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CONCURSO PÚBLICO 
Município de Miraí/MG 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 
(INFRARRELACIONADOS) 

 
I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 
insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 
2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍ – MG. 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
Inscrição  Nome Cargo 

664000049 Bruno Gomes Barbosa Advogado 
664000138 Graziella Montes Valverde Advogado 
664000151 Jefferson Dias Cabral Da Silva Advogado 
664000273 Rafael Moreira Lopes Advogado 
664000620 Luiz Santos Junior Advogado 
664001033 Diego Ferreira Lage Advogado 
664001114 Carlos Eduardo Alves Dos Reis Advogado 
664001715 José Estevam Chaves Braga Advogado 
664001926 Johnny De Santana Ferreira Advogado 
664002236 Nicolau Buonincontro Ribeiro Advogado 
664002290 Wellington Borges Throniecke Advogado 
664002374 Gustavo Henrique Mielke Advogado 
664002596 Angelo Amorim Medeiros Advogado 
664000200 Thaís Risson Da Silva Agente Administrativo 
664000683 Mayck Evaristo Lacerda De Andrade Agente Administrativo 
664000777 Thais Rodrigues Clara Agente Comunitário de Saúde 
664000870 Maria Angelica Deolindo Agente Comunitário de Saúde 
664001964 Michelli Matias Agente Comunitário de Saúde 
664002493 Juliane Aparecida Moreira De Carvalho Agente Comunitário de Saúde 
664000378 Bruna Novais Bittencourt Auxiliar Administrativo 
664000570 Wander Luiz De Assis Lacerda Auxiliar Administrativo 
664000776 Rejiane Nunes De Oliveira Auxiliar Administrativo 
664001620 Fernanda Rossi Rodrigues Auxiliar Administrativo 
664001882 Rafael De Paula Souza Auxiliar Administrativo 
664000081 Artur Gonçalves Lima Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 
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664001567 Erica Serafim Militao Auxiliar de Serviços Gerais 
664001591 Maria Aparecida De Assis Aguiar Auxiliar de Serviços Gerais 
664001755 Tatiana Gonçalves Silva Portilho Auxiliar de Serviços Gerais 
664001565 Carlos Magno De Melo Nobrega Coveiro/Zelador 
664000475 Ana Paula Nichele Almeida Enfermeiro 
664002177 Leonardo Cordeiro Barreto Enfermeiro 
664002272 Cristina Seixas De Sá Rocha Enfermeiro 
664000452 Fabricia Costa Ferraz Carboni Farmacêutico 
664002442 Juliana Maria De Souza Percinio Farmacêutico 
664001507 Tatiana Helena Da Silva Fisioterapeuta 
664002479 Maryana Vargas Doná Fisioterapeuta 
664000104 Marcus Vinicius Martins Oliveira Bastos Motorista I 
664000125 Valter Luiz De Oliveira Firmino Motorista I 
664000255 Joseane Coutinho Vieira Motorista I 
664001180 Cristiano Rosa Correa Motorista I 
664001491 Filipe Lima Pedreiro Nutricionista 
664002849 Marcia Cristina Da Silva Murito Nutricionista 
664002366 João Victor Da Silva Anacleto Odontólogo 
664000056 Julyan Camilo Gomes Psicólogo 
664001011 Vinícius Roque De Almeida Psicólogo 
664001437 Eliza De Oliveira Macedo Psicólogo 
664001632 Dominique Freitag Psicólogo 
664001791 Anália Garcia Meira Psicólogo 
664001828 Laura da Silva Garcia Psicólogo 
664002053 Paula Groppo Guesse Voigt Moreira Psicólogo 
664002283 Paulo Victor Nery da Cunha Psicólogo 
664002405 Marina Bilig De Aguiar Psicólogo 
664002832 Robson Silva Luca Secretário Escolar 
664000816 Adão Custodio Machado Ferreira Servente Escolar 
664002867 Luciana Mara Lucas Servente Escolar 
664000328 Carlos Alberto Crispim Bastos Técnico em Enfermagem 
664000808 Max Silva Teixeira Da Rocha Técnico em Meio Ambiente 
664000227 Kaio Cesar Almeida De Oliveira Tesoureiro 
664000385 Guilherme De Moura Gonçalves Rosa Tesoureiro 
664000427 Ronan Pedro Barbosa Teixeira Tesoureiro 
664001618 Danusa Pereira Firmo Tesoureiro 
664002019 Gabriel De Sá Sousa Tesoureiro 
664002865 Ailton Firmino De Oliveira Tesoureiro 

 
 

II 
DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 
 
As questões que foram anuladas ou tiveram a alternativa de resposta alterada, coincidentes para provas de mais de 
um cargo, também sofreram alteração, mesmo não sendo objetos de recursos nos referidos cargos. Esta atitude é 
tomada devido à isonomia e legalidade do presente concurso quando da utilização dos mesmos conteúdos 
programáticos. 
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As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
 
Cargo: Advogado 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo do recurso não se refere à questão identificada.  
Fonte: Prova aplicada. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Caso a expressão “ocorrência de” fosse eliminada, teríamos “[…] e a doenças cardíacas” de acordo com 
a correção gramatical.” é considerada adequadamente correta, pois, o termo “a” representa a existência apenas da 
preposição, portanto, sem que o artigo feminino no plural esteja explicitado, e não sendo o mesmo obrigatório, não 
ocorre o emprego de crase. A alternativa “C) Trata-se de um caso especial, em que a expressão determinante para 
ocorrência obrigatória da crase está subtendida.” não pode ser considerada correta, pois, pelo motivo já expresso que 
justifica a correção da alternativa “B” a “C” está, por sua vez, incorreta. A alternativa “A) A ocorrência de crase justifica-
se, pois, trata-se de uma locução adverbial formada por substantivo feminino.” não pode ser considerada correta, pois, 
não há locução adverbial feminina em “à ocorrência de doenças cardíacas”. A locução adverbial é o grupo geralmente 
constituído de preposição + substantivo (claro ou subentendido) que tem o valor e o emprego de advérbio. 
Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição, Ed. Nova Fronteira. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) contra-argumento ao qual é feita a devida oposição posteriormente com o objetivo de sustentação da 
tese defendida.” não pode ser considerada correta. Um contra-argumento, ou argumento contrário, demonstra uma 
versão divergente acerca do tema apresentado. Trata-se de uma opinião oposta àquela defendida ou apresentada. 
Ocorre que a citação “O efeito do abraço sobre a produção de oxitocina só ocorre quando existe confiança mútua. Se o 
abraço não é desejado pelas duas pessoas, o efeito positivo se perde”. não nega o efeito apresentado no texto 
anteriormente do abraço, o que ocorre é que uma nova informação é acrescentada à informação principal; delimitando-
a, especificando-a. Por tais motivos, a alternativa “D) um recurso argumentativo que, através de uma autoridade, 
confere maior credibilidade e informação acerca do assunto abordado.” torna-se adequadamente indicada como 
correta. A alternativa “B) a inserção de um tipo textual com características próprias, diferente do tipo predominante no 
texto de modo global.” não pode ser considerada correta. São assuntos diferentes: “tipo textual” e “gênero textual”. “O 
tipo textual designa uma espécie de construção teórica (em geral uma sequência subjacente aos textos) definida pela 
natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas, estilo). O tipo 
caracteriza-se muito mais como sequências linguísticas (sequências retóricas) do que como textos materializados; a 
rigor, são modos textuais. Em geral, os tipos textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias conhecidas como: 
narração, argumentação, exposição, descrição, injunção. O conjunto de categorias para designar tipos textuais é 
limitado e sem tendência a aumentar. Já o gênero textual faz referência a textos materializados em situações 
comunicativas recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos 
concretamente realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos 
tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativas e se expressam em designações diversas. Alguns 
exemplos seriam: telefonema, sermão, carta, resenha, artigo de divulgação científica, etc.” 
Fonte:  

• PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Ática. 
• MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. Parábola.  
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Olhares transmitem mundos inteiros, concordo; já os sons (tanto palavras quanto músicas) inventam redes neurais 
em nossos cérebros, funcionando como verdadeiras portas de acesso à cultura, que nos permitem pertencer ao 
universo dos humanos. Mas é o toque que inaugura a existência.” (1º§) não há o estabelecimento de contraste 
conforme afirma a alternativa “B) contraste, demonstrando a quebra de uma expectativa criada pelo primeiro período.” 
Certas conjunções coordenativas podem, no discurso, assumir variados matizes significativos de acordo com a relação 
que estabelecem entre os membros. “mas” é uma partícula que apresenta múltiplos valores afetivos. Além da ideia 
básica de oposição, de contraste, pode exprimir, por exemplo, as de: restrição, retificação, atenuação ou compensação e 
adição. No enunciado em análise, o “mas” não estabelece oposição ou contraste em relação à informação anterior, mas 
acrescenta, adiciona um novo fator. A alternativa “C) equivalência, pois todas as alternativas do enunciado possuem 
igual valor e importância.” não pode ser considerada correta, o fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce em 
face da ideia anterior e se impõe à atenção do leitor, funcionando como argumento para os efeitos de sentido que o 
enunciador pretende produzir.  
Fonte: 

• CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a 
nova ortografia. Lexikon. 

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

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “exerce a mesma função sintática que o grifado em:” a análise da questão era 
referente à sintaxe, e não à morfologia. Deste modo, a alternativa B) “Tal assunto apresentado tem um quê de 
inexplicável.” é apresentada adequadamente como correta, pois a expressão destacada trata-se de uma expressão 
substantivada cuja função exercida na oração em análise é de objeto direto, ou seja, complemento de um verbo 
transitivo direto. Mesma função exercida pelo termo destacado no enunciado da questão. A alternativa D) “Perguntei-
lhe se gostaria de nos acompanhar, mas não o quis.” não pode ser considerada correta, pois, o termo destacado trata-se 
de objeto indireto representado pelo pronome pessoal oblíquo “lhe”. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a nova 
ortografia. Lexikon. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A partir do texto, infere-se que o conceito de consciência coletiva se refere ao modo de vida de 
determinada sociedade assim como ao modo particular de cada indivíduo que a constitui.” não pode ser considerada 
correta, pois, em “Ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, conquanto só seja realizada nos indivíduos. 
Ela é o tipo psíquico da sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de 
desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora de outra maneira.” é possível constatar a 
incorreção da segunda parte de tal alternativa. A alternativa “C) A partir de um conjunto de ideias e ideais comuns a 
diferentes sociedades, é possível constatar a existência de uma consciência coletiva ou comum.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 
sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria; podemos chamá-lo de consciência coletiva ou comum.” 
O texto fala de uma “mesma sociedade” e não de “diferentes sociedades”. 
Fonte: O próprio texto.  
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A consciência coletiva só é realizada nos indivíduos; mesmo assim, ela é, pois, bem diferente das 
consciências particulares.” é apresentada adequadamente correta. O termo “conquanto”  inicia uma oração 
subordinada em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la, tal ideia é preservada pela 
expressão “mesmo assim”. A alternativa “A) Ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, mas só é realizada 
nos indivíduos.” não pode ser considerada correta, pois a conjunção “mas” indica , em geral, oposição; ideia diferente da 
apresentada originalmente.  
Fonte:  

• CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a 
nova ortografia. Lexikon. 

• SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita o apontamento da(s) afirmativa(s) correta(s). Neste contexto pode-se concluir que a única afirmativa 
válida é a primeira e as demais estão incorretas pelos seguintes motivos: 

• "A memória ROM tem a característica de armazenar dados de forma dinâmica, permitindo a leitura e escrita de 
dados de forma constante.". Estas memórias são estáticas, pois os dados são armazenados e utilizado apenas 
para a leitura de informações. 

• "IDE, SATA e DDR são interfaces de controle de discos rígidos.". DDR é um padrão de memória, diferente dos 
outros dois itens que são considerados interfaces de controle de discos rígidos. 

Com base nos recursos apresentados o é recurso improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções de Sistemas Operacionais. MS-DOS. Noções de 
sistemas de Windows…”, logo pode-se concluir que qualquer versão do Sistema Operacional Windows pode ser 
compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste entendimento, ratifica-se 
a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ou contradição ao que foi determinado no conteúdo 
programático do documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da questão (Microsoft 
Windows 8.1) é um Sistema Operacional oficial da fabricante MICROSOFT e atende ao item descrito no edital do 
certame. 
A questão solicita a alternativa de resposta que apresenta uma afirmativa INCORRETA na relação do recurso com a sua 
funcionalidade. Nesse contexto, pode-se afirmar que apenas a primeira afirmativa encontra-se incorreta, pois a 
funcionalidade de "facilitar o uso do computador" é uma característica do recurso Central de Facilidade de Acesso na 
ferramenta em questão, diferente do recurso Central de Acessibilidade que foi apresentado na afirmativa. 
O recurso é demonstrado na imagem abaixo: 
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Com base nos recursos apresentados o recurso é improcedente, mantendo-se a decisão do gabarito preliminar. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo programático do concurso em questão afirma que “... noções do processador de textos MS-WORD para 
Windows. Noções da planilha de cálculo MS-EXCEL…”, logo pode-se concluir que qualquer versão da ferramenta na suíte 
Office pode ser compreendida no texto do edital, pois este não determinou nenhuma versão específica. Neste 
entendimento, ratifica-se a posição de que em nenhum momento houve extrapolação ou contradição ao que foi 
determinado no conteúdo programático do documento, pois a versão do software apresentada na contextualização da 
questão (Microsoft Office Word 2007) faz parte da suíte do Office e atende aos itens exigidos. 
Com base nos recursos apresentados o recurso é improcedente, mantendo-se a decisão do gabarito preliminar. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seja N o total de moedas antigas de Pedrinho. Destas, N/3 são estrangeiras e, além disso, (N/3)/7 = N/21 são de países 
europeus. Dessa forma, o total de moedas precisa ser divisível por 3 e, também por 21. 
Dentre as alternativas apresentadas, as que obedecem a essa condição são 42 e 84. Entretanto, como a questão solicita 
o menor número para o total de moedas, esse número é 42. 21 é possível, mas não dentre as alternativas apresentadas. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para encontrar o número de hipóteses, deve-se permutar entre os cinco cães quais seriam os poodles e quais seriam os 
beagles. Como as raças se repetem (poodle aparece duas vezes e beagle, três vezes), trata-se de uma situação de 
permutação com repetição. Logo, 

 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
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Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sendo n(A B) = 80, n(A) = 45 e n(A B) = 18, e utilizando-se n(A B) = nA + nB - n(A B), tem-se que: 
80 = 45 + nB – 18  => nB = 53 receberam convite para o recital (porém, desses, 18 receberam convites também para a 
ópera). 
Logo, o número de hóspedes que recebeu SOMENTE convite para o recital é 53 – 18 = 35. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Colocando em ordem a proposição composta, tem-se: “se a mulher mente, então o homem mente”. Pela negação da 
implicação lógica, tem-se: 

onde p: “a mulher mente” e q: “o homem mente”. Logo, “A mulher mente e o homem não mente”. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Com o triângulo formado pelo prolongamento dos lados do trapézio, tem-se a razão de semelhança: 

 

A altura do triângulo maior (que engloba também a área do trapézio) é 
Gabarito alterado para alternativa D. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estão corretas as afirmativas II e III. Sobre a III: Obama confirmou que Cuba libertou o prisioneiro americano Alan Gross 
e, em troca, três agentes de inteligência cubanos que estavam presos nos Estados Unidos e voltaram à ilha, porém, não 
foi somente Alan o liberto, ainda existem outros 53 prisioneiros políticos libertados por Cuba no acordo com os Estados 
Unidos. Sobre a II: Com condicionantes, os EUA anunciaram as seguintes medidas: - restabelecimento das relações 
diplomáticas entre os dois países; - facilitar viagens de americanos a Cuba; - autorização de vendas e exportações de 
bens e serviços dos EUA para Cuba; - autorização para norte-americanos importarem bens de até US$ 400 de Cuba; - 
início de novos esforços para melhorar o acesso de Cuba a telecomunicação e internet. Ao observar a afirmação na 
questão não existe nenhum termo indicando a generalização ou exclusividade da forma da relação comercial, pois a 
frase tem um caráter de lata interpretação. Portanto, o recurso não é pertinente para anulação da questão. 
Fonte: 

• http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e- raul-castro- anunciam-restabelecimento-de- relacoes-
de- cuba-e- eua.html 

• http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/01/cuba-libertou-os-53-presos-politicos-dentro-do-acordo-
com-os-eua-4679546.html 

Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao controle interno municipal que, pelo princípio da simetria com o centro, está sujeito aos 
mandamentos dos arts. 31 e 70 ao 74 da Constituição Federal. O art. 74 elenca as funções do controle interno, dentre as 
quais não se inclui o controle de efetividade da execução orçamentária. Efetividade é um conceito complexo que traduz 
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a preocupação central de averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, deixando claro 
quais setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores sociais. O controle orçamentário é apenas pautado 
pela eficiência (relação custo-benefício) e pela eficácia (busca de resultados). 
O recurso é improcedente e gabarito mantido. 
Fonte: Constituição Federal 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o prazo recursal no Pregão é imediato, contudo, no momento do encerramento do Pregão é 
exigido apenas a manifestação motivada da intenção de recorrer. O pregoeiro, então, concede o prazo de três dias para 
apresentação do recurso (razões recursais). 
O recurso é improcedente e gabarito mantido. 
Fonte: Lei n. 10.520/02 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o prazo para prorrogação de contrato de informática é de 60 meses, contudo, a questão não 
estabeleceu que os serviços contratados seriam de natureza continuada, o que exclui a possibilidade do prazo de 60 
meses. 
O recurso é improcedente e gabarito mantido. 
Fonte: Lei 8.666/93, art. 57 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo, a única conduta tipificada como crime pela lei n. 
8.429/92 é a descrita no art. 19, imputar a alguém, falsamente, um ato de improbidade. As demais condutas são 
tipificadas como “improbidade administrativa” puníveis com sanções civis-administrativas. É de conhecimento 
comezinho que improbidade não constitui uma tipificação criminal.  
O recurso é improcedente e gabarito mantido. 
Fonte: Lei 8.429/92 
 
 
Cargo: Agente Administrativo 
 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quantidade inicial de cães: x 
x-x/3=2x/3 
(2x/3)+6 
(x/3) +3 
(x/3) +3+4 
(x/3)+7=16 
x/3=9 
x=27 
2+7=9 
Resposta: D conforme gabarito. 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento foi considerado inconsistente para a anulação da questão. Teve caráter apenas sugestivo. Quase um quarto 
dos jovens de 19 anos não estuda e nem trabalha, e segundo o estudo essa geração é chamada  de “geração nem nem”.  
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2016-02/diminui- diferenca-entre- jovens-ricos- e-pobres- 
que-concluem- o-ensino- medio. 
 
 
Cargo: Agente Comunitário de Saúde 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado explicita que o valor da pizza depende da área da circunferência formada por esta. Logo, ao dobrar o valor 
do raio, a área fica 4x maior e, portanto, o preço também será 4x maior, pois a área depende do quadrado do raio. 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa B. 
O aumento da população foi de 69 milhões de habitantes. Logo, o aumento da população foi de 69/121 = 57,1%. 
 
 
Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O mês considerado é o de Janeiro, que possui 31 dias. Como o enunciado explicitou o mês a ser considerado, o valor a 
ser levado em conta deve ser o número de dias do mês em questão. Também não faz diferença que tipo de ano será 
considerado, tendo em vista que basta saber que o mês de janeiro possui 31 dias. Logo, a resolução fica: 
Por dia, foram gastos 170*20 = 3400 litros. Logo, em 31 dias serão gastos 105400 litros. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No enunciado não é afirmado qual lado do triângulo é maior ou menor, o que não influencia na resolução da questão.  
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se os seguintes passos para a resolução: 
Valor inicial do produto: R$ 100,00. 
Produto com 20% de desconto: 100*0,8 = R$ 80,00. 
Cliente comprou o produto com 30% de desconto após o produto entrar na promoção: 80*0,7 = R$ 56,00. 
Conforme previsto pelo gabarito preliminar. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D, pois, Wi-Fi é uma abreviação de “Wireless Fidelity”, que significa fidelidade sem fio, em 
português. Wi-fi, ou wireless é uma tecnologia de comunicação que não faz uso de cabos, e  geralmente é transmitida 
através de frequências de rádio, infravermelhos etc. O wi-fi não necessita de licença para instalação e/ou operação, mas 
não pode ser acessado de qualquer lugar do planeta , nem é subsidiado , em todos os casos, pelo governo através de 
insumos fiscais. Para se acessar uma rede wi-fi é necessário estar na área de abrangência de um ponto de acesso, 
chamado de hotspot, ou também em locais públicos que possuem wi-fi. Para utilizar, deve-se possuir um dispositivo 
móvel, como computador portátil, tablet ou celular, para poder acessar a internet com facilidade. Algumas pessoas 
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confundem wi-fi com internet gratuita, o que é um engano, pois wi-fi significa apenas que aquele lugar possui internet 
sem cabos, mas em locais públicos como restaurantes, aeroportos, shoppings etc, é necessário pagar uma taxa ou 
adquirir um produto para usufruir do benefício. Atualmente, praticamente, mas não todos, e não todos os notebooks já 
vêm de fábrica com dispositivos para acessar wi-fi. (Mas isso ainda não é obrigatório!) Em relação aos textos, eles não 
são idênticos, são diferentes, embora se relacionem entre si. 
Fonte 

• http://super.abril.com.br/tecnologia/wi-fi-pode-causar-pane-em-aviao 
• www.sofisica.com.br/conteudos/curiosidades/wi_fi.php  

• http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/como-um-wi-fi-funciona-entenda-tecnologia.html  
• http://tecnologia.hsw.uol.com.br/rede-wifi.htm  
• http://www.tecmundo.com.br/wi-fi/197-o-que-e-wi-fi-.htm  

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. De fato usuários menores de 13 anos não podem abrir contas no Facebook.  Quando o 
fazem, são emitindo dados falsos em relação à idade. Pouca gente sabe, mas os Termos de Uso do 
Facebook recomendam uma idade mínima para se usar a rede social: 13 anos. Não existe um consenso na internet sobre 
tal questão. Entretanto, é sempre bom levar em consideração o tipo de conteúdo que pode ser acessado por uma 
criança. É impossível tentar criar uma conta no Facebook e usar uma idade que seja inferior aos 13 anos: uma 
mensagem é exibida dizendo que a ação não pode ser processada. Se uma criança mentir a idade e cometer algum tipo 
de delito digital, as consequências podem ser gravíssimas, inclusive para os pais.  

 

http://super.abril.com.br/tecnologia/wi-fi-pode-causar-pane-em-aviao
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
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• Fonte:  
• ///C:/Users/UserPC/Downloads/1009-2807-1-PB.pdf 
• BECK, Dinah Quesada. Com que roupa eu vou? Consumo e erotização nos uniformes escolares infantis. In: 

FELIPE, Jane; GUIZZO, Bianca; BECK, Dinah (org.). Infâncias, gênero e sexualidade nas tramas da cultura e da 
educação. Canoas/RS, Ed. Da ULBRA, 2013.  

• BRASIL. COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL. Kids online Brasil: pesquisa sobre o uso da internet por 
crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: CGI.br, 2013. Coord. Alexandre F. Barbosa. Trad. Karen Brito.  

• BRASIL. SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA (org.). Classificação Indicativa – Guia Prático. Brasília, 2012. 2a 
edição.  

• BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Brasília: Editora da 
Câmara dos Deputados, 2010. 7ª Ed.  

• https://www.facebook.com/help/210644045634222 
• http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/facebook-elimina-mais-de-20-mil-perfis-por-dia-

2805852#ixzz44WoaOQ99 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A, pois é a única alternativa que se adéqua às duas imagens, pois, quando se fala de 
exclusão digital, estaria relacionado apenas com a primeira imagem e não a segunda. Nenhuma das duas se refere 
especificamente à discriminação étnica e, apesar da primeira imagem poder se relacionar à explosão demográfica, não é 
o caso da segunda.  
Fonte: 

• http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/charge.htm 
• http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/excsoc.html 
• http://exclusaosocialap12b.blogspot.com.br/ 
• http://www.triplov.com/ista/cadernos/cad_09/amaro.html 

 
 
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As fontes escritas (cartas, discursos, leis, livros, entre outros) foram, durante muitos séculos, os únicos vestígios 
considerados legítimos para o historiador recuperar o passado. 
Portanto a única alternativa que indica uma fonte escrita de pesquisas históricas seria a opção; B) jornais. 
Fonte: 

• http://historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=93 
• https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_oral 

 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/facebook-elimina-mais-de-20-mil-perfis-por-dia-2805852#ixzz44WoaOQ99
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/facebook-elimina-mais-de-20-mil-perfis-por-dia-2805852#ixzz44WoaOQ99
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/charge.htm
http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/excsoc.html
http://exclusaosocialap12b.blogspot.com.br/
http://www.triplov.com/ista/cadernos/cad_09/amaro.html
http://historia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=93
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_oral
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Cargo: Coveiro/Zelador 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão deverá ser anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 

  
 
Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Traços de lembranças táteis, por vezes perdidos em emaranhados de memórias de um tempo anterior às palavras, 
tornam-se constituintes de representações.” não há exemplos de coloquialismo da linguagem. A linguagem coloquial 
aparece no diálogo entre duas pessoas. Sem planejamento prévio, caracteriza-se  por construções gramaticais soltas, 
repetições frequentes, frases curtas, conectivos simples, etc. Não há marcas linguísticas que demonstrem tais 
características no texto em análise.  
Fonte: William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães. Gramática Reflexiva: volume único. 3.ed. reform.  – São 
Paulo: Atual, 2009. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Olhares transmitem mundos inteiros, concordo; já os sons (tanto palavras quanto músicas) inventam redes neurais 
em nossos cérebros, funcionando como verdadeiras portas de acesso à cultura, que nos permitem pertencer ao 
universo dos humanos. Mas é o toque que inaugura a existência.” (1º§) não há o estabelecimento de contraste 
conforme afirma a alternativa “B) contraste, demonstrando a quebra de uma expectativa criada pelo primeiro período.” 
Certas conjunções coordenativas podem, no discurso, assumir variados matizes significativos de acordo com a relação 
que estabelecem entre os membros. “mas” é uma partícula que apresenta múltiplos valores afetivos. Além da ideia 
básica de oposição, de contraste, pode exprimir, por exemplo, as de: restrição, retificação, atenuação ou compensação e 
adição. No enunciado em análise, o “mas” não estabelece oposição ou contraste em relação à informação anterior, mas 
acrescenta, adiciona um novo fator. A alternativa “C) equivalência, pois todas as alternativas do enunciado possuem 
igual valor e importância.” não pode ser considerada correta, o fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce em 
face da ideia anterior e se impõe à atenção do leitor, funcionando como argumento para os efeitos de sentido que o 
enunciador pretende produzir.  
Fonte: 

• CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a 
nova ortografia. Lexikon. 

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

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O texto da questão abordava iniciativas da atenção básica, a qual envolve outras estratégias além do ESF, sendo a 
atuação dos agentes comunitários uma inciativa desse modelo de atenção não há motivos para inferir que o item I não 
esteja dentro do requerido. 
Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica, nº 35, dezembro de 2014. 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Ao ser referenciado que ao “longo de 1 mês foram notificados 125 casos de hepatite, isso significa que seriam casos até 
então desconhecidos (casos novos), o que remota a “incidência da doença no local”, dessa forma mantém-se o gabarito. 
Fonte: Pereira MG. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogan. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre a II: Com condicionantes, os EUA anunciaram as seguintes medidas: - restabelecimento das relações diplomáticas 
entre os dois países; - facilitar viagens de americanos a Cuba; - autorização de vendas e exportações de bens e serviços 
dos EUA para Cuba; - autorização para norte-americanos importarem bens de até US$ 400 de Cuba; - início de novos 
esforços para melhorar o acesso de Cuba a telecomunicação e internet. Ao observar a afirmação na questão não existe 
nenhum termo indicando a generalização ou exclusividade da forma da relação comercial, pois a frase tem um caráter 
de lata interpretação. Portanto, o recurso não é pertinente para anulação da questão. 
Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/12/obama-e- raul-castro- anunciam-restabelecimento-de- relacoes-
de- cuba-e- eua.html 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “a Caderneta da Criança do Ministério da Saúde de 2015, o índice comprimento/altura x idade 
não tem limite de 10 anos”, ocorre que é especificado na caderneta de saúde da criança, na página 52: “VIGILÂNCIA DO 
CRESCIMENTO INFANTIL: Esta Caderneta contém os seguintes gráficos de crescimento: perímetro cefálico (zero – 2 anos); 
peso para idade (zero – 2 anos, 2 – 5 anos e 5 – 10 anos); comprimento/altura para idade (zero – 2 anos, 2 – 5 anos e 5 – 
10 anos) e índice de massa corporal (IMC) para idade (zero – 2 anos, 2 – 5 anos e 5 – 10 anos) . Os gráficos adotados são 
os recomendados pela OMS para meninos/ meninas de zero – 5 anos e 5 – 10 anos”. Tal informação comprova que há 
estabelecido o limite de 10 anos para o gráfico citado. À partir desta idade é adotada a caderneta de saúde do 
adolescente. 
Decisão: manter o gabarito.  
Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderneta de Saúde da Criança Menina. 10ª ed. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina_10ed.pdf Acesso em: 01/06/2016. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a lei do exercício profissional 7498/1986 o técnico de enfermagem pode participar da programação da 
assistência de enfermagem (art. 12 da Lei 7498/1986).  A ação descrita na alternativa A não é de competência exclusiva 
do enfermeiro. 
De acordo com a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, cabe ao enfermeiro realizar a Classificação de Risco, uma 
vez que a Lei n.º 7.498/86 incumbe, privativamente ao enfermeiro, a Consulta de Enfermagem e a realização de técnicas 
de maior complexidade, que exijam conhecimentos científicos adequados, e a capacidade de tomar decisões rápidas. 
A Portaria nº 77, de 12 de janeiro de 2012, traz em seu artigo 1º, que compete às equipes de Atenção Básica realizar 
testes rápidos para o diagnóstico de HIV e detecção da sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no âmbito 
da atenção ao pré-natal para gestantes e suas parcerias sexuais. No artigo 2º, enfatiza que a realização destes testes é 
de competência de profissionais de nível superior, devidamente capacitados, de acordo com as diretrizes estabelecidas 
pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais/SVS/MS. Conforme PARECER Nº 26/ 2012/COFEN/CTLN, o 
Enfermeiro tem competência legal para a realização de testes rápidos visando à detecção e diagnóstico de HIV, sífilis e 
outros agravos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde; e que, no âmbito da equipe de Enfermagem, a realização desse 
procedimento lhe compete, privativamente. A única ressalva é que este profissional precisa estar devidamente 
capacitado para a realização do procedimento, como reza a referida Portaria Ministerial. 
O inciso IV do parágrafo 1º da Resolução COFEN Nº 424/2012 atribui aos Enfermeiros Coordenadores, Chefes ou 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_saude_crianca_menina_10ed.pdf
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Responsáveis por Centro de Material e Esterilização (CME), ou por empresa processadora de produtos para saúde 
propor e utilizar indicadores de controle de qualidade do processamento de produtos para saúde, sob sua 
responsabilidade.  
Decisão: manter o gabarito. 
Fonte: 

• Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do Exercício de Enfermagem, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 1986.  

• PARECER NORMATIVO nº 001/2013. Ementa: Legislação Profissional. Competência do Enfermeiro Para Realizar 
Teste Rápido Para Detecção de HIV, Sífilis e Outros Agravos. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/parecer-
normativo-no-0012013_18099.html Acesso em: 01/05/2016. 

• PORTARIA Nº 77, DE 12 DE JANEIRO DE 2012. Dispõe sobre a realização de testes rápidos, na atenção básica, 
para a detecção de HIV e sífilis, assim como testes rápidos para outros agravos, no âmbito da atenção pré-natal 
para gestantes e suas parcerias sexuais. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0077_12_01_2012.html Acesso em: 01/06/2016. 

• RESOLUÇÃO COFEN Nº 424/2012. Normatiza as atribuições dos profissionais de enfermagem em Centro de 
Material e Esterilização (CME) e em empresas processadoras de produtos para saúde. Disponível em: 
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4242012_8990.html Acesso em: 01/06/2016. 

 
 
Cargo: Farmacêutico 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) Caso a expressão “ocorrência de” fosse eliminada, teríamos “[…] e a doenças cardíacas” de acordo com 
a correção gramatical.” é considerada adequadamente correta, pois, o termo “a” representa a existência apenas da 
preposição, portanto, sem que o artigo feminino no plural esteja explicitado, e não sendo o mesmo obrigatório, não 
ocorre o emprego de crase. A alternativa “C) Trata-se de um caso especial, em que a expressão determinante para 
ocorrência obrigatória da crase está subtendida.” não pode ser considerada correta, pois, pelo motivo já expresso que 
justifica a correção da alternativa “B” a “C” está, por sua vez, incorreta. A alternativa “A) A ocorrência de crase justifica-
se, pois, trata-se de uma locução adverbial formada por substantivo feminino.” não pode ser considerada correta, pois, 
não há locução adverbial feminina em “à ocorrência de doenças cardíacas”. A locução adverbial é o grupo geralmente 
constituído de preposição + substantivo (claro ou subentendido) que tem o valor e o emprego de advérbio. 
Fonte: Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª edição, Ed. Nova Fronteira.  
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “Determinadas figuras de linguagem exploram diferentes relações de sentido 
entre palavras ou entre uma palavra e seu significado. Considerando tal afirmativa, é possível identificar o emprego de 
recurso expressivo no seguinte trecho:” seu objeto está relacionado às relações de sentido entre palavras. Neste caso, as 
figuras de sintaxe (dentre elas, está a hipálage e a anáfora) não se enquadram, pois, tais figuras estão relacionadas ao 
desvio estilístico que ocorre na organização sintática da frase, e não quanto ao sentido. A alternativa B) “O abraço 
também aumenta a produção de dopamina e serotonina (hormônios do prazer) e de oxitocina (o hormônio do afeto).” 
(5º§) não pode ser considerada correta, pois, não há atribuição de sensações humanas  a seres inanimados, ausentes ou 
sobrenaturais. “do prazer” e “do afeto” são apenas especificações, caracterizações dos hormônios citados.  
Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
 
 
 

http://www.cofen.gov.br/parecer-normativo-no-0012013_18099.html
http://www.cofen.gov.br/parecer-normativo-no-0012013_18099.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0077_12_01_2012.html
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-n-4242012_8990.html
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Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “exerce a mesma função sintática que o grifado em:” a análise da questão era 
referente à sintaxe, e não à morfologia. Deste modo, a alternativa B) “Tal assunto apresentado tem um quê de 
inexplicável.” é apresentada adequadamente como correta, pois a expressão destacada trata-se de uma expressão 
substantivada cuja função exercida na oração em análise é de objeto direto, ou seja, complemento de um verbo 
transitivo direto. Mesma função exercida pelo termo destacado no enunciado da questão. A alternativa D) “Perguntei-
lhe se gostaria de nos acompanhar, mas não o quis.” não pode ser considerada correta, pois, o termo destacado trata-se 
de objeto indireto representado pelo pronome pessoal oblíquo “lhe”. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a nova 
ortografia. Lexikon. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001 de 2016 do 
Município de Miraí/MG itens ‘sociedade’ e ‘desenvolvimento sustentável’, por abordar ‘a 20ª edição Diagnóstico dos 
Serviços de Água e Esgotos (2014), o abastecimento de água e redes coletoras de esgoto nas áreas urbanas do país”. 
Em tempos de crise hídrica, o levantamento revelou que o consumo médio per capita de água no País foi 162 litros por 
habitante ao dia, o que representou queda de 2,6% em relação a 2013. Ainda, quando o enunciado menciona tempos de 
crise hídrica, fica subentendido a queda do consumo de água, obviamente, em virtude da redução da disponibilidade da 
mesma para consumo nessa conjuntura natural. Nesse sentido, ao se analisar as alternativas, percebe-se que apenas 
uma fala explicitamente sobre redução do consumo de água, a qual é a letra A, ficando, portanto, os dados numéricos 
considerados como meros contextualizadores para a resposta. Sem mais, o recurso foi considerado impertinente para 
anulação da questão.  
Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de- 60-dos- brasileiros-sao- atendidos-por-rede-de- esgoto, 
8dd8d7a077a6b156d9f4de3de1761dd734bzetio.html 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na alternativa “C” realmente aparece o nome do fármaco digoxina, fora do contexto da questão. Portanto, a questão foi 
anulada. 
 
 
Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “exerce a mesma função sintática que o grifado em:” a análise da questão era 
referente à sintaxe, e não à morfologia. Deste modo, a alternativa B) “Tal assunto apresentado tem um quê de 
inexplicável.” é apresentada adequadamente como correta, pois a expressão destacada trata-se de uma expressão 
substantivada cuja função exercida na oração em análise é de objeto direto, ou seja, complemento de um verbo 
transitivo direto. Mesma função exercida pelo termo destacado no enunciado da questão. A alternativa D) “Perguntei-
lhe se gostaria de nos acompanhar, mas não o quis.” não pode ser considerada correta, pois, o termo destacado trata-se 
de objeto indireto representado pelo pronome pessoal oblíquo “lhe”. 
Fonte: CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a nova 
ortografia. Lexikon. 
 
 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de-
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 33, cujo tema tratava de prescrição e treinamento de órteses e próteses, se baseou no que é colocado na 
obra MOURA, E. W.; LIMA, E.; BORGES, D.; SILVA, P. A. C.; Fisioterapia: Aspectos clínicos e práticos da reabilitação, 2. ed. 
São Paulo: Artes Médicas, 2010, no capítulo 7, páginas 395 a 397, as  autoras Alice Conceição Rosa Ramos, Isabel 
Chateaubriand Diniz de Salles e Laís Miller Reis Rodrigues, colocam junto ao tema, amputações de membros inferiores, 
aspectos clínicos, no tocante aos níveis de amputação, que o paciente submetido à amputação de membro inferior 
possa ser submetido, que Lisfranc (tarsometatarsal): Geralmente, o coto evolui em deformidade equino-varo, devido à 
preservação da inserção do tibial posterior e perda da inserção dos flexores dorsais. Citam ainda que, Chopart 
(talotarsal): Geralmente também evolui com deformidade sendo muito frequente o equino, resultante da perda da 
inserção dos flexores dorsais e consequentemente o predomínio do tríceps sural. Destacam ainda que na Boyd e 
Pirogoff: Talectomia e artrodese do calcâneo à tíbia com demais ossos do pé amputados: tentativa de conseguir 
descarga terminal com ou sem aparelho. Concluem descrevendo que Syme (desarticulação do tornozelo): Permite 
descarga terminal, preservando o coxim gorduroso da fáscia plantar. É importante que se ancore a fáscia à região 
anterior da tíbia para evitar que haja migração posterior do coxim. Este nível, em geral, proporciona boa qualidade do 
coto. Portanto a alternativa a ser marcada é a D, pois a ordem das afirmações verdadeiras e falsas é V, V, F, F. 
Fonte: MOURA, E. W.; LIMA, E.; BORGES, D.; SILVA, P. A. C.; Fisioterapia: Aspectos clínicos e práticos da reabilitação, 2. 
ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 35, cujo tema tratava de semiologia e procedimento fisioterápico na área de pneumologia, se baseou no que 
é colocado na obra de SARMENTO, G.J.V.; Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia, 1ª. ed. Barueri / SP, 
Manole, 2007, no capítulo 35, páginas 417 e 418, onde a autora Fernanda de Córdoba Lanza, destaca junto ao tema 
lesão pulmonar unilateral, que West definiu quatro zonas pulmonares relacionadas à pressão alveolar e aos vasos 
sanguíneos. Sendo as estas a Zona 1 – ápice pulmonar: a pressão alveolar supera as pressões arterial e venosa, reduz o 
fluxo sanguíneo e provoca efeito espaço morto. Esse fato não acontece em condições normais, mas apenas quando a 
utilização de pressão positiva promove aumento exagerado de pressão alveolar. Zona 2 – região intermediária do 
pulmão: por causa do efeito hidrostático, a pressão arterial fica maior que as pressões alveolar e a venosa, e o fluxo 
sanguíneo é determinado pela diferença de ambas. Zona 3 – região inferior: apresenta pressão alveolar menor que as 
pressões arterial e venosa; a pressão no interior dos capilares aumenta pela zona abaixo, havendo recrutamento e 
distensão vascular. E Zona 4 – ocorre apenas em condições especiais, quando os alvéolos das regiões dependentes 
apresentam-se poucos insuflados, aumentando a resistência vascular pulmonar e reduzindo o fluxo sangüíneo regional, 
efeito shunt. Portanto as afirmativas incorretas são a I e II, sendo a alternativa ser marcada é a A. 
Fonte: SARMENTO, G.J.V.; Fisioterapia respiratória em pediatria e neonatologia, 1ª. ed. Barueri / SP, Manole, 2007. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na questão 37, cujo tema tratava de técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, se baseou no que é colocado na obra 
de MOURA, E. W.; LIMA, E.; BORGES, D.; SILVA, P. A. C.; Fisioterapia: Aspectos clínicos e práticos da reabilitação, 2. ed. 
São Paulo: Artes Médicas, 2010, no capítulo 15.1, páginas 643 a 649, onde os  autores Juliana Borges da Silva e Fábio 
Rodrigues Branco, colocam junto ao tema, fisioterapia aquática, que facilitadores, são objetos que favorecem a 
flutuação ou o apoio para que o paciente possa concentrar a força na execução de um movimento específico. Citam 
como exemplo destes dispositivos, Coletes Cervicais, espaguetes, coletes ou cintos pélvicos, Talas extensoras, órteses 
tipo AFO, geralmente suropodálicas, Tiras de neoprene com velcro, coletes e roupas de neoprene e plataformas. Com 
relação aos objetos classificados como desafiadores, explicam que trata-se daqueles que, de alguma forma, dependendo 
do uso indicado pelo terapeuta, promovam como resultado de sua atuação um desafio, resultando geralmente em 
ativações e fortalecimentos musculares específicos e diretos, desencadear de reações de equilíbrio e endireitamento, 
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reações posturais desejadas. Citam como exemplo destes dispositivos as Nadadeiras e palmares. Portanto a alternativa a 
ser marcada é a C, pois a afirmativa II, esta incorreta, a as alternativas corretas são a I, III e IV. 
Fonte: MOURA, E. W.; LIMA, E.; BORGES, D.; SILVA, P. A. C.; Fisioterapia: Aspectos clínicos e práticos da reabilitação, 2. 
ed. São Paulo: Artes Médicas, 2010. 
 
 
Cargo: Mecânico 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
 
Cargo: Médico Veterinário 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Com o triângulo formado pelo prolongamento dos lados do trapézio, tem-se a razão de semelhança: 

 

A altura do triângulo maior (que engloba também a área do trapézio) é 
Gabarito alterado para alternativa D. 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
 
Cargo: Motorista I 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Verifica-se que a questão aborda sobre “a afirmativa transcrita do texto que expressa ideia de modo”. Dessa forma, tal 
questão foi elaborada considerando o item “leitura e compreensão do texto” do conteúdo programático. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Acerola, Morango, Framboesa, Melancia, Groselha, Amora, entre outras são classificadas como frutas vermelhas. Pêra 
não é classificada como uma fruta vermelha e, portanto, não pertence a este grupo segundo a esta classificação.  
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diferença entre as idades sempre será de 6 anos. Logo, quando o mais novo tiver 20 anos, o mais velho terá 26 anos. 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda temas como vinculações históricas de nível nacional, sociedade e política.  
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 
Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 
energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 
a nível municipal, regional, nacional e internacional. 
Fonte: https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/236/5_03032016161417.pdf 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se a uma planície alagada correspondente a região do Pantanal, considerada uma das maiores planícies 
alagadas do mundo. 
Fonte 

• http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/pantanal-matogrossense.htm 
• http://brasilescola.uol.com.br/biologia/pantanal-matogrossense.htm 

 
 
Cargo: Motorista I I 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
 
Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) A partir do texto, infere-se que o conceito de consciência coletiva se refere ao modo de vida de 
determinada sociedade assim como ao modo particular de cada indivíduo que a constitui.” não pode ser considerada 
correta, pois, em “Ela é, pois, bem diferente das consciências particulares, conquanto só seja realizada nos indivíduos. 
Ela é o tipo psíquico da sociedade, tipo que tem suas propriedades, suas condições de existência, seu modo de 
desenvolvimento, do mesmo modo que os tipos individuais, muito embora de outra maneira.” é possível constatar a 
incorreção da segunda parte de tal alternativa. A alternativa “C) A partir de um conjunto de ideias e ideais comuns a 
diferentes sociedades, é possível constatar a existência de uma consciência coletiva ou comum.” não pode ser 
considerada correta, pois, em “O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 
sociedade forma um sistema determinado que tem vida própria; podemos chamá-lo de consciência coletiva ou comum.” 
O texto fala de uma “mesma sociedade” e não de “diferentes sociedades”. 
Fonte: O próprio texto.  
 
 
 
 
 

https://idecan.s3.amazonaws.com/concursos/236/5_03032016161417.pdf
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/pantanal-matogrossense.htm
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/pantanal-matogrossense.htm
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001 de 2016 do 
Município de Miraí/MG itens ‘sociedade’ e ‘desenvolvimento sustentável’, por abordar ‘a 20ª edição Diagnóstico dos 
Serviços de Água e Esgotos (2014), o abastecimento de água e redes coletoras de esgoto nas áreas urbanas do país”. 
Em tempos de crise hídrica, o levantamento revelou que o consumo médio per capita de água no País foi 162 litros por 
habitante ao dia, o que representou queda de 2,6% em relação a 2013. Ainda, quando o enunciado menciona tempos de 
crise hídrica, fica subentendido a queda do consumo de água, obviamente, em virtude da redução da disponibilidade da 
mesma para consumo nessa conjuntura natural. Nesse sentido, ao se analisar as alternativas, percebe-se que apenas 
uma fala explicitamente sobre redução do consumo de água, a qual é a letra A, ficando, portanto, os dados numéricos 
considerados como meros contextualizadores para a resposta. Sem mais, o recurso foi considerado impertinente para 
anulação da questão.  
Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de- 60-dos- brasileiros-sao- atendidos-por-rede-de- esgoto, 
8dd8d7a077a6b156d9f4de3de1761dd734bzetio.html 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As enzimas sacarase e lactase são produzidas na membrana apical do enterócito, conhecida também como borda em 
escova. Logo, a alternativa D não está incompleta. O gabarito está correto, conforme a fonte informada nas razões 
recursais e conforme a literatura abaixo. 
Fonte: 
- SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 2014. 
- MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  
 
 
Cargo: Odontólogo 
 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A ação dos benzodiazepínicos é limitada ao sistema nervoso central. De acordo com Andrade et al (2013) esses 
medicamentos são indicados no atendimento de indivíduos portadores de doenças cardiovasculares, com o objetivo de 
minimizar as respostas emocionais ao estresse, seja qual for o tipo de procedimento odontológico. 
Fonte: ANDRADE ED, GROPPO FC, VOLPATO MC, ROSALEN PLR. Farmacologia, Anestesiologia e Terapêutica e 
Odontologia: Série Abeno: Odontologia Essencial - Parte Básica. Artes Médicas, 08/2013. VitalBook file, página 125 e 
126. 
 
 
Cargo: Pedreiro 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
 
 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de-
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Cargo: Pintor 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O enunciado é enfático ao afirmar que “assinale a única expressão transcrita do texto que se encontra no aumentativo”. 
Porém, o termo “meninão”, considerado como gabarito que atende ao enunciado, não foi citado no texto, ou seja, não 
se trata de expressão transcrita do texto. Dessa forma, a questão foi anulada. 
Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 
2009. 
 
 
Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Olhares transmitem mundos inteiros, concordo; já os sons (tanto palavras quanto músicas) inventam redes neurais 
em nossos cérebros, funcionando como verdadeiras portas de acesso à cultura, que nos permitem pertencer ao 
universo dos humanos. Mas é o toque que inaugura a existência.” (1º§) não há o estabelecimento de contraste 
conforme afirma a alternativa “B) contraste, demonstrando a quebra de uma expectativa criada pelo primeiro período.” 
Certas conjunções coordenativas podem, no discurso, assumir variados matizes significativos de acordo com a relação 
que estabelecem entre os membros. “mas” é uma partícula que apresenta múltiplos valores afetivos. Além da ideia 
básica de oposição, de contraste, pode exprimir, por exemplo, as de: restrição, retificação, atenuação ou compensação e 
adição. No enunciado em análise, o “mas” não estabelece oposição ou contraste em relação à informação anterior, mas 
acrescenta, adiciona um novo fator. A alternativa “C) equivalência, pois todas as alternativas do enunciado possuem 
igual valor e importância.” não pode ser considerada correta, o fato ou ideia introduzido por “mas” recebe um realce em 
face da ideia anterior e se impõe à atenção do leitor, funcionando como argumento para os efeitos de sentido que o 
enunciador pretende produzir.  
Fonte: 

• CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 6ª edição de acordo com a 
nova ortografia. Lexikon. 

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As doenças de notificação podem ser informadas aos serviços de vigilâncias não obrigatoriamente de forma imediata, 
dependendo de seu grau de magnitude, virulência e outros aspectos epidemiológicos, sendo que algumas devem ser 
informadas apenas após confirmação laboratorial (o que leva algum tempo na maioria das vezes). 
Fonte: Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014 - Ministério da Saúde 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A questão encontra-se de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001 de 2016 do 
Município de Miraí/MG itens ‘sociedade’ e ‘desenvolvimento sustentável’, por abordar ‘a 20ª edição Diagnóstico dos 
Serviços de Água e Esgotos (2014), o abastecimento de água e redes coletoras de esgoto nas áreas urbanas do país”. 
Em tempos de crise hídrica, o levantamento revelou que o consumo médio per capita de água no País foi 162 litros por 
habitante ao dia, o que representou queda de 2,6% em relação a 2013. Ainda, quando o enunciado menciona tempos de 
crise hídrica, fica subentendido a queda do consumo de água, obviamente, em virtude da redução da disponibilidade da 
mesma para consumo nessa conjuntura natural. Nesse sentido, ao se analisar as alternativas, percebe-se que apenas 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1271_06_06_2014.html
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uma fala explicitamente sobre redução do consumo de água, a qual é a letra A, ficando, portanto, os dados numéricos 
considerados como meros contextualizadores para a resposta. Sem mais, o recurso foi considerado impertinente para 
anulação da questão.  
Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de- 60-dos- brasileiros-sao- atendidos-por-rede-de- esgoto, 
8dd8d7a077a6b156d9f4de3de1761dd734bzetio.html 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Existe erro na divulgação do gabarito. Todas as opções relacionadas ao conceito psicanalítico estão corretas exceto a 
que se refere ao conceito de transferência.   
No capítulo 13 , referente ao início da Psicanálise, página 293 do livro fundamentado para elaboração da questão em 
curso, História da Psicologia Moderna ,de Duane P. Schultz & Sydney Ellen Schultz, existe uma definição básica de 
TRANSFERÊNCIA “como o processo pelo qual um paciente responde ao terapeuta como se ele fosse uma pessoa 
importante ( como o pai ou a mãe) em sua vida”. Conceito primário e básico de qualquer estudante da História da 
Psicologia – matéria primordial ao curso superior de Psicologia. Todavia, na questão aplicada, ficou faltando a frase “ 
responde ao terapeuta” , o que tornou incompleto, portanto , inverídico , o conceito de TRANSFERÊNCIA. 
Os demais conceitos a que a questão se refere estão todos corretos e também estão citados nesse mesmo livro. 
“Catarse: é o processo de redução ou eliminação de um complexo, transferindo-o para o consciente permitindo, assim, a 
sua expressão”, página 290; “Livre associação: técnica psicoterápica em que o paciente diz o que vem a mente”, página 
294; “Ato falho: atos de esquecimento ou lapsos de fala que refletem motivos inconscientes ou ansiedade”, página 298. 
O gabarito para a questão, neste caso, é a alternativa “D” 
 Fonte: SCHULTZ, Duane. & Schultz, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna. Cencage Learning .São Paulo. 2014. 
 
 
Cargo: Secretário Escolar 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por “ou” o verbo deverá ficar no singular se a declaração contida 
no predicado só puder ser atribuída a um dos núcleos.” Portanto essa questão (A)  está INCORRETA. 
A alternativa “C” está correta porque “com a expressão um dos que, o verbo deve assumir a forma plural.” 
Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 
 
 
Cargo: Servente Escolar 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado explicita que o valor da pizza depende da área da circunferência formada por esta. Logo, ao dobrar o valor 
do raio, a área fica 4x maior e, portanto, o preço também será 4x maior, pois a área depende do quadrado do raio. 
 
Questão: 20 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa B. 
O aumento da população foi de 69 milhões de habitantes. Logo, o aumento da população foi de 69/121 = 57,1%. 
 
 
 
 
 

http://noticias.terra.com.br/brasil/menos-de-
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Cargo: Técnico Administrativo 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
O que já se sabe, contudo, é que a microcefalia pode ser mais ou menos grave. A microcefalia é sujeito do verbo poder. 
“No mundo da performance, as pessoas tendem a não tolerar o “desvio estético”,...” as pessoas é sujeito do verbo 
tender. 
“Desse modo, até o momento, não é possível comprovar a relação de causa e efeito entre o vírus e a microcefalia.” A 
relação de causa e efeito é o objeto direto do verbo comprovar. 
“Ao contrário, ele faz parte de um processo discursivo aberto que tem relação com discursos anteriores...” que retoma 
um processo discursivo, fazendo a substituição tem-se: Um processo discursivo aberto tem relação com discursos 
anteriores. Portanto, “que” exerce a função sintática de sujeito do verbo ter. 
Conclui-se que por não haver uma alternativa de diverge das demais, a questão foi anulada. 
 
Questão: 11 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
y=mx+n 
y=mx+6 
3=m+6 
m=-3 
_Cálculo de ‘a’: 
y=-3x+6 
0=-3a+6 
3a=6 
a=2 (não consta em nenhuma das alternativas). 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
 
Cargo: Técnico em Enfermagem 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão denota-se sobre situações médicas que habitualmente indicam a prescrição de cesariana, não aborda uma 
situação frequente de cesariana.    
Fonte: http://www.mdsaude.com/2013/10/parto-cesariana.html  
 
 
Cargo: Técnico em Meio Ambiente 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A palavra sublinhada “que”, nessa questão é uma conjunção subordinativa integrante e está iniciando uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta. Nas demais alternativas o “que” é um pronome relativo. 
Fonte: PASQUALE & ULISSES - Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione 
 
 
 
 

http://www.mdsaude.com/2013/10/parto-cesariana.html
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Cargo: Tesoureiro 
 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões sejam emitidas. 
Ser capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, representa uma condição 
de leitura eficaz.  
Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da realidade, ou 
seja, são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Já as opiniões 
avaliam, julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, 
intenções e decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  
Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos modalizadores 
(adjetivos, advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros.) 
A única alternativa que apresenta uma opinião do autor sobre um fato mencionado é a letra B e essa opinião é expressa 
pelo verbo parecer, conjugado no presente do indicativo. Embora o presente do indicativo seja considerado o tempo do 
fato certo, real, a semântica do verbo parecer, no contexto em que se encontra flexionado, remete à ideia de algo 
incerto, possível, provável, mas não certo, uma vez que “Parece que a consciência da brevidade da vida levava-as a 
intensificar seu trabalho.” se configura como uma hipótese, uma suposição, uma especulação por parte do autor sobre o 
comportamento dos poetas que morriam cedo, mas não há nada de concreto que se pode afirmar a respeito. 
Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes de 
referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São dois os principais processos de formação de palavras: a derivação e a composição.  
Na composição, dois ou mais radicais se juntam para formar uma nova palavra. Se houver alteração fonética ou 
morfológica na formação da nova palavra, temos a composição por aglutinação. Exemplos: embora (em + boa+ hora) e 
outrora (outra + hora).  
Caso o radical de uma palavra se coloque ao lado do radical de outra palavra por meio ou não de hífen, temos a 
composição por justaposição, como em momento-chave.  
Entretanto, contratempo não é formado por composição, e sim por derivação, em que o prefixo latino “contra” acoplou-
se ao radical da palavra “tempo”. Portanto, “contratempo” é formado por derivação prefixal. A palavra foi formada a 
partir de derivação prefixal, ou seja, é acrescentado um prefixo a uma palavra já existente, alterando o sentido da 
mesma: contra- + tempo. As palavras que utilizamos atualmente na língua portuguesa têm prefixos de origem grega ou 
latina. No caso em questão, o prefixo contra- é de origem latina e significa uma negação.  
De acordo com Pasquale e Ulisses (2003; p. 66) e Sacconi (1999, p. 96-110), os prefixos são morfemas acoplados antes 
do radical da palavra e são capazes de introduzir modificações de significado no radical a que são acrescentados. Nas 
palavras “incompetentes”, recomeçar e “submeter”, os prefixos in-, re- e sub- significam, respectivamente, “negação”, 
“repetição” e “posição inferior”. Portanto, estão corretas apenas as afirmativas I e III. A II está incorreta. A resposta 
correta é letra C. 
Fonte: 

• SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática. Teoria e prática. 25ª Ed. São Paulo: Atual, 1999. 
• PASQUALE & ULISSES. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2003. 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Pode-se construir a coesão do texto por meio de vários recursos. A ordem das palavras no período, as marcas de gênero 
e de número, as preposições, os pronomes pessoais, os tempos verbais, os conectivos funcionam também como elos 
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coesivos. Cada um desses elementos gramaticais estabelece conexões, articulações, ligações, concatenando as ideias. 
Ou seja, a estrutura gramatical das frases trata de criar coesão entre os constituintes de um texto. Um exemplo disso é a 
concordância. Sempre que respeitamos a concordância, estamos reforçando a coesão.  
Nos trechos “D) “...soubessem que não tinham tempo a perder....”; B) “...deixavam de fazer as obras que as 
notabilizavam...”e C) “...não podiam se dar ao luxo de adiar projetos e sonhos...”, o termo “as pessoas” concorda com os 
verbos destacados; é, portanto, sujeito de tais verbos. Apesar de estar implícito, esse sujeito pode ser linguística e 
contextualmente recuperado no período anterior, uma vez que as formas verbais “ soubessem, deixavam e podiam” 
concordam em número (plural) e pessoa (3ª) com o termo “as pessoas”, que também possui as mesmas características 
morfológicas (3ª pessoa do plural). Já o verbo “ser” na forma “eram” concorda com o termo “obras”, expresso na oração 
anterior (As obras eram o melhor que poderiam fazer). Portanto, a resposta correta é letra A. 
Fonte: http://pt.scribd.com/doc/7170722/13/mecanismos-de-coesao-textual 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se tg a = 1

2
, então tg a + tg 2a vale? 

Calculando primeiro o valor de Tg 2a: 

Tg 2a = 𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟏−𝟐𝟐𝟐𝟐

 

Tg 2a =
𝟐𝟏𝟐

𝟏−𝟏𝟐
𝟐 

Tg 2a = 𝟏

𝟏−𝟏𝟒
 

Tg 2a = 𝟏
𝟒−𝟏
𝟒

 

Tg 2a = 𝟏𝟑
𝟒

 

Tg 2a =𝟒
𝟑
  

Substituindo o valor da tg 2a encontrada e o valor de tg a dada na questão temos que: 

Tg a  + Tg 2a =  𝟏
𝟐
 +𝟒
𝟑
 = 𝟑+𝟖

𝟔
 = 𝟏𝟏

𝟔
 

Tg a  + Tg 2a =  𝟏𝟏
𝟔

  

Sendo assim a alternativa indicada no gabarito está correta. 
Fonte:  

• Iezzi, Gelson.Fundamentos da Matemática Elementar, volume 3,Trigonometria,Atual editora.2004. 
• Carmo, Manfredo P.do,Augusto C. Morgado,Eduardo Wagner,Trigonometria, Números Complexos,Coleção do 

Professor de Matemática Sociedade Brasileira de Matemática,2001. 
• Matemática- Contexto e Aplicação – volume 1 Dante, Luiz Roberto Editora Ática – 2011. 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tanto a reportagem quanto o assunto da questão são pertinentes à Educação e suas vinculações históricas a nível 
municipal, regional, nacional e internacional e referem-se a assunto atual.  A resposta CORRETA é a letra C. De um modo 
geral, chama-se Primeira Infância ao período que vai desde a concepção do bebê até o momento em que a criança 
ingressa na educação formal. Isso quer dizer que a Primeira Infância engloba a gestação, o parto e os primeiros anos de 
vida da criança. Como o início da educação formal não se dá na mesma idade em todos os países, há diferentes noções 
do final da Primeira Infância. No Brasil, consideramos que a Primeira Infância acaba quando a criança completa seis 
anos de idade. A Primeira Infância é um período muito importante para o desenvolvimento da criança e as 
experiências dessa época são relevantes para o resto da vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação e 
enquanto o bebê é pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.  
Durante a Primeira Infância ocorrem o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos 

http://pt.scribd.com/doc/7170722/13/mecanismos-de-coesao-textual
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movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um 
desses aspectos é interligado com os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive. Os estudos mostram 
que quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento durante a Primeira Infância, maiores são as 
probabilidades de que a criança alcance o melhor do seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo 
e realizado.  Por isso, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal adotou a seguinte visão: desenvolver a criança para 
desenvolver a sociedade. 
Aproveite para conhecer o Súper Cérebro. Este vídeo de animação dura apenas três minutos, mas traz informações que 
valem por toda uma vida. Produzido pelo Center on the Developing Child (CDC) da Universidade de Harvard, tem o 
objetivo de explicar como as experiências na Primeira Infância podem afetar a formação do cérebro da criança. 
Fonte  

• http://www.pim.saude.rs.gov.br/v2/wp-content/uploads/2016/04/Os-Primeiros-Anos-O-bem-estar-infantil-e-o-
papel-das-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas.pdf 

• http://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm 
• http://www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/primeira-infancia.aspx 
• http://www.enciclopedia-crianca.com/ 
• http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/483/288. 

Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. A Prisão de Guantánamo é um complexo penitenciário estadunidense que está 
localizado na ilha de Cuba. Ainda no começo do século XX, em 1903, os Estados Unidos assinaram um contrato de 
arrendamento perpétuo de uma porção de terra em Cuba. No acordo, ficou-se estabelecido um território com 116Km² 
de área envolvendo terra e água na baía de Guantánamo. Naquele momento, a justificativa se dava pelo interesse na 
mineração e em operações navais. Não tardou para que a região arrendada pelos Estados Unidos no território cubano se 
tornasse uma prisão militar. Isso aconteceu especialmente pela maneira como os estadunidenses entraram na Segunda 
Guerra Mundial. O Japão organizou um ataque surpresa à uma base militar dos Estados Unidos em Pear Harbor, 
matando milhares de soldados estadunidenses e destruindo considerável parcela dos equipamentos militares dos 
mesmos. A resposta se deu com a entrada dos Estados Unidos na guerra e, entre outras coisas, a prisão de 
estadunidenses de origem japonesa no referido território cubano. 
A Prisão de Guantánamo começava então a construir sua história como uma prisão militar. Como tal, dotada de sua 
rigidez e também dos interesses ideológicos que marcaram profundamente o século XX, passou a conviver diariamente 
com práticas de tortura. Durante a Guerra Fria, o conflito ideológico que colocou em embate os seguidores do 
capitalismo e os seguidores do socialismo no mundo, os Estados Unidos enviaram vários prisioneiros de diversos 
confrontos militares para a Prisão de Guantánamo. Como alguns indivíduos presos durante a Guerra do Vietnã, por 
exemplo. 
As atividades da Prisão de Guantánamo se estenderam também pelo século XXI com muita intensidade. Logo no 
começo do novo milênio, os Estados Unidos sofreram um ataque terrorista, em 2001, que destruiu um de seus principais 
símbolos e matou milhares de pessoas. A ação resultou em uma reação estadunidense de invasão do território do 
Afeganistão em busca dos responsáveis pelo ato. Já no ano seguinte, um primeiro grupo composto por 20 combatentes 
do Afeganistão foi levado para a Prisão de Guantánamo, sendo que todos foram impedidos de direitos por serem 
considerados terroristas. 
A Prisão de Guantánamo ganhou grande repercussão internacional por causa das atrocidades cometidas em seu 
interior. A prisão militar composta por três campos de detenção foi local de torturas durante muito tempo. Várias 
reportagens denunciaram o abuso da força e o tratamento desumano que os soldados estadunidenses utilizaram contra 
os prisioneiros tanto em Guantánamo quanto em Abu Ghraib. O fato é que além de prisioneiros que supostamente 
seriam terroristas, a Prisão de Guantánamo abrigou também detentos de forma clandestina e que não tinham razão 
justificável para estarem detidos. 

http://escolakids.uol.com.br/as-fases-da-vida.htm
http://www.fmcsv.org.br/pt-br/Paginas/primeira-infancia.aspx
http://www.enciclopedia-crianca.com/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/guerra-fria/
http://www.infoescola.com/historia/guerra-do-vietna/
http://www.infoescola.com/historia/prisao-de-abu-ghraib/
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Com a pressão internacional, aos poucos o presidente dos Estados Unidos George W. Bush foi reconhecendo as práticas 
ilegais na Prisão de Guantánamo e tomando medidas para restringi-las. Muitos dos detentos que foram para 
Guantánamo eram imigrantes ilegais nos Estados Unidos que aguardavam a deportação. 
A eleição do presidente Barack Obama apontou um novo futuro para a Prisão de Guantánamo. Inicialmente, ele 
prometeu fechar ou reestruturar o complexo penitenciário. Depois, acabou com as comissões militares criadas pelo 
governo anterior e assinou um decreto para dar fim às atividades na Prisão de Guantánamo. 
Fonte: 

•  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/obama-anuncia-plano-para-fechar-guantanamo.html 
• http://www.infoescola.com/historia/prisao-de-guantanamo/ 
• http://exame.abril.com.br/mundo/album-de-fotos/15-fotos-reveladoras-da-prisao-de-guantanamo 
• http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160223_obama_guantanamo_fs_j 

• http://www.natgeo.com.br/especiais/missao-guantanamo/cronologia.asp 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/afp/2009/01/22/ult34u217542.jhtm 
Foto: http://www.globalsecurity.org/military/facility/guantanamo-bay.htm 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu capítulo IV – Art. 29 – item VII, define que o total da 
despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do 
Município. 
Fonte: 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
• Capítulo IV – Art. 29 – item VII - O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar 

o montante de cinco por cento da receita do Município. 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, em seu Capítulo V - Seção II – Subseção I – Art. 19 – 
Item III estabelece que nos Municípios a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, não poderá exceder 
o percentual de 60 % (sessenta por cento) da receita corrente líquida. 
Fonte: 

• Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 
• Capítulo V – Seção II – Subseção I – Art. 19 – Item III – Municípios: 60% (sessenta por cento). 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
Tomando como base o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, as teclas de função e suas 
respectivas funções são; 
F4: Repetir a última ação 
F5: Escolher o comando Ir para 
F7: Escolher o comando Ortografia e gramática 
F9: Atualizar campos selecionados 
F10: Ativar os atalhos da faixa de opções 
F11: Ir para o próximo campo  
Fonte: MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. – Estudo dirigido de Microsoft Word 2013. 1ª ed. São Paulo: Érica, 
2013. 
 
 

http://www.infoescola.com/direito/deportacao/
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/02/obama-anuncia-plano-para-fechar-guantanamo.html
http://www.infoescola.com/historia/prisao-de-guantanamo/
http://exame.abril.com.br/mundo/album-de-fotos/15-fotos-reveladoras-da-prisao-de-guantanamo
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160223_obama_guantanamo_fs_j
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A banca mantém o gabarito divulgado anteriormente. 
Os comandos do MATH e suas respectivas definições são: 
OVER: Insere o comando de divisão (tipo fração) entre dois argumentos. 
OWNS: Insere o símbolo contém entre dois argumentos. 
SETZ: Insere o símbolo de conjunto de números inteiros. 
Fonte: MANZANO, J. A. N. G. BrOffice.org 3.2.1: Guia Prático de Aplicação. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2010. 
 
 
 
 

II 
DAS CONCLUSÕES 

 
 
 

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

fundamentações supraelencadas. 
 
 

 
 

Publique-se, 
 

 
21 de junho de 2016 
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