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  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2015 

 

                                                              DECISÃO DOS RECURSOS 

                       (INFRARRELACIONADOS) 

 
* Atualizado em 17 de maio de 2016. 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes ao cargo disponibilizado, que 
insurgem contra a publicação do gabarito preliminar, conforme disposto no EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 
2015 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO ACIMA/MG. 
 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

 

Inscrição  Nome Cargo 

660000075 Jose Luiz De Almeida Assistente Administrativo 

660000235 César Thierry Freitas Nunes De Sousa Assistente Administrativo 

660000357 Erick De Moura Melo Assistente Administrativo 

660000367 Luciana Sarmento Novais Da Silva Assistente Administrativo 

660000462 Victor Aires Rocha Assistente Administrativo 

660000603 Sebastião Paulo Castro Guimarães Assistente Administrativo 

660001278 Marcela Luisa Gomes Assistente Administrativo 

660002202 Robson Pires Amorim Assistente Administrativo 

660002336 Thaís De Oliveira Costa Assistente Administrativo 

660003353 Luis Eduardo Portela Botelho Assistente Administrativo 

660003844 Deborah Salvino Santana Santos Assistente Administrativo 

660005862 Gabriela Alves Dos Santos Guerra Assistente Administrativo 

660008085 Arthur Vinícius Moreira Rocha Assistente Administrativo 

660010375 Abenalice Rodrigues Lobato Soares Assistente Administrativo 

660000158 Fabiano Roberto Da Silva Assistente de Seção 

660000684 Douglas Da Silva Ferreira Assistente de Seção 

660001434 Barbara Luisa Mendes Sabino Assistente de Seção 

660002456 João Lucas Souza Araújo Assistente de Seção 

660002932 Washington Carlos Frade Assistente de Seção 

660003714 Pabliana Pietra Betonico Bernardo Assistente de Seção 

660007772 Juliene Damasceno Jardim Assistente de Seção 

660010843 Ana Paula De Abreu Batista Assistente de Seção 

660001744 Priscila Rodrigues De Oliveira Assistente Social 

660001818 Francislene Michelle Dias Assistente Social 

660010958 Eliana Do Carmo Dos Santos Gonzaga Assistente Social 
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660010001 Ester De Souza Prata Auxiliar de Serviços Gerais 

660001047 Livia Gabriela Souza Oliveira Bioquímico 

660002695 Clarice Barroso Andrade Marra Bioquímico 

660004247 Priscila Ferreira Souza Pereira Bioquímico 

660002200 Daniel Jose Saturnino Eletricista 

660000246 Douglas Da Silva Ferreira Encarregado de Secretaria 

660000874 Wesley Acacio Goncalves Encarregado de Secretaria 

660000996 Jeanne Alves De Souza Encarregado de Secretaria 

660002195 Robson Pires Amorim Encarregado de Secretaria 

660003688 Sedreguy Candido Da Paixao Encarregado de Secretaria 

660004042 Enia Roberta Martins Encarregado de Secretaria 

660005081 Daniel Silva Júlio Encarregado de Secretaria 

660005097 Samuel Ramos De Souza Encarregado de Secretaria 

660005747 Jose Luiz De Almeida Encarregado de Secretaria 

660007099 Washington Luis Seabra De Oliveira Encarregado de Secretaria 

660008344 Cristian Luis Barbosa Rezende Encarregado de Secretaria 

660009276 Luciana Sarmento Novais Da Silva Encarregado de Secretaria 

660009307 Danilo Andre Barbosa Damasceno Encarregado de Secretaria 

660010412 Helberth Rubens De Souza Silva Encarregado de Secretaria 

660010868 Cristiano Lemos Ferreira Encarregado de Secretaria 

660001677 Mariana Marques Pimenta Furlan Enfermeiro 

660002371 Michelle Fernanda Duarte De Oliveira Enfermeiro 

660002643 Mariane Ellen Fernandes Santos Enfermeiro 

660006193 Michele Xavier De Paula Enfermeiro 

660007479 Rafaela Almeida Santos Enfermeiro 

660008333 Raquel De Carvalho Ferreira Enfermeiro 

660003622 Diego Lucas Teixeira Vieira Farmacêutico 

660005559 Clarissa Sayuri Costa Hashizume Farmacêutico 

660008080 Fernanda Campos Moreira Farmacêutico 

660006596 Luciana Paula Nuens Fiscal de Posturas 

660000254 Sônia Silvia Diniz Fonoaudiólogo 

660000225 Wesley Acacio Goncalves Guarda Municipal 

660000552 Igor Alves Gomes Guarda Municipal 

660000985 Robson Policarpo Neves Guarda Municipal 

660003154 Robson Luiz Santana Trindade Guarda Municipal 

660000778 João Maximiano Fonseca Torres Lage Médico Plantonista 

660001217 Gustavo Armany Silva Médico Plantonista 

660001711 Gabriel Rodrigues De Carvalho Médico Plantonista 

660003427 Alberto Henrique De Oliveira Médico Plantonista 

660009454 Guilherme Pereira De Souza Médico Plantonista 

660001696 Fellipe Rangel Ludgero Gomes Motorista II 

660004984 Marcos Fernando Castro Motorista II 

660005640 Tarcisio Costa Do Nascimento Motorista II 

660009641 Bismarck Clemente Borges Motorista II 

660005619 Marilda Augusta Santos De Castro Costa Pedagogo 

660005965 Silvana Marcia Veloso De Castro Pedagogo 
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660002893 Breno Cesar Da Silva Mendes Porteiro (Assis. Apoio Escolar) 

660004254 Poliane Campos Santana Araujo Porteiro (Assis. Apoio Escolar) 

660002692 Cleper De Arruda Lima Professor I - Educação Infantil 

660002693 Cleper De Arruda Lima Professor II - Séries Iniciais 1º ao 5º ano 

660004477 Carlos Vagner Dos Santos Professor III - Educação Física 

660008239 Fabricio Aigner Pinto Professor III - Educação Física 

660010032 Vinicius Breno Dos Santos Professor III - Educação Física 

660000345 Thiago Penzin Alves Martins Professor III - História 

660006584 Fernando Antônio Cardoso Leite Professor III - História 

660006773 Josias Julio De Araujo Professor III - Matemática 

660000306 Rodrigo José Macedo Gomes Psicólogo 

660001587 Marcia Cristina De Toledo Psicólogo 

660001956 Valquiria Correa Pontes Psicólogo 

660005011 Eulalia De Jesus Silva Psicólogo 

660005407 Sandra Soledade Caldas Rodriguez Psicólogo 

660008541 Daniela Silva Ferreira Psicólogo 

660003073 Ingrid De Freitas Fraga Paiva Secretário Escolar 

660000124 Thiago Saraiva De Freitas Segurança do Trabalho 

660001985 Otávio Augusto Silva Magalhães Segurança do Trabalho 

660002073 Cássia Gonçalves De Paiva Segurança do Trabalho 

660010810 Carlos Alberto Pedroso Batista Servente Escolar 

660000809 Washington Carlos Frade Técnico em Segurança do Trabalho 

660003820 Hugo Vitor Alves Dos Santos Técnico em Segurança do Trabalho 

660009595 Luiz Fernando Moreira Reis Técnico em Segurança do Trabalho 

660003216 Jéssica Luiza Neves De Paula Terapeuta Ocupacional 

660006753 Amanda Alves Costa Terapeuta Ocupacional 

660009897 Jefferson Luiz Da Silva Vigia 

660000245 Diemerson Raimundo Dias Vigia (Ass. Apoio Escolar) 

660004260 Ronilson Da Consolação Araújo Vigia (Ass. Apoio Escolar) 

 
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 público quando da utilização dos mesmos conteúdos 

programáticos. 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

Cargo: Assistente Administrativo 

 

Questão: 01 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A referida questão envolve a interpretação de texto e a significância das palavras no texto e solicita que seja marcada a 

alternativa que não condiz com o que o título do texto sugere, ou seja, exceto. Nesse sentido temos que, segundo o 

dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, antítese significa figura pela qual se salienta a oposição entre duas ideias. 

Paradoxo significa contrário. Contrassenso refere-se a fato contrário. E compatível trata-se de relação de coincidência 

total ou parcial. Dessa forma a única alternativa que não está de acordo com o título do texto é a letra D: Uma 

compatibilidade. 

Fonte:  

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da língua portuguesa/Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. – 3. Ed. – Curitiba: Positivo, 2004. 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 O próprio texto. 

 

Questão: 02 

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

Os dois-pontos é um sinal de pontuação que marca uma sensível suspensão da melodia de uma frase para introduzir 

algo bastante importante. Nesse sentido utilizaram-se os dois-pontos para informar sobre algo que foi mencionado 

anteriormente, ou seja, uma importante diferença.  Os dois-pontos anunciam uma informação que traz detalhes dessa 

diferença.  

Fonte:  

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo 

 ortográfico. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

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

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

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: 

 texto, semântica e interação. Ensino Médio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  vol. único. (Conforme nova 

ortografia). 

 

Questão: 03 

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

“Proponho refletir sobre a vulnerabilidade do ser humano ressaltando uma importante diferença: quem é frágil, 

dependente de uma pessoa ou situação ou submisso a alguém é vulnerável, mas não passivo.”  

O trecho em destaque pode ser dividido em dois momentos: antes e depois da conjunção mas. No início nos é 

apresentado o significado de uma pessoa vulnerável: frágil, dependente de outra pessoa. Porém a conjunção “mas” liga 

o primeiro momento ao segundo através de uma contradição: não passivo. Portanto, a conjunção “mas” por se tratar de 

uma conjunção adversativa introduz uma ideia de contradição ou compensação.  

Fonte: 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino 

 Médio Integrado. Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo 

 ortográfico). 

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 
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Questão: 05 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

“São sensíveis às suas palavras e comportamentos.” 

De acordo com a gramática da Língua Portuguesa, o uso do acento grave indicador de crase diante de pronome 

possessivo feminino é facultativo em se tratando de singular. Exemplo: Refiro-me à sua amiga. Em se tratando de plural 

como é o exemplo da questão, deve ser usado “a ou às”. Portanto, o trecho poderia estar escrito também da seguinte 

maneira: “São sensíveis a suas palavras e comportamentos”. Diante do exposto a resposta foi alterada para alternativa 

B. 

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo 

 ortográfico. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010.  

 

Questão: 07 

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

“Alunos são sensíveis ao modo como os adultos da escola se relacionam com eles, à forma que ensinam e 

administram...”  

O pronome que retoma adultos da escola que é sujeito do verbo relacionar. Dessa forma que exerce a função de 

sujeito dos verbos ensinam e administram e não de objeto direto como mencionado na alternativa. 

“Como ver, na fragilidade de nossa condição humana, as infinitas e criativas possibilidades de ser ...”     Trata-se de 

adjunto adverbial 

“Crianças pequenas têm vulnerabilidades, ...”  trata-se de objeto direto 

“Crianças pequenas têm vulnerabilidades, mas são ativas, competentes, aprendem, brincam e reagem...” .   

Está é a alternativa correta, pois o trecho sublinhado refere-se a crianças, complementa o sujeito e está ligado a ele 

através de um verbo de ligação. Portanto é um predicativo do sujeito 

Fonte: 

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

“Assim como somos vulneráveis ao amor e ao cuidado, também somos à maldade e à indiferença, e as consequências 

disso são negativas.” 

A conjunção assim trata-se de uma conjunção conclusiva e também trata-se de uma conjunção aditiva. Porém dentro do 

contexto empregado, observa-se que o termo “assim” está acompanhado do termo “como”, formando a expressão 

“assim como” que transmite ao trecho uma ideia de comparação. Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte:  

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Lexikon Editora Digital, 2013.  
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 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 

 

Questão: 13 

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

{

              
           

                
(II) 

Fazendo (II) – (III): g=3 

p+3m+15=38 -> p+3m=23 

p+2m+12=30 -> p+2m=18 

 

p+3m=23 (IV) 

p+2m=18 (V) 

Fazendo (IV) –(V): m=5 

p+3m=23 

p+15=23 

p=8 

Total de Kits vendidos=p+m+g=8+5+3=16 

8 kits pequenos -> 8.1= 8 lápis     8.1= 8 canetas   8.1= 8 borrachas 

5 kits médios ->    5.3= 15 lápis    5.2= 10 canetas   5.2= 10 borrachas   

3 kits grandes ->   3.5= 15 lápis    3.4= 12 canetas   3.3= 9 borrachas 

Total:                             38 lápis          30 canetas       27 borrachas   (OK) 

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

 

Questão: 20 

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

A questão trata de tema de Conhecimentos Gerais, de grande importância para o Brasil e que vem sendo divulgada com 

destaque nos principais veículos de comunicação do país. O projeto da Ferrovia Bioceânica (que tem o objetivo de cruzar 

o país do Porto de Açu, no Rio de Janeiro, até uma saída para o oceano Pacífico no Peru) é o maior dentre os 

investimentos detalhados pelo do governo como parte do PIL (Programa de Investimento em Logística). A Ferrovia 

Bioceânica, parceria Peru-Brasil-China que pretende ligar os oceanos Pacífico e Atlântico. Não há nenhuma incorreção 

gramatical em sua construção que comprometa seu entendimento e gere prejuízo no desenvolvimento desta questão.  

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1640010-bioceanica-e-o-novo-trem-bala-diz-especialista.shtml 

 

Questão: 22 

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

Prejudicado por ausência de pedido. 

 

Questão: 26 

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

Sustentam as alegações que o conteúdo abordado na questão estava ausente do conteúdo programático constante do 

edital para o cargo em epígrafe, argumento que não se sustenta, pois a questão trata claramente sobre o tema “Despesa 

Pública”, cuja fonte provém de literatura específica e pertinente ao assunto conforme bibliografia informada logo 

abaixo. 

Alegam ainda que há mais de uma resposta correta, o que não procede, pois a alternativa que não se aplica ao tema - 

Encargos Especiais - é desconexa e totalmente ausente da fonte bibliográfica. 
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7.6.1 Classificação de Despesa Orçamentária 

I – Categorias Econômicas. 

II – Grupos de Natureza de Despesa 

III – Elemento de Despesa. 

Também não prospera a alegação de que há erro no enunciado, visto que o mesmo, inclusive, contém um bom número 

de referências de legislação para firmar melhor compreensão sobre o assunto abordado.  

Fonte: SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal, 2010. 2ª edição, 7ª 

reimpressão. Capitulo 7. O Orçamento Público; 7.6. Despesa Pública; 7.6.1. Classificação de Despesa Orçamentária, 

páginas 318 a 330. 

 

Questão: 27 

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

Sustenta o recurso que há erro no enunciado quando o mesmo afirma que o Empenho é o segundo estágio da despesa 

orçamentária, o que não prospera, vez que segundo a bibliografia utilizada, muito conhecida por sinal no meio contábil, 

atesta na página 116 que o primeiro estágio desenvolvido pela despesa orçamentária é a Fixação, etapa da elaboração 

que termina com a edição da Lei Orçamentária. 

Outrossim, o enunciado do texto leva com objetividade ao entendimento de que se trata do empenho global, visto ser 

este o ato utilizado para atender às demandas de despesas de caráter claramente contratual, o que não acontece com o 

empenho por estimativa. Caso a banca desejasse orientar pela resposta ao item “c”, por estimativa, o texto apontaria 

para o modelo cujo montante da despesa não se permite determinar exatamente. Essa seria a exceção. 

Não há, portanto, incorreção tanto no enunciado da assertiva como na alternativa correta. 

Fonte: KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática, 2012. 12ª edição. Capítulo 7. Despesas Públicas; 7. 

Estágios; 7.2 Empenho; 7.2.3. Empenho global, página 126. 

 

Questão: 28 

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

O recurso tem como argumentação o desconhecimento da palavra “intrínseca”. Segundo o dicionário Michaelis (*), 

intrínseco significa 1 que está no interior de uma coisa e lhe é próprio ou essencial. 2 Diz-se do valor que os objetos 

possuem independente de qualquer convenção. 3 intimo, inerente. Não se pode argumentar desconhecimento do 

vocabulário formal da língua portuguesa para justificar dificuldade na interpretação da questão, mesmo porque todo 

servidor público irá se deparar com vocabulário ainda mais formal no exercício da função pública. 

Sustenta também que a alternativa correta seria o pregão, o que não prospera, visto que até a referida simplicidade do 

modelo de licitação convite mencionada pelo candidato coopera para tornar o processamento da licitação mais ágil. 

Fonte: SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade municipal, 2010. 2ª edição, 7ª 

reimpressão. 

 

Questão: 30 

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

O recurso sustenta que concisão seria uma alternativa correta, o que não procede. O enunciado da assertiva aponta 

para os problemas de se utilizar termos demasiadamente coloquiais (informais, pouco ou nada formais, populares, de 

conversas informais) em um ato normativo, o que atenta claramente, neste caso específico, contra o princípio do uso da 

linguagem formal. 

Fonte: Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República, 2002. 2ª edição revista e atualizada. 1. 

O que é a Redação Oficial; páginas 4 a 6. 
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Cargo: Assistente de Seção 

 

Questão: 01 

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

Segundo as informações textuais, o principal objetivo do texto é “anunciar sobre o potencial dos jovens para a realização 

de pesquisas”. Isso é facilmente comprovado em trechos do texto: “É por isso que, entre uma rebolada e outra pra 

sobreviver, os africanos acabam inventando coisas como um gerador movido à urina.”; “A ideia é incentivar 

comunidades locais a desenvolverem tecnologias que possam melhorar as suas vidas e a de outras pessoas do continente 

que vivam em condição semelhante.”; e, “De acordo com Gerardine Botte, engenheira química da Universidade de Ohio, 

a grande sacada da invenção das meninas é o potencial que ela tem para tratar a água residual de indústrias”. As 

demais opções de respostas são inadequadas às ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 08 

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

No trecho “No site da feira não há informações sobre a quantidade de watts produzida (dá pra carregar um celular ou 

abastecer um bairro?), mas, para um trabalho de meninas do ginásio, dá pra garantir que está melhor que aquela 

cartolina cheia de plantinhas coladas com durex que você apresentou na quinta série.” o termo destacado expressa ideia 

de “contraste” ou oposição. As demais opções de respostas são incoerentes ao questionamento abordado. 

Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O dígrafo é um fenômeno gramatical e fonético que ocorre quando duas letras estão juntas na mesma palavra, e 

formam um único fonema (som). Os dígrafos são classificados em: dígrafos vocálicos (o encontro de duas letras que 

formam um som apenas, sendo este um som vocálico) e dígrafos consonantais (o encontro de duas letras que formam 

apenas um som, sendo este um som consonantal). Dessa forma, verifica-se que há duas opções de respostas que 

atendem ao questionamento abordado: C (potencial) e D (nenhuma), devendo tal questão ser anulada. 

Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 

Questão: 10 

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

Recurso prejudicado por não se tratar da questão ora mencionada. 

 

Questão: 13 

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

Têm-se as seguintes afirmações analisadas em ordem conveniente: 

 “Camila e Débora disseram que não sabem quem quebrou o brinquedo.” 

Se elas não sabem, significa que não foram elas e elas não acusam ninguém. 

 “Bárbara disse que Camila quebrou o brinquedo.”  

Mas Camila disse que não sabe quem quebrou. Então Camila ou Bárbara está mentindo. 

 “Alice disse que Bárbara quebrou o brinquedo.”  

Alice não pode estar mentindo, pois apenas a culpada está mentindo, o que significa que Alice disse a verdade, Camila 

também disse a verdade e Bárbara mentiu. 
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Logo, Bárbara é a culpada de quebrar o brinquedo. 

 

 

 

Questão: 14 

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

Não é necessário utilizar o valor da constante π, tampouco inventar valores para os ângulos. Para solucionar a questão, 

deve-se saber que os ângulos internos de um quadrado são iguais a 90º, o ângulo interno de um hexágono regular é de 

120º e que a soma dos ângulos que formam uma volta completa é 360º. 

Logo, tem-se que: 90 + 90 + 120 + x = 360 

x = 60º 

Conforme gabarito preliminar. 

 

Questão: 20 

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

O enunciado afirma que os números a, b, c, d e e são naturais. Ou seja, são inteiros e positivos. Também é dito que o 

produto de todos eles resulta em 1, isto é: 

1 edcba  
O que significa que todos os números devem ser iguais a 1. 

Logo, a soma destes números será:  511111   

Conforme gabarito preliminar. 

 

Questão: 26 

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

A regionalização do mundo em Hemisférios é uma decisão consensual entre cartógrafos e aceita entre os países. 

Portanto, é fruto de uma política. Dessa forma, a questão é enquadrada no conteúdo programático dentro da área de 

política e relações internacionais. 

Fonte: Não há necessidade. 

 

Questão: 29 

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

Conforme o enunciado, a arte foi periodizada, deixando de maneira clara uma ordem de sucessão de movimentos 

artísticos ao longo da história. Nesse sentido, a arte antiga deverá ser interpretada como estando entre a pré-história e 

o período medieval. Considerando que o período medieval compreende o intervalo de tempo entre os séculos V e XV, 

refuta a ideia de que o barroco que existiu no século XVIII tenha sido uma arte antiga. Desse modo, o recurso foi 

considerado improcedente pela banca examinadora. 

Fonte: http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-na-antiguidade/arte-egipcia/ 

 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 05 

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

A alternativa “D) “decorrência desses dois fatores” (8º§) = causa.” não pode ser considerada correta. De acordo com o 

dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra decorrência significa “consequência” e não “causa” conforme 

expresso na alternativa em análise. A alternativa apresentada como correta pelo gabarito é “B) nefasta convergência 

(1º§) = prejudicial” e não a “C” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 08 

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

A alternativa “A) Visitava a mãe diariamente.” não pode ser considerada correta, pois, “diariamente” expressa quanto 

ao sentido, temporalidade. Já “exaustivamente” expressa intensidade, assim como visto em “inteiramente”. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

Questão: 09 

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

A alternativa “D) indica uma sequência declarativa e objetiva de sentido completo.” não pode ser considerada correta. O 

“ponto” assinala normalmente o fim de uma sequência declarativa de sentido completo sob a forma de período 

sintático. Já o “ponto de exclamação” marca entonação variável para um variado espectro de sentimentos – tristeza, 

surpresa, espanto, alegria, entusiasmo, súplica, decepção, dor etc. De acordo com o gabarito oficial divulgado, a 

alternativa correta para tal questão é a “C” e não “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

Gabarito preliminar divulgado. 

 

Questão: 21 

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

De acordo com o previsto no edital, a questão contém raciocínio envolvendo cálculos de probabilidade. 

Como Paulo mistura dois conjuntos de jogos da memória, logo o total de cartas no jogo é 52. Como cada conjunto tem 

duas cartas de cada tipo, logo existem 4 cartas iguais no jogo. Paulo pegou uma carta aleatória, logo restaram 51 cartas 

para ele pegar. Dessas 51, 3 são do mesmo tipo da qual ele pegou, assim: 
 

  
=

 

  
 

A probabilidade de Paulo pegar outra carta igual é:  
 

  
 

Observação:  
 

  
 

 

  
 

 

  
 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 

 

Questão: 38 

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

Conforme exposto na Lei 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – Presidência da República - Brasília - dezembro 

de 1993. Art. 39. o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), por decisão da maioria absoluta de seus membros, 

respeitados o orçamento da seguridade social e a disponibilidade do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 

poderá propor ao Poder Executivo a alteração dos limites de renda mensal per capita definidos no § 3º do art. 20 e 

caput do art. 22. 

Fonte: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742.htm 

 

Questão: 40 

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

Conforme exposto na POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS/ 2004 NORMA OPERACIONAL BÁSICA 

NOB/SUAS o SUAS (Sistema Único de Assistência Social) define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à 

execução da política de assistência social,  possibilitando a normatização dos padrões nos serviços, qualidade no 

atendimento, indicadores de avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e da rede socio-assistencial e, ainda, os 

eixos estruturantes e de subsistemas, abaixo descritos: 
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 O desafio da participação popular/cidadão usuário; 

 Descentralização político-administrativa e territorialização; 

 A informação, o monitoramento e a avaliação; 

 Matricialidade sociofamiliar; 

 Novas bases para a relação entre Estado e sociedade civil; 

 Controle Social; 

 Financiamento; 

 Política de recursos humanos. 

Fonte: www.mds.gov.br/assistenciasocial 

 

 

Cargo: Auxiliar de Biblioteca Escolar 

 

Questão: 05 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

“São sensíveis às suas palavras e comportamentos.” 

De acordo com a gramática da Língua Portuguesa, o uso do acento grave indicador de crase diante de pronome 

possessivo feminino é facultativo em se tratando de singular. Exemplo: Refiro-me à sua amiga. Em se tratando de plural 

como é o exemplo da questão, deve ser usado “a ou às”. Portanto, o trecho poderia estar escrito também da seguinte 

maneira: “São sensíveis a suas palavras e comportamentos”. Diante do exposto a resposta foi alterada para alternativa 

B. 

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo 

 ortográfico. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

 CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa: novo acordo ortográfico. 48. ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 

 

Questão: 10 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

“Assim como somos vulneráveis ao amor e ao cuidado, também somos à maldade e à indiferença, e as consequências 

disso são negativas.” 

A conjunção assim trata-se de uma conjunção conclusiva e também trata-se de uma conjunção aditiva. Porém dentro do 

contexto empregado, observa-se que o termo “assim” está acompanhado do termo “como”, formando a expressão 

“assim como” que transmite ao trecho uma ideia de comparação. Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte:  

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Lexikon Editora Digital, 2013.  

 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

  

 

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Questão:17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 
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O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 

Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

     O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

 

Questão: 19 

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

Dentre as alternativas apresentadas, a única ave que voa é a gaivota, as demais pertencem a um grupo de aves que não 

voam. 

 

 

Cargo: Bioquímico 

 

Questão: 02 

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

A alternativa “C) “Mas o empregado não se dobrou a esses sofismas.” (Carlos Drummond de Andrade)” é considerada 

correta em virtude da presença de metáfora, sendo sofisma um tipo de argumentação, a possibilidade de se dobrar, ou 

se curvar diante do mesmo possui sentido metafórico. A alternativa “D) “Como uma informe nódoa, avulta e cresce / a 

sombra à proporção que a luz recua.” (Raimundo Correia)” não pode ser considerada correta, pois, nela ocorre uma 

comparação explícita através do elemento comparativo “como”. 

Fonte:  

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

Questão: 16 

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

A questão não tratava sobre os anticorpos que implicam a infecção viral (que no caso podem ser IgM ou IgG), porém o 

SINAN - que seria a ficha de notificação compulsória, implica a quantificação de casos em fase aguda e nesse caso 

mensura-se só o IgM, vide figura anexa (item 33). A detecção de IgG  implica ao diagnóstico muitas vezes das fases 

crônicas ou infecções pregressas. 

Fonte: SINAN- Ministério da Saúde. Centro de vigilância epidemiológica. 

 

Questão: 23 

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

No enunciado da questão foi destacada a organização sócio-política de resistência à escravidão denominada Quilombo. 

Assim, o recurso foi considerado improcedente. 

Fonte:  

 GUERINO, Luiza Angélica. Geografia: a dinâmica do espaço brasileiro. V 2. Curitiba: Positivo, 2013. p 89. 

 http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_brasil_mg.html 

Questão: 28 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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A tabela trás as formas de divisão política-administrativas que já existiram no Brasil desde a chegada dos portugueses, o 

que facilmente leva ao título da letra D como sendo o único realmente coerente com a história e temática da tabela. Em 

outras palavras, o título correto da tabela não se refere ao título original, mas àquele ao seu conteúdo coerente. Além 

disso, as unidades federativas passaram a existir somente depois da proclamação da república. 

Fonte: http://teen.ibge.gov.br/mao-na-roda/divisao-politico-administrativa-e-regional.html 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

De fato as amostras fecais para isolamento de Salmonella quando semeadas em meio não seletivo há uma possível 

contaminação da placa com crescimento da microbiota fecal, interferindo no resultado. Há a necessidade de 

enriquecimento em meio seletivo para posteriormente realizar a semeadura. Portanto, o melhor meio para isolamento 

de deste patógeno é o Tetracionato, letra D. A questão foi anulada, uma vez que existem duas alternativas de resposta 

que atende o enunciado letra A e D. 

 

Questão: 38 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro na questão. Há duplicidade de resposta entre letra A e D. Portanto, a questão foi anulada. 

 

 

Cargo: Eletricista 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 

Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

     O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

 

Questão: 19 

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

Dentre as alternativas apresentadas, a única ave que voa é a gaivota, as demais pertencem a um grupo de aves que não 

voam. 

 

Questão: 23 

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

O gabarito consta como resposta correta letra B) adoravam muitos deuses, o que torna o recurso improcedente, visto 

que o que fora alegado na justificativa do impetrante é concomitante com o que fora divulgado no gabarito. 

Fonte:  

 Livro História, Projeto Araribá. Obra concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 6º Ano. Ed. 

Responsável Maria Raquel Apolinário. 3ª edição; São Paulo, 2010. Pág.211 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/roma-antiga--origens-costumes-cultura-cidadania-e-direito.htm 
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Cargo: Encarregado de Secretaria 

 

Questão: 04 

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

De acordo com o contexto textual, o termo “embora” expressa ideia de “concessão”; pois admite uma contradição, um 

fato inesperado. 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Questão: 05 

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

No trecho apresentado para análise, verifica-se que a expressão “controversas” pode ser substituída, sem alteração de 

sentido, por “questionáveis”. O termo “antagônicas” significa “contraditórias” ou “incompatíveis”. 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Questão: 06 

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

Nos trechos do texto apresentados para análise, o ponto de interrogação foi utilizado com o objetivo de “indicar uma 

pergunta”. Sabe-se que o ponto de exclamação é um sinal de pontuação que confere à frase uma entoação exclamativa, 

estando relacionado com uma vertente emocional da linguagem e com a transmissão de um sentimento. Em frases 

exclamativas, tal sinal de pontuação expressa sentimentos diversos, como admiração, desejo, alegria, espanto, raiva, 

entre outros.  

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Questão: 07 

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

Os verbos encontram-se no presente do modo indicativo. Porém, o trecho “Até quando insistiremos nesse autoengano 

policialesco-repressivo-ridículo que corrompe a sociedade...” apresenta tempo verbal no futuro do presente do 

indicativo. 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Questão: 08 

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

O trecho “Não quero entrar na discussão de quanto tempo um traficante merece passar na cadeia, estou interessado em 

saber quanto vamos gastar para enjaulá-los.” exprime circunstância de “negação” devido à expressão “não”.  

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

Questão: 11 

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

Não é necessário utilizar o valor da constante π, tampouco inventar valores para os ângulos. Para solucionar a questão, 

deve-se saber que os ângulos internos de um quadrado são iguais a 90º, o ângulo interno de um hexágono regular é de 

120º e que a soma dos ângulos que formam uma volta completa é 360º. 

Logo, tem-se que: 90 + 90 + 120 + x = 360 

x = 60º 
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Conforme gabarito preliminar. 

 

Questão: 12 

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

Recurso Prejudicado por não corresponder à questão ora mencionada. 

Questão: 13 

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

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 16 

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

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 17 

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

Recurso Prejudicado por ausência de fundamentação. 

 

Questão: 18 

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

A afirmativa feita pelo aluno é de que ele “não pratica nem vôlei nem futsal”, e está é uma afirmativa falsa, o que 

significa que ele PRATICA essas duas modalidades de esporte. Com isso, uma alternativa que pode ser verdadeira é de 

que ele “NÃO PRATICA basquete”, pois nada foi afirmado em relação ao basquete. 

 

Questão: 23 

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

Apesar de ter ocorrido um erro de digitação onde se refere a data mencionada no enunciado da questão, este fato não 

impede a resolução da questão, visto que existem outras informações que possibilitam e levam ao entendimento 

perfeito do que está sendo descrito. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/proclamacaodarepublica.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/proclamacao-republica.htm 

Questão: 24 

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

O Código de Hamurabi é visto como a mais fiel origem do direito. É uma das legislações mais antigas que se tem 

conhecimento, é também um dos mais bem preservados do mundo. Ele é constituído por um conjunto de leis que 

deviam ser obedecidas em todo império Babilônico. 

Fonte:  

 Livro História, Projeto Araribá. Obra concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 6º Ano. Ed. 

Responsável Maria Raquel Apolinário. 3ª edição; São Paulo, 2010. Pág.82 

 http://www.suapesquisa.com/mesopotamia/codigo_hamurabi.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/o-codigo-hamurabi.htm 

 http://www.infoescola.com/historia/codigo-de-hamurabi/ 

 http://m.historiadomundo.uol.com.br/babilonia/ 

 

Questão: 25 

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

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/proclamacaodarepublica.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiadobrasil/proclamacao-republica.htm
http://www.suapesquisa.com/mesopotamia/codigo_hamurabi.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/o-codigo-hamurabi.htm
http://www.infoescola.com/historia/codigo-de-hamurabi/
http://m.historiadomundo.uol.com.br/babilonia/
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A delação premiada é uma espécie de barganha entre um juiz e um réu, onde este relata detalhes de algum delito e em 

reconhecimento pela contribuição da solução do caso o juiz concede algum atenuante na pena do delator, como o que 

vem ocorrendo em algumas situações nos casos da Operação Lava Jato. 

 Fonte:  

 http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-forca-tarefa-vai-apurar-se-delator-ligado-a-dirceu-e-mais-dois-

quebraram-acordo-de-delacao-13022016 

 http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/marcos-valerio-propoe-delacao-premiada-na-lava-jato 

 http://www.infoescola.com/direito/delacao-premiada/ 

Questão: 28 

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

Ao observar um mapa-múndi os contornos que parecem se encaixar na América são os do continente Africano. 

 Fonte: Livro Geografia, Projeto Araribá. Obra concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 6º Ano. Ed. 

Responsável Sônia Cunha de Souza Danelli 2ª edição; São Paulo, 2007. Pág.53 

 

Questão: 30 

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

Apesar de ter escrito duas obras voltadas para o público infanto-juvenil, Paulo Coelho não é considerado um escritor 

próprio da literatura infantil. Seu público alvo são adultos, com livros baseados em romance, ficção e misticismo. 

 Fonte:  

 http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/biblioteca_belmonte/espaco_infantil/a

cervo_infantil/index.php?p=6512 

 http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/ 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 01 

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

A alternativa “D) Há uma advertência associada a uma intervenção objetiva a favor de que mudanças sociais 

consideráveis sejam colocadas em prática.” não pode ser considerada correta, pois, em “Será preciso reverter essas 

nefastas tendências que colocam em xeque a nossa civilização e flertam fortemente com um indesejado cenário de fim 

do mundo.” (13º§) não há a expressão de uma intervenção objetiva, a advertência é feita em relação a necessárias 

mudanças sociais, mas não há explicitação do quê deverá ser feito ou realizado objetivamente. A alternativa “B) 

expressa um ponto de vista do enunciador de forma explícita acerca do quadro apresentado no desenvolvimento do 

texto.” é considerada correta, pois, é possível identificar a subjetividade presente na expressão da opinião particular do 

enunciador.  

Fonte: O próprio texto.  

 

Questão: 04 

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

A alternativa “B) A substituição da forma verbal “chegaram” por qualquer outro verbo de mesmo sentido não provoca 

qualquer alteração em relação à ocorrência de crase.” não pode ser considerada correta, pois, sendo o verbo 

responsável pela exigência ou não da preposição de acordo com a regência, a substituição da forma verbal poderia 

acarretar alteração em relação ao emprego da crase.  Em “D) Caso o segmento “às mesmas conclusões” fosse 

substituído por “a conclusões diferentes”, a alteração ocorreria apenas do ponto de vista semântico, mas não 

acarretaria qualquer prejuízo quanto à correção gramatical.” a afirmação é de que “não há alteração quanto à correção 

gramatical”, apesar de alteração no emprego da crase, a correção permanece.  

Fonte:  

http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-forca-tarefa-vai-apurar-se-delator-ligado-a-dirceu-e-mais-dois-quebraram-acordo-de-delacao-13022016
http://noticias.r7.com/brasil/lava-jato-forca-tarefa-vai-apurar-se-delator-ligado-a-dirceu-e-mais-dois-quebraram-acordo-de-delacao-13022016
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/marcos-valerio-propoe-delacao-premiada-na-lava-jato
http://www.infoescola.com/direito/delacao-premiada/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/biblioteca_belmonte/espaco_infantil/acervo_infantil/index.php?p=6512
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/biblioteca_belmonte/espaco_infantil/acervo_infantil/index.php?p=6512
http://www.infoescola.com/literatura/literatura-infantil/


 

17 

 

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. CEREJA, William Roberto; 

MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. Ensino Médio. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 448p. vol. único. (Conforme nova ortografia). 

 

 

Questão: 06 

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

A alternativa “B) “*...+ que matou 2,5 mil pessoas *...+”” não pode ser considerada correta. Em “As consequências estão 

aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, como a 

onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro ponto é o levantamento anual da 

ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização afirma que, neste ano de 2016, as 

37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão mais dinheiro do que os outros 99% 

juntos.” (5º§) todas os trechos em destaque apresentados nas alternativas, com exceção da alternativa “C) o 

levantamento anual da ONG britânica Oxfam” possuem a mesma classificação sintática: sujeito da oração. O pronome 

“que” possui tal classificação também sendo o sujeito da forma verbal “matou”.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

Questão: 09 

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

A alternativa “D) indica uma sequência declarativa e objetiva de sentido completo.” não pode ser considerada correta. O 

“ponto” assinala normalmente o fim de uma sequência declarativa de sentido completo sob a forma de período 

sintático. Já o “ponto de exclamação” marca entonação variável para um variado espectro de sentimentos – tristeza, 

surpresa, espanto, alegria, entusiasmo, súplica, decepção, dor etc. De acordo com o gabarito oficial divulgado, a 

alternativa correta para tal questão é a “C” e não “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte:  

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

 Gabarito preliminar divulgado.  

 

Questão: 15 

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

Os argumentos recursais sustentam que a afirmativa III da questão 15 também está correta e que leva a dupla 

interpretação. Da maneira como afirmativa: “A direção única nas esferas de governo na gestão da política de saúde é o 

fluxo dos serviços ofertados pelo SUS por nível de complexidade, do nível básico para o nível mais especializado” está 

incorreta. Esta se refere ao princípio da descentralização político-administrativa do SUS. Esta tem direção única em cada 

esfera do governo, o que se traduz, na autonomia relativa dos governos na elaboração de suas políticas próprias em 

consonância com as políticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. Dentro deste princípio do SUS deve haver ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. A rede 

de serviços do SUS deve ser organizada através do planejamento da distribuição das ações e serviços por níveis de 

atenção (hierarquização), segundo as necessidades diferenciadas de saúde e dinâmicas territoriais específicas 

(regionalização).  

Apenas a afirmativa II está correta.  

Fonte: GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2012. 

 

Questão: 17 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
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Sustenta o recurso que tanto a alternativa C quanto a D estão corretas. Entretanto, o que se pede na questão é para 

assinalar “a alternativa que melhor representa a forma de entrada de dados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan).” A alternativa D considera apenas os três instrumentos descritos (Ficha Individual de Notificação, 

Ficha Individual de Investigação e Ficha de Notificação Negativa) não considerando que existem outros. 

Desta forma a melhor alternativa que responde corretamente a questão é a opção C. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte  

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da 

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

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

?MOD=AJPERES Acesso em: 18/04/2016. 

 GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2012. 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006 , a revisão deve 

ser feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 

econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 

que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 
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 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 
Questão: 34 

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

De acordo com o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, 2009, do Ministério da Saúde, “no plano individual ou 

biológico, estado nutricional é o resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o gasto energético do organismo 

para suprir as necessidades nutricionais.” O estado nutricional pode ter três tipos de manifestação orgânica: 

 - Adequação Nutricional (Eutrofia): manifestação produzida pelo equilíbrio entre o consumo em relação às necessidades 

nutricionais.  

- Carência Nutricional: manifestações produzidas pela insuficiência quantitativa e/ou qualitativa do consumo de 

nutrientes em relação às necessidades nutricionais. 

 - Distúrbio Nutricional: manifestações produzidas pelo excesso e/ ou desequilíbrio de consumo de nutrientes em 

relação às necessidades nutricionais.”  

Como exposto, a resposta correta para a questão é a alternativa C e não a alternativa A por incluir no conceito também 

o desequilíbrio de consumo de nutrientes em relação às necessidades e não considera somente o excesso de consumo. 

Fonte: VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – SISVAN. Orientações básicas para a coleta, processamento, 

análise de dados e informação em serviços de saúde / [Andhressa Araújo Fagundes et al.]. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2004. Disponível em: 

http://189.28.128.100/nutricao/docs/geral/orientacoes_basicas_sisvan.pdf Acesso em: 18/04/2016. 

 

Questão: 35 

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

Sustenta o recurso que não é função obrigatória do enfermeiro notificar o Ministério Público os casos de violência física 

contra o idoso, podendo ser feita por qualquer outro profissional. De acordo com Lei 10.741/2003 que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e dá outras providências,  citada neste recurso, os serviços de saúde públicos e privados deverão fazer 

a notificação compulsória dos casos de suspeita ou confirmação de violência contra a pessoa idosa à autoridade 

sanitária, utilizando-se a “Ficha de Notificação/Investigação Individual – Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras 

Violências”, e ser obrigatoriamente comunicado por eles a quaisquer dos seguintes órgãos:  autoridade policial, 

Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso ou Conselho Nacional do Idoso. A lei não 

especifica o profissional que deve fazer as notificações mas o enfermeiro, como integrante da equipe de saúde e, no 

caso específico da questão 35, sendo o profissional que tomou conhecimento sobre o ato de violência contra o idoso 

durante a consulta de enfermagem, deve realizar as notificações. 

Fonte Lei 10.741 DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm#art118 Acesso em: 18/04/2016 

 

Questão: 36 

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

Acerca dos Sistemas de Classificação em Enfermagem, a alternativa A está correta. A Taxonomia II da NANDA-I é uma 

linguagem de enfermagem padronizada de diagnósticos de enfermagem, reconhecida mundialmente, que atende aos 

critérios estabelecidos pelo Committee for Nursing Practice Information Infrastructure of American Nurses Asssociation 
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(ANA), já conhecida e utilizada pelos enfermeiros brasileiros. Atualmente está organizada em 13 domínios, 47 classes e 

234 diagnósticos de enfermagem. 

A alternativa B afirma que: “A Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC) fornece uma linguagem padronizada 

dos diagnósticos de enfermagem.” De acordo com GARCIA, et al. 2010, A classificação das Intervenções de Enfermagem 

(NIC) engloba as intervenções que os enfermeiros executam em todos os cenários e especialidades da prática, 

fornecendo uma linguagem padronizada das intervenções que os enfermeiros fazem e não dos diagnósticos de 

enfermagem. 

Fonte: GARCIA, Telma Ribeiro, et al.  Integralidade da Atenção no SUS e Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

Questão: 40 

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

De acordo com o Manual do Ministério da Saúde sobre Técnicas de aplicação e leitura da prova tuberculínica, 2014 as 

medidas de precaução padrão recomendadas na aplicação da prova tuberculínica são: 

- Higienização das mãos.  

- Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – luvas e óculos protetores. O uso da luva de procedimento tem por 

objetivo a proteção do profissional de saúde e do paciente, e os óculos evitam de a tuberculina alcançar o olho do 

profissional de saúde, a partir de seu extravasamento na pele ou durante a aspiração, e/ou no procedimento de retirada 

do ar da seringa.  

- Descarte correto de agulhas com vistas à prevenção de acidente causada por perfurocortante. 

- Gerenciamento adequado de resíduos.  

- Limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho. 

De fato esta bibliografia não exclui outros EPIs porém também os cita, indicando que, se não forem usados não colocará 

em risco a segurança  do profissional de saúde e do paciente.  

Desta forma a alternativa B corresponde ao gabarito da questão devendo o gabarito ser mantido. 

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

Transmissíveis. Técnicas de aplicação e leitura da prova tuberculínica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. Disponível em: 

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

18/04/2016. 

 

 

Cargo: Farmacêutico 

 

Questão: 06 

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

A alternativa “B) “*...+ que matou 2,5 mil pessoas *...+”” não pode ser considerada correta. Em “As consequências estão 

aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, como a 

onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro ponto é o levantamento anual da 

ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização afirma que, neste ano de 2016, as 

37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão mais dinheiro do que os outros 99% 

juntos.” (5º§) todas os trechos em destaque apresentados nas alternativas, com exceção da alternativa “C) o 

levantamento anual da ONG britânica Oxfam” possuem a mesma classificação sintática: sujeito da oração. O pronome 

“que” possui tal classificação também sendo o sujeito da forma verbal “matou”.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/tecnicas_aplicacao_leitura_prova_tuberculinica.pdf
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Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006 , a revisão deve 

ser feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

Questão: 21 

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

Todas as afirmativas estão corretas. O IDH é medido a partir de quatro indicadores: esperança de vida ao nascer; 

expectativa de anos de estudo; média de anos de estudo (da população até o momento); e renda nacional bruta per 

capita (toda a renda do país dividida pelo número total da população). Segundo o organismo da Organização das Nações 

Unidas – ONU – responsável por desenvolver esta medido em todo o planeta, “Desde 2010, quando o Relatório de 

Desenvolvimento Humano completou 20 anos, novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. 

Atualmente, os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte forma:  

 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida;  

 O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de adultos, que é o número 

médio de anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos 

de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade 

que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de 

matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança;  

 E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade 

de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência”. 

OU seja, não há nenhuma contradição detre o que está inserido na questão com as informações prestadas pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PMNUD.  

Fonte:  

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_idh_brasil_onu_avanca_cai_ms 

 http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH 

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 

econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 
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que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 

Cargo: Fiscal de Posturas 

 

Questão: 21 

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

Sustenta o recurso que a primeira escola foi construída com um valor de R$ 350.000,00, ou seja, de acordo com o valor, 

a modalidade de licitação é a tomada de preços. Sustenta também que as outras quatro escolas juntas somam o 

montante de R$ 1.400.000,00, ou seja, a modalidade de licitação é a tomada de preços. O recurso se sustenta em sua 

primeira parte que expressa que de acordo com o valor da primeira escola a modalidade de licitação é a tomada de 

preços, que está correto. Contudo, a segunda parte do recurso não se sustenta, eis que o valor das outras quatro escolas 

juntas somam o montante de R$ 1.400.000,00, bem como o enunciado da questão é claro e diz que as últimas quatro 

escolas foram construídas no mesmo ano corrente, o que, segundo a lei 8.666/93 este valor de R$ 1.400.000,00 se 

somam ao da primeira escola (porque o objeto da licitação é o mesmo – “construção de escola”), cujo montante é de R$ 

1.750.000,00, ou seja, a modalidade da licitação é a concorrência pública. 

 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006 , a revisão deve 

ser feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 
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Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

 

 

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 

econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 

que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 

Cargo: Guarda Municipal 

 

Questão: 02 

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

O texto se refere a uma notícia marcada pela apresentação de fatos utilizando a linguagem formal. As demais opções 

são incoerentes em relação ao texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 09 
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Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O dígrafo é um fenômeno gramatical e fonético que ocorre quando duas letras estão juntas na mesma palavra, e 

formam um único fonema (som). Os dígrafos são classificados em: dígrafos vocálicos (o encontro de duas letras que 

formam um som apenas, sendo este um som vocálico) e dígrafos consonantais (o encontro de duas letras que formam 

apenas um som, sendo este um som consonantal). Dessa forma, verifica-se que há duas opções de respostas que 

atendem ao questionamento abordado: C (potencial) e D (nenhuma), devendo tal questão ser anulada. 

Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

Questão: 12 

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

Segue uma solução com argumentos matemáticos consistentes: 

 2
%10x  

Sabe-se que 
1,0

100

10
%10 

, o que torna evidente que x pode ser escrito como: 

  %1
100

1
01,01,01,01,0

2
x

 
Conforme previsto pelo gabarito preliminar. 

 

Questão: 29 

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

Conforme o enunciado, a arte foi periodizada, deixando de maneira clara uma ordem de sucessão de movimentos 

artísticos ao longo da história. Nesse sentido, a arte antiga deverá ser interpretada como estando entre a pré-história e 

o período medieval. Considerando que o período medieval compreende o intervalo de tempo entre os séculos V e XV, 

refuta a ideia de que o barroco que existiu no século XVIII tenha sido uma arte antiga. Desse modo, o recurso foi 

considerado improcedente pela banca examinadora. 

Fonte: http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-na-antiguidade/arte-egipcia/ 

 

 

Cargo: Jardineiro 

 

Questão:17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 

Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

     

 O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

 

 

Cargo: Médico Plantonista 
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Questão: 08 

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

A alternativa “A) Visitava a mãe diariamente.” não pode ser considerada correta, pois, “diariamente” expressa quanto 

ao sentido, temporalidade. Já “exaustivamente” expressa intensidade, assim como visto em “inteiramente”. 

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

 

Questão: 15 

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

Sustenta o recurso que a afirmativa I da questão está correta. Porém, a afirmativa I corresponde ao princípio da 

universalidade de acesso em todos os níveis de assistência, ou seja, todos tem o mesmo direito de obter as ações e os 

serviços de que necessitam, independentemente da complexidade, do custo e da natureza dos serviços envolvidos. As 

despesas com os problemas e riscos à saúde e o financiamento devem ser repartidos de forma solidária entre grupos de 

diferentes classes de renda. Desta forma, a afirmativa está incorreta. 

Os argumentos recursais afirmam também que a afirmativa III da questão está correta. A maneira como afirmativa 

conceitua o que é direção única está incorreta: “A direção única nas esferas de governo na gestão da política de saúde é 

o fluxo dos serviços ofertados pelo SUS por nível de complexidade, do nível básico para o nível mais especializado”. Esta 

se refere ao princípio da descentralização político-administrativa do SUS. Esta tem direção única em cada esfera do 

governo, o que se traduz, na autonomia relativa dos governos na elaboração de suas políticas próprias em consonância 

com as políticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. Dentro deste princípio do SUS deve haver ênfase na 

descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. A rede 

de serviços do SUS deve ser organizada através do planejamento da distribuição das ações e serviços por níveis de 

atenção (hierarquização), segundo as necessidades diferenciadas de saúde e dinâmicas territoriais específicas 

(regionalização).  

Apenas a afirmativa II está correta. Gabarito: alternativa B. 

Fonte: GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 

2012. 

 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006, a revisão deve ser 

feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 

econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 
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Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 

que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 
Questão: 31 

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

A banca julga o recurso improcedente, pois de acordo com a Atualização das Diretrizes de RCP e ACE da American Heart 

Association de 2015, a primeira atitude a se tomar diante de uma PCR deve ser verificar a segurança do local, e, não, o 

acionamento do serviço de emergência, como indica a assertiva incorreta letra A, o gabarito da questão.  

Fonte: Diretrizes de RCP e ACE da American Heart Association de 2015 – Pagina 10 

Disponível em: https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-

Portuguese.pdf  

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

Houve um erro material na divulgação do gabarito. O medicamento naloxone deve ser administrado por via 

endovenosa, e, não por via intramuscular, como está no gabarito previamente divulgado. 

Fonte: http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/abuso_e_dependencia_de_opioides.pdf. Pagina 9 

 

Questão: 36 

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

O recurso é improcedente pois a questão solicita qual é o medicamento de escolha, ou seja, o principal medicamento 

usado em crises hipertensivas; tendo como resposta correta o Nitroprussiato de Sódio. 

Fonte: Revista Brasileira de Hipertensão, vol 9(4) – pag 354 - Disponível em: 

http://departamentos.cardiol.br/dha/revista/9-4/tratamento.pdf 

 

 

Cargo: Motorista II 

 

Questão: 06 



 

27 

 

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

Nesse trecho especificamente, os dois pontos ( : ) foram utilizados para “marcar um esclarecimento”. As demais opções 

de respostas são atribuições de outros sinais de pontuação. 

Fonte: KOCH, Ingedore Villaça, ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 

Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

     O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

 

Questão: 19 

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

Dentre as alternativas apresentadas, a única ave que voa é a gaivota, as demais pertencem a um grupo de aves que não 

voam. 

 

Questão: 25 

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

 O nome dado a Rio Acima antes dele se tornar um município foi o de Santo Antônio do Rio Acima. O 

enunciado não impede a resolução da questão de forma correta, ou seja, não existe nenhum prejuízo para o 

entendimento e nenhum agravo. 

A resposta correta também está condizente com o gabarito oficial do concurso. 

 Fonte:  

 http://www.prefeiturarioacima.mg.gov.br/ 

 http://rioacima.com/ 

Questão: 27 

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

A primeira extração do petróleo no pré-sal brasileiro foi realizada no Campo de Tupi situado na Bacia de Campos, no 

estado do Rio de Janeiro em 2008. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-que-presal.htm 

 http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/pre-sal/ 

 http://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo/camada_pre_sal.htm 

 

Cargo: Pedagogo 

 

Questão: 02 

http://www.prefeiturarioacima.mg.gov.br/
http://rioacima.com/
http://brasilescola.uol.com.br/quimica/o-que-presal.htm
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/pre-sal/
http://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo/camada_pre_sal.htm
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Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A alternativa “C) “Mas o empregado não se dobrou a esses sofismas.” (Carlos Drummond de Andrade)” é considerada 

correta em virtude da presença de metáfora, sendo sofisma um tipo de argumentação, a possibilidade de se dobrar, ou 

se curvar diante do mesmo possui sentido metafórico. A alternativa “D) “Como uma informe nódoa, avulta e cresce / a 

sombra à proporção que a luz recua.” (Raimundo Correia)” não pode ser considerada correta, pois, nela ocorre uma 

comparação explícita através do elemento comparativo “como”. 

Fonte:  

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 

Questão: 23 

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

No enunciado da questão foi destacada a organização sócio-política de resistência à escravidão denominada Quilombo. 

Assim, o recurso foi considerado improcedente. 

Fonte:  

 GUERINO, Luiza Angélica. Geografia: a dinâmica do espaço brasileiro. V 2. Curitiba: Positivo, 2013. p 89. 

 http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_brasil_mg.html 

Questão: 38 

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

De acordo com o comando da questão, um dos pressupostos a serem observados para a escolha de atividades que 

deverão ser contempladas no ato de planejar é que a aprendizagem se realiza através da conduta ativa do aluno que 

aprende mediante o que ele fez e não o que faz o professor, pois é necessário que o aluno tenha uma participação ativa 

no processo. A aprendizagem do aluno situa-se no movimento do aluno e ao professor cabe à mediação desse 

movimento. 

Fonte: LUCKESSI, C.C. Planejamento e Avaliação na Escola: articulação e necessária determinação ideológica. [on line]. 

Disponível: luckessi.pdf/html. 

 

Questão: 40 

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

A única resposta INCORRETA conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais é a alternativa “B”, pois para os diferentes 

sistemas que compõem a estrutura educacional brasileira, os PCNs se apresentam como um referencial, e não como 

uma prescrição.  Já o argumento recursal é improcedente, pois de acordo com este documento, esquematicamente, 

pode-se apresentar esses níveis da seguinte forma: 1. Parâmetros Curriculares Nacionais - nível de concretização; 2. 

Propostas Curriculares dos Estados e Municípios- 3. Curricular da Escola, de acordo com o seu projeto educacional e, 4. 

Proposta Curricular da Escola em desenvolvimento na sala de aula. Portanto a alternativa “A” está correta, sendo o 

gabarito a alternativa B. 

Fonte: BRASIL, Ministério da Educação e Desporto. Secretaria De Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Documento Introdutório. Brasília: MEC, 1997. 54p. 

 

 

Cargo: Porteiro (Assis. Apoio Escolar) 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 
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Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

     

 O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

Questão: 19 

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

Dentre as alternativas apresentadas, a única ave que voa é a gaivota, as demais pertencem a um grupo de aves que não 

voam. 

 

 

Cargo: Professor I - Educação Infantil 

 

Questão: 21 

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

A história da educação infantil no nosso país acompanha de certa formas a história do mundo, é claro tendo uma 

característica própria. Em meados do século XIX, o atendimento de crianças pequenas não existia no Brasil, os cuidados 

das crianças abandonadas na zona rural ficavam por conta das famílias de fazendeiros e na zona urbana os bebês 

abandonados eram deixados nas “roda de expostos” existente em algumas cidades desde o início do século XVIII. Esta 

situação começa a mudar na segunda metade do século XIX, após o período da abolição da escravatura no país, surgindo 

assim, condições para o desenvolvimento cultural e tecnológico. Com a Proclamação da República como formação de 

governo ocorre algumas iniciativas isoladas de proteção à infância com objetivo de combater as altas taxas de 

mortalidades infantil da época. Já no fim do século XIX, a elite do país assimila os preceitos educacionais do Movimento 

da Escola Nova, influencia européia trazida para o Brasil, o “jardim- de-infância”, gerando muito debate entre os 

políticos da época; pois jardim-de-infância tinha como objetivo de caridade e se destinava ao mais pobre. 

Fonte: PASSAMAI, Gislaine de Lima. SILVA, Joice Ribeiro Machado da. Revista Cientìfica Eletrônica de Pedagogia. Ano VII 

– Número 13- Janeiro de 2009 – Periódicos Semestral. 

 

Questão: 23 

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

O ato de brincar, uma ação mediada pelo contexto sociocultural e o significado construído pela criança sobre a função 

de determinados objetos e da sua participação em certas brincadeiras, não é estático. De um lado existe dependência 

dos sistemas de significação coletivamente compartilhados pelo grupo a que a criança pertence, envolvendo crenças e 

valores dos adultos responsáveis por ela (mãe ou professora). 

 O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (MEC, 1998) estabeleceu a brincadeira como um de seus 

princípios norteadores, que a define como um direito da criança para desenvolver seu pensamento e capacidade de 

expressão, além de situá-la em sua cultura. Atividades de brincadeira na educação infantil são praticadas há muitos 

anos, entretanto, torna-se imprescindível que o professor distinga o que é brincadeira livre e o que é atividade 

pedagógica que envolve brincadeira. Se quiser fazer brincadeiras com a turma, deve considerar que o mais importante é 

o interesse da criança por ela; se seu objetivo for a aprendizagem de conceitos, habilidades motoras, pode trabalhar 

com atividades lúdicas, só que aí não está promovendo a brincadeira, mas atividades pedagógicas de natureza lúdica. 

Fonte: Brincadeira e Desenvolvimento Infantil: Um olhar sociocultural construtivista. QUEIROZ, Norma Lúcia Neris de.  

MACIEL, Diva Albuquerque.   BRANCO, Angela Uchôa. 

 Paidéia (Ribeirão Preto) vol.16 no.34 Ribeirão Preto May/Aug. 2006. 

 



 

30 

 

 

Cargo: Professor II - Séries Iniciais 1º ao 5º ano 

 

Questão: 14 

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

Segundo Luckesi, os instrumentos de avaliação da aprendizagem, também, não podem ser quaisquer instrumentos, mas 

sim os adequados para coletar os dados que estamos necessitando para configurar o estado de aprendizagem do nosso 

educando. Isso implica que os instrumentos sejam adequados ao tipo de conduta e de habilidade que estamos avaliando 

(informação, compreensão, análise, síntese, aplicação, sejam adequados aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, 

realizados no processo de ensino o instrumento necessita cobrir todos os conteúdos que são considerados essenciais 

numa determinada unidade de ensino-aprendizagem; sejam adequados na linguagem, na clareza e na precisão da 

comunicação (importa que o educando compreenda exatamente o que se está pedindo dele); sejam adequados ao 

processo de aprendizagem do educando, Um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao 

contrário, servir-lhe de reforço do que já aprendeu. Responder as questões significativas significa aprofundar as 

aprendizagens já realizadas. Assim, importa para a prática da qualificação dos dados de aprendizagem dos educandos, 

tanto a teoria pedagógica que a sustenta, como o planejamento de ensino que se faz, e não o processo de aprendizagem 

desejado pelo professor de acordo com o que foi planejado.  

Portanto, apenas uma alternativa está incoerente com o enunciado, ou seja, a alternativa D. 

Fonte: LUCKESI, Cipriano Carlos. Considerações gerais sobre avaliação no cotidiano escolar. Entrevista concedida a 

Aprender a Fazer, publicada em IP - Impressão Pedagógica, publicação da Editora Gráfica Expoente, Curitiba, PR, nº 36, 

2004, p. 4-6. Disponível em: 

http://www.luckesi.com.br/textos/avaliacao_consideracoes_gerais_%20sobre_avaliacao.doc  

LUCKESI, Cipriano Carlos. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?  

Disponível em: http://www.artmed.com.br/patioonline/patio.htm?PHPSESSID=47c842e39090dec902020db09b210123.  

 

 

Cargo: Professor III - Educação Física 

 

Questão: 01 

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

A alternativa “D) Há uma advertência associada a uma intervenção objetiva a favor de que mudanças sociais 

consideráveis sejam colocadas em prática.” não pode ser considerada correta, pois, em “Será preciso reverter essas 

nefastas tendências que colocam em xeque a nossa civilização e flertam fortemente com um indesejado cenário de fim 

do mundo.” (13º§) não há a expressão de uma intervenção objetiva, a advertência é feita em relação a necessárias 

mudanças sociais, mas não há explicitação do quê deverá ser feito ou realizado objetivamente. A alternativa “B) 

expressa um ponto de vista do enunciador de forma explícita acerca do quadro apresentado no desenvolvimento do 

texto.” é considerada correta, pois, é possível identificar a subjetividade presente na expressão da opinião particular do 

enunciador.  

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 05 

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

A alternativa “D) “decorrência desses dois fatores” (8º§) = causa.” não pode ser considerada correta. De acordo com o 

dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra decorrência significa “consequência” e não “causa” conforme 

expresso na alternativa em análise. A alternativa apresentada como correta pelo gabarito é “B) nefasta convergência 

(1º§) = prejudicial” e não a “C” conforme afirma o recorrente.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
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Questão: 14 

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

Segundo Luckesi, os instrumentos de avaliação da aprendizagem, também, não podem ser quaisquer instrumentos, mas 

sim os adequados para coletar os dados que estamos necessitando para configurar o estado de aprendizagem do nosso 

educando. Isso implica que os instrumentos sejam adequados ao tipo de conduta e de habilidade que estamos avaliando 

(informação, compreensão, análise, síntese, aplicação, sejam adequados aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, 

realizados no processo de ensino o instrumento necessita cobrir todos os conteúdos que são considerados essenciais 

numa determinada unidade de ensino-aprendizagem; sejam adequados na linguagem, na clareza e na precisão da 

comunicação (importa que o educando compreenda exatamente o que se está pedindo dele); sejam adequados ao 

processo de aprendizagem do educando, Um instrumento não deve dificultar a aprendizagem do educando, mas, ao 

contrário, servir-lhe de reforço do que já aprendeu. Responder as questões significativas significa aprofundar as 

aprendizagens já realizadas. Assim, importa para a prática da qualificação dos dados de aprendizagem dos educandos, 

tanto a teoria pedagógica que a sustenta, como o planejamento de ensino que se faz, e não o processo de aprendizagem 

desejado pelo professor de acordo com o que foi planejado.  

Portanto, apenas uma alternativa está incoerente com o enunciado, ou seja, a alternativa D. 

Fonte: LUCKESI, Cipriano Carlos. Considerações gerais sobre avaliação no cotidiano escolar. Entrevista concedida a 

Aprender a Fazer, publicada em IP - Impressão Pedagógica, publicação da Editora Gráfica Expoente, Curitiba, PR, nº 36, 

2004, p. 4-6. Disponível em: 

http://www.luckesi.com.br/textos/avaliacao_consideracoes_gerais_%20sobre_avaliacao.doc  

LUCKESI, Cipriano Carlos. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem?  

Disponível em: http://www.artmed.com.br/patioonline/patio.htm?PHPSESSID=47c842e39090dec902020db09b210123.  

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 

econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 

que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 
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 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 

 

 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 

Houve um erro material na divulgação de gabarito preliminar, uma vez que, dentre as assertivas apresentadas na 

referida questão a única opção que contempla é aquela expressa na letra A) Corrida de Pista. O gabarito informa como 

correta a opção B) Corrida de meio fundo.  É importante ressaltar que a corrida de pista contempla  também a corrida 

de fundo que tem o percurso de 5.000 a 10.000 metros.  

Fonte CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. Atletismo: regras oficiais de competição 2014 – 2015.  

 

Questão: 40 

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

A afirmativa apresentada no item III traz que “O domínio total da técnica de gestos motores é uma importante dimensão 

da cultura humana, sendo através desta  que as crianças poderão externalizar práticas comunicativas e expressivas, 

apropriando-se da cultura corporal na qual estão inseridas ao mesmo tempo em que contribuem para o enriquecimento 

da mesma”. 

Nota-se que foi empregado que o domínio total da técnica de gestos motores, como um meio para que crianças 

pudessem externalizar práticas comunicativas e expressivas, apropriando-se da cultura corporal. É importante 

ressaltar um paradoxo nessa afirmativa que a torna falsa. O domínio total do gesto motor é uma característica de uma 

concepção tradicional de Educação Física na escola. Em outras palavras a prática pela prática somente. No entanto, 

segundo a cultura corporal de movimento, concepção surgida a partir do movimento renovador na segunda metade da 

década de 1980, que por sua vez critica a abordagem tradicional de Educação Física, mais precisamente a Aptidão Física, 

não será pelo domínio total da técnica de gestos motores que se dará a externalização de práticas comunicativas e 

expressivas no aluno, mas por uma abordagem que privligie aspectos culturais, sociais, políticos e históricos que 

perpassam as práticas corporais de movimento como resultante da produção da humanidade. 

Portanto o item III dessa questão encontra-se errada. Por conseguinte a sequencia correta é aquela apresentada pelo 

gabarito.  

Fonte: BATISTA, E. H. M.; AMORIM, A. R. A importância das brincadeiras folclóricas na educação infantil. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte – Volume 6, número 3, 2007 

 

 

Cargo: Professor III - História 

 

Questão: 03 

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

De acordo com o gabarito apresentado, apenas a afirmativa “III - O aumento da desigualdade e aquecimento do planeta 

são reflexos, também, de ações do homem; sendo atribuídas a esses dois fatores, outras questões sérias e preocupantes 

que afligem e afligirão a humanidade.” está correta, não sendo apresentada como correta a afirmativa II conforme 

afirma ter ocorrido o recorrente.  

Fonte: Gabarito divulgado. 

 

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

De acordo com o enunciado dado na questão supracitada, a abordagem construtivista pode ser dividida em duas 

correntes: o Construtivismo-Interacionista e o Sócio interacionista. O comando dado solicita-se que analise quais as 

afirmativas corretas, acerca apenas da abordagem do Construtivismo-Interacionista.  

Considerando que no Construtivismo-Interacionista as novas ideias, que tinham no suíço Jean Piaget o seu maior 

expoente, sugeriam que o aprendiz compreendia o mundo através da sua percepção, construindo significados para este 

mundo. Piaget acreditava que a aprendizagem acontecia por etapas que estavam diretamente ligadas ao 

desenvolvimento mental da cada estudante. Ela estava centrada no desenvolvimento individual do sujeito, cada 

estudante deveria construir seu próprio conhecimento, sem levar em conta o contexto histórico social. A ideia principal 

da abordagem piagetiana era que "a lógica de funcionamento mental da criança é qualitativamente diferente da lógica 

adulta". 

Já para o Construtivismo Sócio Interacionista proposto por Vygotsky tinha como principal veia a interação entre os 

indivíduos. No Ocidente, no entanto, sua "teoria" só ficou conhecida a partir dos anos 80 e 90. L. S. Vygotsky, psicólogo 

russo que viveu e desenvolveu seus estudos durante os anos 30. 

Para Vygotsky, todo o processo de aprendizagem estava diretamente relacionado à interação do indivíduo com o meio 

externo (meio este que levava em conta não apenas os objetos, mas os demais sujeitos). Dentro da perspectiva dele e 

de seus seguidores (Luria, Leontinev etc.) [Campello 98], a inteligência humana é constituída através de ferramentas 

culturais, tais como a linguagem, que são o legado das gerações passadas e, portanto, só pode ser compreendida a partir 

de uma perspectiva sócio histórica da cognição. 

Portanto, dentro da abordagem Construtivismo-Interacionista apenas os itens I e II, estão corretos. 

Fonte:  

OLIVEIRA, Marta K. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento, um processo sócio-histórico. Ed. Scipione, 1993. 

BOCK, Ana M. B.; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria L.T.- Psicologias: Uma Introdução ao estudo de Psicologia. Ed. 

Saraiva, 1992. 

LA TAILLE, YVES DE; OLIVEIRA, MARTA KOHL DE.  Piaget,     Vygotsky,   Wallon :  teorias psicogenéticas em 

discussão.  São Paulo : Summus 

 

Questão: 19 

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

A supracitada questão solicita que “de acordo com o caso exposto e verificada a prática de ato infracional por uma 

criança de 11 anos, a autoridade competente poderá aplicar as seguintes medidas de acordo Estatuto, EXCETO.” 

A única alternativa que não condiz com Art. 101. “Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas de I a VI”, é a alternativa “A”, item III, do Art. 112 

(prestação de serviços à comunidade), que se trata de “sanção”, denominada medida socioeducativa, prevista no art. 

112, do ECA, aplicada a adolescente maior de 12 anos.  

Fonte: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm 

 

Questão: 24 

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

Recurso prejudicado por não corresponder a questão ora mencionada. 

 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 

com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 

indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 

importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 
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econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 

condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 

euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 

que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 

no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 

relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 

China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 

indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 

questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 

positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 

2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 

portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 

já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  

 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016. 

 

Questão: 28 

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

A questão não objetiva saber o conhecimento técnico específico sobre o que é uma joint venture, mas apenas que a 

mineradora responsável por um dos maiores desastres naturais da história do Brasil, a Samarco, é uma joint venture 

formada pelas mineradoras Vale e BHP. Tal fato foi amplamente divulgado nos veículos de comunicação brasileiros 

durante o acidente e toda vez que se fala na empresa, há a implicação das duas grandes mineradoras por suas relações 

estabelecidas por uma joint venture. Portanto, trata-se de tema amplamente debatido, divulgado que versa sobre uns 

fatos mais graves e importantes ocorridos no Brasil nos últimos anos. O conhecimento dos atores envolvidos nesta triste 

história e como se deu este envolvimento que foi o objetivo de mensuração da questão. É mister, diante dos fatos 

ocorridos, que o cidadão saiba que a Samarco é uma joint venture formada por Vale e BHP para explorar minérios na 

região Mariana (MG). 

Fonte:  

 http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/2015/11/onu-critica-brasil-vale-e-bhp-por-resposta-inaceitavel-a-

desastre-de-mariana.html 

 http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/economia/20151106/conheca-samarco-mineradora-por-tras-

tragedia-mariana/315358 

 http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/11/151125_onu_brasil_mariana_fd 

 http://oglobo.globo.com/economia/samarco-joint-venture-da-vale-bhp-vai-cortar-producao-3815734 

 http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/bhp-triplica-equipe-no-brasil-apos-desastre-da-samarco 

 http://noticias.terra.com.br/bhp-se-compromete-com-recuperacao-de-area-

afetada,0cfe299d37b60f2ffeaad7f8a18c6eebgr9qly7j.html 

 http://noticias.r7.com/brasil/vale-discute-com-governo-acordo-sobre-desastre-da-samarco-nesta-quinta-

25022016-1 
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 http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2016/01/20/internas_economia,726757/samarco-pode-levar-

ao-rebaixamento-do-bonus-da-bhp-diz-corretora.shtml 

 

Questão: 31 

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

A resposta CORRETA é a letra A. Jânio Quadros, foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital. Foi aquele 

presidente da República que renunciou ao mandato depois de apenas sete meses de governo. No dia 19 de agosto de 

1961, ele condecoraria Che Guevara que visitava o Brasil. No dia 25,  renunciaria,  embora ainda se questione se ele de 

fato estava querendo deixar o poder ou corria atrás de mais poder, retornando nos braços do povo, como se dizia na 

época. Jânio Quadros pode ser visto como um dos maiores expoentes do período populista no Brasil. Sua carreira 

política meteórica foi sustentada por aparições públicas apelativas onde sempre fazia questão de se mostrar como um 

líder carismático das massas. Em menos de uma década, conseguiu eleger-se vereador, prefeito, governador e deputado 

federal pelo Estado de São Paulo. Em 1960, lançou sua candidatura à presidente prometendo superar as mazelas 

deixadas pelo governo JK. Utilizando a vassoura como símbolo de sua campanha presidencial, insistia em moralizar o 

cenário político nacional e “varrer” a corrupção do país. Contando com essas premissas, Jânio conseguiu uma expressiva 

votação, indicando a consolidação do regime democrático no país. No entanto, as contradições e a falta de um claro 

posicionamento político fizeram com que o mandato de Jânio Quadros fosse tomado por situações nebulosas. O 

presidente João Goulart é que assinou a criação do 13º salário , em 1962, e não Jânio Quadros. Também chamado de 

gratificação de Natal, o 13º é uma das conquistas históricas dos brasileiros no campo trabalhista, comparável ao salário 

mínimo, às férias remuneradas e ao FGTS. No governo Dutra, Percebendo que o país se via com fortes problemas 

econômicos, Dutra adotou medidas que visavam facilitar a importação no que dizia respeito a maquinário industrial e 

combustível, e em maio de 1947 ele tentou reorganizar os gastos públicos com alimentação, saúde, transporte e energia 

por meio do PLANO SALTE. Em 21 de abril de 1960 Brasília foi inaugurada. 

Fonte 

 http://www.averdadesufocada.com/index.php/poltica-interna-notcias-103/5700-2508-carta-de-renncia-de-jnio-

quadros- A Verdade  Sufocada  - A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça - Carlos Alberto 

Brilhante Ustra 

 ww.infoescola.com/historia/governo-de-juscelino-kubitschek/ 

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/governo-joao-goulart-1961-1964-polarizacao-conduz-ao-

golpe.htm 

 http://trt-1.jusbrasil.com.br/noticias/3183849/criacao-do-13-salario-completa-50-anos 

 VAINFAS, Ronaldo...[et al.] História: volume único. -São Paulo: Saraiva, 2010. P.775. 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 693. 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 286. 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/governo-janio-quadros.htm 

 

Questão: 34 

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

A resposta CORRETA é a letra C, pois a imagem do dragão, desde a década de 90 é relacionada à inflação, e as duas 

imagens trazem claramente essa referência. A imprensa tenta explicar, divulgar e simplificar todo o processo 

inflacionário, que já era bastante complexo até para os melhores economistas. Como explicar por exemplo que, em 

1986 com 56 mil cruzados, comprava-se um carro e que dois anos mais tarde, com esta mesma quantia, comprar-se-ia 

dois pneus? A inflação é um dragão: O monstro está solto (Veja, 13/5/87); O dragão irado (Veja, 28/12/88); O dragão 

reclama uma dieta mais forte (Veja, 28/12/88). Constatamos a importância da imagem do Dragão para se referir à 

Inflação. A inflação é muitas vezes representada pela cauda do dragão, que serve para representar a curva da inflação. 

Entre outras imagens associadas ao implícito cultural brasileiro, temos a figura de São Jorge combatendo o dragão — um 

dos elementos do sincretismo brasileiro (religião católica + crenças de origens africanas ou indígenas) — de onde 
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surgem também metáforas derivadas: A macumba econômica, o vodu dos preços. Mas a representação icônica nos 

descreve um dragão simpático, saído de um conto de fadas ou de um desenho animado (imagem associada aos contos 

tradicionais, vindos da Europa e do Oriente). O evento da indexação pode ser retratado na atualização dos valores dos 

bens, serviços, contratos e ativos com base na trajetória pretérita de alguns índices de inflação, tendo sido semeado na 

segunda metade do decênio de 1960, no âmbito do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), com a instituição 

da correção monetária.  

Inflação é o aumento dos preços de bens e serviços comercializados numa economia. O contrário chama-se deflação. A 

inflação não se refere a um ou outro preço tomado individualmente. Ela se refere sempre à média de um conjunto de 

preços. Só para fins de raciocínio, imagine uma economia na qual cinco bens e serviços sejam transacionados. A inflação 

é o aumento médio dos preços desses bens e serviços em um determinado intervalo de tempo. Em toda essa história, a 

inflação sempre esteve ligada a desequilíbrios internos (muito especialmente o crescimento exagerado da despesa do 

governo, levando a um aquecimento da demanda muito acima da capacidade da oferta), a choques externos (mudanças 

desfavoráveis na economia internacional) e a turbulências políticas internas (incertezas quanto ao comportamento do 

governo em relação à economia), fatores que muitas vezes se retroalimentaram. O Plano Real conseguiu mudar o rumo 

dessa história. Desarmou o sistema de indexação, restabeleceu a confiança em que o governo não faria loucuras na 

economia e virou uma página complicada da história brasileira. As notícias referentes à economia muitas vezes usam a 

palavra deflação. O termo pode causar dúvidas, já que é menos comum que o seu oposto - a inflação. Ou seja, enquanto 

a inflação se refere ao aumento geral dos preços, a deflação é a queda. 

Fonte: 

 http://seer.ufrgs.br/organon/article/viewFile/29364/18054http://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/

deflacao-e-inflacao-a-danca-dos-precos.htm 

 http://www.ipardes.gov.br/pdf/comunicados_planejamento/Comunicado_Planejamento_13.pdf 

 https://pmbortolon.wikispaces.com/file/view/5_Matematica+Financeira+e+Inflacao.pdf 

 SIMONSEN, Mario Henrique- A inflação brasileira: lições e perspectivas. Revista de Economia Política, vol. 5, nº 

4, outubro- dezembro/ 1985- http://www.rep.org.br/pdf/20-2.pdf 

 

Questão: 38 

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

A resposta é a letra A. pode-se perceber que uma constituição promulgada logo após uma ditadura não poderia ter 

cunho repressivo ou autoritário. O Congresso transformou-se em Assembleia Constituinte, que foi a primeira no país a 

ter, na sua composição, elementos do Partido Comunista. A Constituição Brasileira de 1946, em termos gerais era uma 

constituição liberal, pois assegurava aos cidadãos a liberdade de opinião, organização, propriedade e outras. Dava maior 

autonomia aos Estados e Municípios. Entretanto as elites pretendiam manter o continuísmo tal como no Estado Novo, 

procurando garantir o controle sobre as massas trabalhadoras e os sindicatos atrelados ao Estado. Ela estabelecia os 

seguintes pontos: forma de governo republicano; regime: presidencialista; divisão de poderes: Executivo, Legislativo e 

Judiciário; presidente eleito por voto direto para um mandato de cinco anos; acompanhado da eleição do vice-

presidente que também acumulava as funções de Presidente do Senado, senadores, três por Estado, eleitos para um 

mandato de oito anos; voto universal, secreto e obrigatório para maiores de dezoito anos, exceto para analfabetos, 

soldados e cabos; direito de greve; autonomia dos Estados e Municípios; princípio da liberdade de criação de 

organizações partidárias, com exceção ao partido comunista, vedava terminantemente a pena de morte, as de caráter 

perpétuo, a de banimento e a do confisco. 

Fonte 

 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/92058/constituicao-dos-estados-unidos-do-brasil-46 

 http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=artigos_leitura_pdf&artigo_id=4037 

 ARRUDA, José Jobson de A. PILETTI, Nelson. Toda a História. 12. ed. São Paulo: Ática, 

2005.                                                                                                                                 

 ARRUDA, Marcos. CALDEIRA, Cesar. Como Surgiram as Constituições Brasileiras. Rio de Janeiro: FASE (Federação 

de Órgãos para Assistência Social e educacional). Projeto Educação Popular para a Constituinte, 1986 
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Questão: 40 

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

A resposta CORRETA é a letra B. De fato, a independência dos países da América do Sul, que começou como afirmação 

de identidade própria frente às antigas metrópoles, acabou concretizando-se em múltiplas identidades que se definiam, 

às vezes em sangrentos conflitos, contra as outras. Ao mesmo tempo, intervieram no processo novas metrópoles que, 

com frequência, estimularam as divergências e desestimularam a industrialização e o desenvolvimento econômico 

autônomo. A América espanhola fragmentou-se irremediavelmente e a América portuguesa, o Brasil, manteve-síntegra 

dada à sua singularidade, mas de costas para o resto do continente. Os países sul-americanos instituíram o primeiro 

modelo consolidado de integração regional, baseado na economia, com a criação da Associação Latino-Americana de 

Livre Comércio (ALALC). O Acordo de criação da ALALC previa a constituição de uma área de livre comércio na região, no 

prazo de 12 anos. O descumprimento dos prazos e as dificuldades referentes à eliminação de tarifas, com base no 

princípio da cláusula da nação mais favorecida, são alguns dos fatores usualmente relacionados ao fracasso da ALALC. O 

descontentamento com os rumos da ALALC conduziu Bolívia, Colômbia, Chile, Equador e Peru a firmarem, em 1969, o 

Acordo de Cartagena, que instituiu o Pacto Andino. A motivação para a formação do Pacto Andino era o vislumbramento 

da integração regional seguindo os padrões internacionais e tendo na sua composição certa uniformidade econômica 

entre os países-membros. 

Com efeito, o retorno da democracia, a partir dos anos 80 do século passado, permitiu que, dois países, Argentina e 

Brasil, abandonassem a histórica disputa pela hegemonia da bacia do Prata e identificassem vastas áreas de cooperação 

e interesse mútuo. Como resultado, foram firmados os famosos acordos Alfonsín-Sarney, que deram impulso inicial à 

integração entre Argentina e Brasil e pavimentaram a criação posterior do MERCOSUL, já com a presença de dois aliados 

preciosos: Paraguai e Uruguai. O ponto culminante dessa aproximação foi a assinatura, em 26 de março de 1991, do 

Tratado de Assunção para a Constituição de um Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Este bloco se constitui na base de 

outros processos de integração, como o da UNASUL e da Celac. 

Fonte: 

 (http://brasilnomundo.org.br /o-mercosul-e-os-processos-de-integracao-da- integracao-pela-cidadania-ou-

desintegracao-pelas-assimetrias/#.VsULA_krKUk) 

 http://www.ecoiguassu.tur.br/passeios/ler/26/marco-das-tres-fronteiras.html 

 http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-418/sn-418-62.htm 

 ARROYO, Monica. Fim de século e globalização: o novo mapa do mundo. São Paulo: HUCITEC-ANPUR, 2002. 

 AZEVEDO, Flávio Antonio Gomes de. A presença de trabalho forçado na cidade de São Paulo: Brasil/Bolívia. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina. Universidade de São 

Paulo. São Paulo: PROLAM/USP, 2005. 

 HARVEY, David. Condição pós-moderna. 8ª ed. São Paulo: Loyola, 1999. 

 HARVEY, David. O enigma do capital: e as crises do capitalismo. Tradução: João Alexandre Peschanski. São Paulo: 

Boitempo, 2011. 

 IANNI, Octavio. A era do globalismo. 2ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 

 

 

Cargo: Professor III - Matemática 

 

Questão: 36 

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

a) x2-5x+6>0:  

 raízes: x’= 2 e x’’= 3       ++++++ 2 –  –  –  –  –  –   3 +++++++      S=]-∞,2* U +3,+∞*   

O conjunto solução  apresenta infinitos números inteiros.                          

b) x2-5x+6<0:  

raízes: x’= 2 e x’’= 3        ++++++ 2 –  –  –  –  –  – 3  +++++++        S= ]2,3[  
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O conjunto solução portanto não apresenta nenhum número inteiro. (OK) 

c) x2-5x+6≤0: 

raízes: x’= 2 e x’’= 3        ++++++ 2 –  –  –  –  –  – 3  +++++++        S= [2,3] 

O conjunto solução apresenta dois números inteiros: 2 e 3.  

d) x2-5x+6≥0: 

raízes: x’= 2 e x’’= 3       ++++++ 2 –  –  –  –  –  –   3 +++++++      S=]-∞,2+ U *3,+∞*   

O conjunto solução apresenta infinitos números inteiros. 

 

Cargo: Psicólogo 

 

Questão: 06 

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

A alternativa “B) “*...+ que matou 2,5 mil pessoas *...+”” não pode ser considerada correta. Em “As consequências estão 

aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, como a 

onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro ponto é o levantamento anual da 

ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização afirma que, neste ano de 2016, as 

37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão mais dinheiro do que os outros 99% 

juntos.” (5º§) todas os trechos em destaque apresentados nas alternativas, com exceção da alternativa “C) o 

levantamento anual da ONG britânica Oxfam” possuem a mesma classificação sintática: sujeito da oração. O pronome 

“que” possui tal classificação também sendo o sujeito da forma verbal “matou”.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

Questão: 09 

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

A alternativa “D) indica uma sequência declarativa e objetiva de sentido completo.” não pode ser considerada correta. O 

“ponto” assinala normalmente o fim de uma sequência declarativa de sentido completo sob a forma de período 

sintático. Já o “ponto de exclamação” marca entonação variável para um variado espectro de sentimentos – tristeza, 

surpresa, espanto, alegria, entusiasmo, súplica, decepção, dor etc. De acordo com o gabarito oficial divulgado, a 

alternativa correta para tal questão é a “C” e não “B” conforme afirma o recorrente.  

Fonte:  

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

 Gabarito preliminar divulgado.  

Questão: 13 

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

Segundo as razões recursais a alternativa A da questão também está incorreta. Conforme a fonte fornecida no recurso 

(http://www.epsjv.fiocruz.br/pdtsp/index.php?s_livro_id=6&area_id=4&autor_id=&ca 

pitulo_id=24&sub_capitulo_id=81&arquivo=ver_conteudo_2) “observou-se uma mudança na distribuição interna dos 

componentes da mortalidade infantil no período 1996-2004, ocorrendo, por um lado, aumento do componente 

neonatal precoce; por outro, uma redução no componente pós-neonatal” A taxa de mortalidade neonatal precoce se 

conceitua como o número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos (e não de 0 a 27 dias como na alternativa D) por mil 

nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. É um dos componentes 

da taxa de mortalidade infantil que se traduz como número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos 

vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Tal taxa é também um dos 

componentes da taxa de mortalidade perinatal que não é abordada na questão. Atuais literaturas reconhecem que a 

mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade infantil não estando desatualizada como exposto.  

Decisão manter o gabarito. 

Fonte: 
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 REDE Interagencial de Informação para a Saúde Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e 

aplicações / Rede Interagencial de Informação para a Saúde - Ripsa. Indicadores e Dados Básicos para a Saúde 

no Brasil (IDB): ficha de qualificação do indicador. Disponível em: http://fichas.ripsa.org.br/2012/c-1-1/?l=pt_BR 

Acesso em: 18/04/2016. 

 Lansky S et al. Mortalidade Neonatal e Avaliação da Assistência Materno-Infantil. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, 30 Sup:S192-S207, 2014. p. S193 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v30s1/0102-311X-csp-

30-s1-0192.pdf Acesso em: 18/04/2016 

 

Questão: 17 

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

Sustenta o recurso que tanto a alternativa C quanto a D estão corretas. Entretanto, o que se pede na questão é para 

assinalar “a alternativa que melhor representa a forma de entrada de dados no Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan).” A alternativa D considera apenas os três instrumentos descritos (Ficha Individual de Notificação, 

Ficha Individual de Investigação e Ficha de Notificação Negativa) não considerando que existem outros. 

Desta forma a melhor alternativa que responde corretamente a questão é a opção C. 

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte  

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da 

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

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

?MOD=AJPERES Acesso em: 18/04/2016. 

 GIOVANELLA, Lígia, et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2ª ed. rev. e amp. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2012. 

 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006 , a revisão deve 

ser feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

Questão: 23 

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

Sri Lanka é um país insular localizado no Oceano Índico ao sul da Índia, da qual é separada pelo estreito de Palk. 

Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_idh_brasil_onu_avanca_cai_ms 

Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.596) 

 

Questão: 24 

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

José Graziano da Silva continua diretor geral da FAO. 

Fonte: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/images/organigramme/FAO-Organigram-en.pdf 

 

Questão: 31 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 
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A questão foi anulada por apresentar duas alternativas de respostas que atendam ao seu enunciado, 
considerando que além da alternativa D a alternativa C também está correta de acordo com visão da Teoria da 
Personalidade Geral. 
 

Questão: 36 

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

Rogers via a estrutura da personalidade em termos de um único constructo, o qual denominava SELF; entendendo Self, 

ou autoimagem, como um conjunto de crenças que cada um possui sobre sua natureza, suas qualidades particulares e 

seu comportamento característico; onde sua autoimagem é a imagem mental de si mesmo. As pessoas são conscientes 

dela, portanto ela não permanece enterrada no inconsciente. 

Fonte: WAYNE, Weiten. Introdução à psicologia – Temas e variações ;  São Paulo- Cengage; 2010 

 

Questão: 37 

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

Para psicologia social a percepção de pessoa, é  justamente a interação com o outro ser humano e a reação que tudo 

isso provoca nele e em mim mesmo. 

Fonte: WAYNE, Weiten. Introdução à psicologia – Temas e variações ;  São Paulo- Cengage; 2010 

 

 

Cargo: Secretário Escolar 

 

Questão: 05 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

“São sensíveis às suas palavras e comportamentos.” 

De acordo com a gramática da Língua Portuguesa, o uso do acento grave indicador de crase diante de pronome 

possessivo feminino é facultativo em se tratando de singular. Exemplo: Refiro-me à sua amiga. Em se tratando de plural 

como é o exemplo da questão, deve ser usado “a ou às”. Portanto, o trecho poderia estar escrito também da seguinte 

maneira: “São sensíveis a suas palavras e comportamentos”. Diante do exposto a resposta foi alterada para alternativa 

B. 

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo 

 ortográfico. 37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.  

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

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

 

Questão: 10 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

“Assim como somos vulneráveis ao amor e ao cuidado, também somos à maldade e à indiferença, e as consequências 

disso são negativas.” 

A conjunção assim trata-se de uma conjunção conclusiva e também trata-se de uma conjunção aditiva. Porém dentro do 

contexto empregado, observa-se que o termo “assim” está acompanhado do termo “como”, formando a expressão 

“assim como” que transmite ao trecho uma ideia de comparação. Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte:  

 CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. Ensino Médio Integrado. 

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Lexikon Editora Digital, 2013.  
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 SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. 31. ed. São Paulo: Nova Geração 

Gram. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Segurança do Trabalho 

 

Questão: 01 

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

A alternativa “D) Há uma advertência associada a uma intervenção objetiva a favor de que mudanças sociais 

consideráveis sejam colocadas em prática.” não pode ser considerada correta, pois, em “Será preciso reverter essas 

nefastas tendências que colocam em xeque a nossa civilização e flertam fortemente com um indesejado cenário de fim 

do mundo.” (13º§) não há a expressão de uma intervenção objetiva, a advertência é feita em relação a necessárias 

mudanças sociais, mas não há explicitação do quê deverá ser feito ou realizado objetivamente. A alternativa “B) 

expressa um ponto de vista do enunciador de forma explícita acerca do quadro apresentado no desenvolvimento do 

texto.” é considerada correta, pois, é possível identificar a subjetividade presente na expressão da opinião particular do 

enunciador.  

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 06 

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

A alternativa “B) “*...+ que matou 2,5 mil pessoas *...+”” não pode ser considerada correta. Em “As consequências estão 

aí: aumento do nível dos oceanos e ocorrências cada vez mais frequentes de fenômenos climáticos extremos, como a 

onda de calor que matou 2,5 mil pessoas na Índia, também no ano passado. O outro ponto é o levantamento anual da 

ONG britânica Oxfam sobre desigualdade e concentração de renda. A organização afirma que, neste ano de 2016, as 

37 milhões de pessoas que compõem o 1% mais rico da população mundial terão mais dinheiro do que os outros 99% 

juntos.” (5º§) todas os trechos em destaque apresentados nas alternativas, com exceção da alternativa “C) o 

levantamento anual da ONG britânica Oxfam” possuem a mesma classificação sintática: sujeito da oração. O pronome 

“que” possui tal classificação também sendo o sujeito da forma verbal “matou”.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 

 

Questão: 23 

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

Não há questionamento sobre qual país ultrapassou o Brasil, já que está informação já se encontra no texto que 
contextualiza a questão. O que se questiona é: “A nação que ultrapassou o Brasil é um país insular, localizado no Oceano 
Índico, ao sul de qual país, parceiro do Brasil no Brics?”. Desta forma, a banca busca mensurar os conhecimentos 
geográficos (geografia mundial - Sri Lanka é uma ilha localizada ao sul da Índia) e políticos (Índia integra o Brics), 
juntamente com o Brasil.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151214_idh_brasil_onu_avanca_cai_ms 
Almanaque Abril 2015 (São Paulo: Editora Abril, 2015, p.596) 
 

Questão: 27 

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

As projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento – OCDE são cíclicas e variáveis, assim como ocorrem 
com as economias globais hoje. Por isso, a questão foi clara em seu enunciado, solicitando uma análise com base no 
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indicar econômico divulgado em janeiro de 2016, ou seja, o primeiro do ano e o mais significativo que apresentou a 
importante informação de que seu indicador econômico, que tem o objetivo de capturar os pontos de virada 
econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto no Brasil. O documento é claro ao afirmar que as 
condições econômicas estão se estabilizando no Brasil e na China e a perspectiva é de crescimento estável na zona do 
euro, enquanto as economias dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão perdendo força, disse a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira. A OCDE informou que seu indicador econômico, 
que tem o objetivo de capturar os pontos de virada econômicos, mostrou sinais de estabilização tanto na China quanto 
no Brasil. "Na Grã-Bretanha e nos EUA, o indicador aponta para enfraquecimento do crescimento, embora em níveis 
relativamente altos", disse a organização em um comunicado. "Entre as principais economias emergentes, os índices da 
China e do Brasil confirmam sinais de estabilização, indicados na avaliação do mês passado", completou. "Na Rússia, o 
indicador prevê que o crescimento está perdendo ritmo enquanto o da Índia sinaliza crescimento em fortalecimento." A 
questão levanta conhecimentos gerais sobre os movimentos econômicos globais, incluindo o Brasil, trazendo novidades 
positivas para o país, com uma indicação de que a economia do país e da China, que tanto preocupou o planeta em 
2015, estão se estabilizando. Tais informações foram divulgadas nos veículos de comunicação de ampla repercussão e, 
portanto, não podem ser depreciadas como de importância geral, alçada ao posto de conhecimento técnico específico, 
já que se trata de informação de importância mundial e que traz repercussões a longo prazo a vida de toda a população.  

Fonte:  
 http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0UP17V20160111 

 http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-

ocde.html 

 http://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2016/01/11/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-

estabiliza-e-zona-do-euro-esta-estavel-diz-ocde.htm 

 http://www1.folha.uol.com.br/paywall/login.shtml?http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/01/1728122-

crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabiliza-diz-ocde.shtml 

 http://noticias.r7.com/economia/crescimento-economico-de-brasil-e-china-se-estabilizam-e-zona-do-euro-esta-

estavel-diz-ocde-11012016 

 

Questão: 40 

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

A questão atende ao conteúdo divulgado no Edital para o cargo de Administrador e é ancorada pelo dispositivo legal. 

Fonte: Art. 1º - Título I – Livro I – Decreto nº 3.408, de 06 de Maio de 1999. 

 

 

Cargo: Servente Escolar 

 

 

Questão: 01 

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

O primeiro parágrafo do texto enfatiza que “Quando se pergunta à população brasileira, em uma pesquisa de opinião, 

qual seria o problema fundamental do Brasil, a maioria indica a precariedade da educação”. As demais informações 

apresentadas para análise são inadequadas ao texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 25 

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

Antes de se emancipar, o município de Rio Acima era distrito de Nova Lima que pertencia à comarca de Sabará. Portanto 

o município conseguiu se emancipar de Nova Lima. 

 Fonte:  

 http://www.prefeiturarioacima.mg.gov.br/pagina/4569/Hist%C3%B3ria 

http://www.prefeiturarioacima.mg.gov.br/pagina/4569/Hist%C3%B3ria
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 http://rioacima.com/txt/10/historia-de-rio-acima.html 

Questão: 29 

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

A prática de desenvolvimento sustentável consiste em obter crescimento econômico, mas garantindo a preservação do 

meio ambiente para as gerações futuras.  

Fonte: 

http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/http://brasilescola.uol

.com.br/geografia/desenvolvimento-sustentavel.htm 

Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Questão: 01 

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

O texto logo em seu primeiro parágrafo afirma que duas questões primordiais não foram sanadas são: aprendizagem e 

convivência. A partir daí o texto se desenvolve ligando os seus argumentos a estes dois pontos, dando a entender que o 

desafio da inclusão parte dessas duas premissas. Portanto a resposta correta é: envolve desafios ligados à aprendizagem 

e à convivência de um grupo de alunos. 

Fonte: 

 O próprio texto 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. Niterói: 

Impetus, 2014. 

 

Questão: 08 

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

Ao afirmar que se deve compartilhar com a família a complexidade da Educação das crianças e dos jovens, infere-se que 

a família deve estar envolvida nesse processo, e para isso e necessário um trabalho de inclusão da família. 

Fonte: 

 O próprio texto 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

 

Questão: 27 

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

De acordo com o autor Itiro Iida (2005) o ouvido humano é capaz de perceber sons de 20 a 140 dB. Os sons 

normalmente encontrados no lar, tráfego, escritórios e fábricas estão na faixa de 50 a 100 dB. Sons acima de 120 dB 

causam desconforto e, quando atingem 140 dB, a sensação torna-se dolorosa.  

Fonte: IIDA, Itiro, Ergonomia – Projeto e Produção – 2ª edição revista e atualizada – São Paulo – Editora Edgard Blucher – 

2005 – Pág. 91. 

 

Questão: 29 

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

De acordo com os autores Mattos e Másculo (2011) os hidrantes devem ser constituídos de uma tomada d’água munida 

de um dispositivo de manobra cuja altura sobre o nível do piso não deve  ultrapassar 1,50 m. Poderão ser instalados 

interna ou externamente aos riscos a proteger. E recomendado que cada ponto a proteger do edifício seja atingido 

concomitantemente por dois jatos de água. 

Fonte: MATTOS, Ubirajara Aluízio de Oliveira, MÁSCULO, Francisco Soares (organizadores) – Higiene e Segurança do 

Trabalho – São Paulo – Elsevier Editora Ltda – 2011 – Pág. 173. 

 

http://rioacima.com/txt/10/historia-de-rio-acima.html
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Cargo: Terapeuta Ocupacional 

 

Questão: 04 

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

A alternativa “B) A substituição da forma verbal “chegaram” por qualquer outro verbo de mesmo sentido não provoca 

qualquer alteração em relação à ocorrência de crase.” não pode ser considerada correta, pois, sendo o verbo 

responsável pela exigência ou não da preposição de acordo com a regência, a substituição da forma verbal poderia 

acarretar alteração em relação ao emprego da crase.  Em “D) Caso o segmento “às mesmas conclusões” fosse 

substituído por “a conclusões diferentes”, a alteração ocorreria apenas do ponto de vista semântico, mas não 

acarretaria qualquer prejuízo quanto à correção gramatical.” a afirmação é de que “não há alteração quanto à correção 

gramatical”, apesar de alteração no emprego da crase, a correção permanece.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. CEREJA, William 

Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva: texto, semântica e interação. Ensino Médio. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 448p. vol. único. (Conforme nova ortografia). 

 

Questão: 18 

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

Sustenta o recurso que há erro no enunciado da questão por ter sido escrito equipes de consultório na rua e não 

consultório de rua. O termo Consultório NA rua não está incorreto visto que é descrito desta maneira na Política 

Nacional de Atenção Básica. Ainda de acordo com esta Política, “em situações específicas, com o objetivo de ampliar o 

acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde, pode-se lançar 

mão das equipes dos Consultórios na Rua, que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais de saúde com 

responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua.” 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional 

de Atenção Básica / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2012. 

 

Questão: 20 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A alternativa B da questão afirma erroneamente que o Pacto de Gestão do SUS é um dos componentes do Pacto pela 

Vida quando é realmente um dos componentes do Pacto de Saúde. Como a alternativa A também está incorreta por 

afirmar que o Pacto pela Vida deve ser revisado a cada dois anos. De acordo com a Portaria 399/2006 , a revisão deve 

ser feita anualmente. 

Diante do exposto a questão foi anulada. 

Fonte: PORTARIA 399 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as 

Diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0399_22_02_2006.html Acesso em 18/04/2016 

 

Questão: 36 

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

Conceituando apraxia “É entendida como a incapacidade de executar determinados atos motores voluntários, sem que 

exista déficit motor ou sensitivo e o paciente tenha plena consciência do ato a cumprir” (VAZ, et al, 1999). O autor ainda 

descreve que as apraxias podem ser classificadas de acordo com suas características. Ele define a Apraxia ideomotora 

como uma alteração na realização de gestos simples ou simbólicos, sem o uso de objetos. A Apraxia construtiva é a 

“incapacidade ou a dificuldade de reproduzir ou desenhar espontaneamente o que fazia anteriormente à lesão 

neurológica, sem dificuldade” (p. 137). Desta forma, está correta a alternativa publicada no gabarito.  

Fonte: 
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 Vaz, Elaine Roberta; Fontes, Sissy Veloso; Fukujima, Marcia Maiumi. Testes para Detecção de Apraxias por 

Profissionais da Saúde. Rev. Neurociências 7(3): 136-139, 1999. Disponível em: < 

http://revistaneurociencias.com.br/edicoes/1999/RN%2007%2003/Pages%20from%20RN%2007%2003-7.pdf> 

Acesso em 16/04/16.  

 CARVALHO, L. M. de G. Terapia Ocupacional na reabilitação de pacientes neurológicos adultos. In: DE CARLO, 

M.M.R.P.; LUZO, M.C. de M. Terapia Ocupacional: reabilitação física e contextos hospitalares. São Paulo: Roca, 

2004. 

 

Questão: 37 

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

De acordo com Del Rio (1980) apud Santos, 2003, a acuidade visual “(...) se refere à capacidade do sistema visual de 

discriminar detalhes finos de objetos ou, ainda, o limite perceptual que considera como distintos dois pontos muito 

próximos (p.1)”.  Tomando como base tal afirmação está incorreto o que se afirma na afirmativa “A acuidade visual 

informa sobre a visão de profundidade e a noção de distância”.  Tomando como base Rossi, et al (2013), que a avaliação 

da visão funcional é realizada por meio da observação informal do comportamento visual do indivíduo diante de um 

estímulo luminoso, esta correto a afirmativa “A reação à luz informa se a criança percebe a luz e se pode projetá-la”. 

Utilizando o conceito de fixação visual descrito por Ruas (2006) como sendo a habilidade em dirigir o olhar para um 

determinado ponto e manter este olhar, está correto a afirmativa ”A fixação visual informa a habilidade da criança em 

dirigir o olhar para um determinado ponto e mantê-lo dessa forma”. 

Desta forma, está correta a alternativa publicada no gabarito.  

Fonte: 

 Santos, N, A. TÓPICOS EM PERCEPÇÃO E PROCESSAMENTO VISUAL DA FORMA: ACUIDADE VISUAL VERSUS 

SENSIBILIDADE AO CONTRASTE. Disponível em: <http://www.revispsi.uerj.br/v3n1/artigos/Artigo%206%20-

%20V3N1.pdf> Acesso em 10/04/2016.  

 Rossi, L. D. F; Vasconcelos, G. C.; Saliba, G,R; Brandão, A. O; Amorim, R.H.C. Avaliação da Visão Funcional em 

Crianças: Revisão da Literatura. Oftalmologia. Vol. 37 - Nº 1 - Janeiro-Março 2013, pp.1-9.  

 RUAS, T.C.B. Avaliação do comportamento visuomotor de lactentes nascidos pré-termo durante o primeiro 

trimestre de vida: medida para proteção da saúde ocular. Mestrado. São Carlos, 2006. 159 p.  

 MONTILHA, R. de C. I.; NOBRE, M.I.R.S.; GAGLIARDO, H.G.R.G. Atuação Terapêutico Ocupacional junto a 

pacientes com transtorno de visão. In: DE CARLO, M.M.R.P.; LUZO, M.C. de M. Terapia Ocupacional: reabilitação 

física e contextos hospitalares. São Paulo: Roca, 2004.  

 

 

Cargo: Vigia 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa B. 

O corte de cabelo foi feito no dia 07 de Julho. Contando 162, tem-se que: 

De 7 de Julho até 07 de Dezembro, são 31 + 31 +3 0 + 31 + 30 = 153 dias. 

A partir deste dia, conta-se os dias até completar 162 dias: 

Dezembro 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 
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 O dia seguinte, data em que completa “passados 162 dias” é 16 de dezembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Vigia (Ass. Apoio Escolar) 

 

Questão: 12 

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

Fazendo a construção do calendário, verifica-se que: 
 

Setembro 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 

     

Outubro 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

  

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 

  
 

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 

Questão: 13 

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

A reorganização das letras permite a escrita da seguinte palavra: 

T R E V I R O N E I Á = V E T E R I N Á R I O. 

Uma profissão, conforme gabarito preliminar. 

 

 

 

 
III 

DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

  

Publique-se, 

 

05 de maio de 2016 

 

 

IDECAN 


