
105/01 só autoriza a quebra do sigilo nos casos apontados no art. 1º, §4º da norma. A despeito de o argumento não 
interferir na resposta que depende apenas do raciocínio em tese, ressalte-se que os casos apontados no referido 
dispositivo são apenas exemplificativos: “A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de 
ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes 
crimes:”. Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte:  

 Noções básicas de Direito Constitucional 

 BRASIL, STF. A Constituição e o Supremo. 4ª ed. Brasília: STF, 2011, página 103. 
 
Questão: 40 
Recurso Prejudicado. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 41 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa “A”, poderia ser resposta da questão. Contudo, mesmo que a lei dispusesse sobre a 
referida vinculação, ainda assim haveria inconstitucionalidade em face da autonomia dos entes federativos. Logo, não se 
trata de julgamento relativo à legalidade estrita. Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte:  

 Noções básicas de Direito Constitucional 

 A Constituição e o Supremo –  art. 18 Súmula 681 pág 672 

 BRASIL, STF. A Constituição e o Supremo. 4ª ed. Brasília: STF, 2011. 
 
Questão: 52 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o imposto sobre transmissão “inter vivos” não alcança a cessão de direitos sobre a aquisição de 
bens imóveis, no que equivoca-se, posto que o referido imposto apenas exclui os direitos reais de garantia.  
Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte:  

 Constituição Federal, art. 156. 

 BRASIL, STF. A Constituição e o Supremo. 4ª ed. Brasília: STF, 2011. 
 
Questão: 53 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O art. 57 da lei n. 8.666/93 estabelece que a vigência do contrato administrativo tem como regra o ano civil, salvo nos 
casos elencados adiante, dentre os quais o contrato com previsão no plano plurianual. A alternativa resposta afirma que 
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o contrato “pode” ser prorrogado por 4 anos (prazo de vigência do planoplurianual). Trata-se de pergunta em tese que 
independe de verificação de caso concreto. 
Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Lei n. 8.666/93, art. 57. 
 
Questão: 55 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a declaração de caducidade depende de procedimento formal, contudo, a questão não aborda 
esse aspecto, apenas requer que o candidato identifique a competência do Município para declarar a caducidade.  
Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Lei n. 8.987/95. 
 
Questão: 56 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão deveria ter apontado na alternativa resposta a suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos, contudo, por 
equívoco, constou 3 a 5 anos, de modo que a questão não oferece resposta possível.  
Isso posto, retifica-se em anulação da questão e procedência do recurso. 

Fonte: Direito Administrativo, Lei n. 8.429/92, art. 10 conjugado com o art. 12. 
 
 
Questão: 58 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao identificar o servidor “ocupante exclusivamente de cargo em comissão”. A questão deve ser 
respondida com os conhecimentos básicos do texto constitucional, art. 40, § 13: “Ao servidor ocupante, exclusivamente, 
de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de 
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.” 
Isso posto, ratifica-se o gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Constituição Federal, art. 40. 
 

Cargo: Químico 
 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A=BC.6/2 
27=3.BC 
BC=9cm 
(AB)
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2
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2
+6

2
 

(x)
2
=20,25+36 

(x)
2
=56,25 

x=  

x=7,5cm 

Conferindo o perímetro: P=2x+BC=2.7,5+9=15+9=24cm (OK) 

Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 
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