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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL/RN 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTAS 

  
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 Secretaria Municipal De Trabalho e Assistência Social – SEMTAS. 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

674004503 Wagner Maia Bezerra Administrador 

674007248 Guilherme Cicero Pinheiro De Araujo Administrador 

674013504 Henrique Eduardo De Oliveira Administrador 

674016006 Magnus Ronnie De Sousa Saturno Administrador 

674017352 Rafael Bezerra De Oliveira Administrador 

674019595 Gleico David De Oliveira Administrador 

674026646 Priscila Karine De Melo Costa Administrador 

674033134 Elizandra Zanette Candido Da Silva Administrador 

674038470 Marianna Cavalcante De Aguiar Administrador 

674041034 Mikarla Soares Duarte Administrador 

674041073 Expedito Rodrigues De Medeiros Administrador 

674068165 Gustavo Alves De Assis Silva Roberto Administrador 

674069522 Rafaele Gomes De Souza Administrador 

674078428 Odon Oliveira De Souza Júnior Administrador 

674000109 Silvana Kelly De Oliveira Nogueira Advogado 

674000607 Silvia Fernandes Monte Torres Advogado 

674000990 Romy Christine Nunes Sarmento Da Costa Advogado 

674000992 Simone De Maria Ferreira Da Silva Advogado 

674001079 Genaldo De Souza Advogado 

674001198 José Câmara Pinheiro Neto Advogado 

674001327 Anderson Da Silva Almeida Advogado 

674001528 Jimmy Carvalho Pires De Medeiros Advogado 

674001826 Cley Anderson De Queiroz Rodrigues Advogado 

674001910 Raíssa Lorena Macêdo Moura Advogado 

674001944 Antonio Clovis Alves Junior Advogado 

674002102 Heloisa Pessoa Teles De Oliveira Advogado 

674002492 Mayara Oqueres Da Silva Advogado 

674003008 Aline Silva De Macêdo Advogado 
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674003105 Marina Fernandes De Moura Advogado 

674003696 Antonio Eronildo Silva Jacinto Advogado 

674004361 Ana Débora Batista Silva Ferreira Advogado 

674004484 André Maxwell Oliveira Duarte Advogado 

674004921 Francisca Antonieta Fernandes Bessa Advogado 

674005215 Matheus Gomes Dos Santos Advogado 

674005308 Carolina Carla Rodrigues Rocha Advogado 

674005469 Marcello Freire Alves De Souza Filho Advogado 

674005931 Anita Lacerda Cordeiro De Araújo Advogado 

674006027 Erivan Ferreira Gonçalves Advogado 

674006081 Elisama Araújo Cunha Pinheiro Advogado 

674006268 Jéssica Louise Bezerra Varela Advogado 

674007084 Renata De Medeiros Ramos Advogado 

674007206 Karina Bezerra Pinheiro Advogado 

674007242 Sinésia Maria Dos Santos Advogado 

674007754 Gabriel Romualdo Santos Advogado 

674007774 Patrícia Suízila Silva Lopes Advogado 

674008052 Ananda Luana Lucena Alves Advogado 

674008312 Daniel Dos Anjos Linhares De Oliveira Advogado 

674008509 Marcius Fabian De Oliveira Advogado 

674008731 Lênora Santos Peixoto Advogado 

674008972 Patrícia Josina Souza De Albuquerque Advogado 

674009142 Maria Da Conceição Farias Da Silva Gurgel Dutra Advogado 

674009484 João Maria De Oliveira Advogado 

674009491 Kleber Soares De Oliveira Santos Advogado 

674009873 Lara Sammantha De Sousa Figueiredo Advogado 

674010053 Lília Silva Luz Advogado 

674010142 Anna Paola Medeiros De Melo Advogado 

674010381 Kesia Louise Camara Da Silva Advogado 

674011257 Georgia Maria Pinto Nóbrega E Freitas Advogado 

674012283 Tereza Joziene Alves Da Costa Aciole Advogado 

674012331 Ana Carla Soares Rodrigues Macedo Advogado 

674013118 Matheus Cavalcanti Castro Advogado 

674013296 Eudson Elisiário Calisto Advogado 

674013629 Larissa Soares Albuquerque Bezerra Advogado 

674013796 Arnaldo Rodrigues Bezerra Neto Advogado 

674014208 Hannelore Natianaia Dos Santos De Sousa Advogado 

674014353 Katyúrcia Maria Da Costa Cardoso Dantas Advogado 

674014501 Thais De Sousa Arraes Advogado 

674014647 Felipe Peixoto De Brito Advogado 

674015034 Jocyele Costa Bento Advogado 

674016268 Kelvin Santos De Oliveira Martins Advogado 

674017047 Carla Kátia De Aquino Rêgo Advogado 

674017096 Túlio José Rocha De Vargas Advogado 

674017798 Renata Karina Souza Martins Araújo Advogado 

674017934 Ana Carolina De Araujo Medeiros Advogado 

674018071 Áurea Pereira Da Silva Advogado 

674019624 Flavio Cardoso Matias Advogado 

674019802 Fabricio Constantino De Medeiros Advogado 

674019935 Thaísa Rafaela Vieira Da Silva Advogado 

674020262 Marcus Vinicius Ferreira Advogado 

674021472 Emerson Rocha Gomes De Amorim Advogado 

674022125 Gabriela Azevedo De Brito Damasceno Advogado 
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674022559 Amanda Rego Martins De Souza Advogado 

674022593 João Arthur Brito Da Cruz Advogado 

674022832 Marcos Augusto Brito Lago Advogado 

674023092 Luzia Priscilla De Araújo Aquino Advogado 

674023544 Kuezia Da Veiga Gonzales Advogado 

674023604 Lilian Cristina Da Silva Advogado 

674023716 Luiz Gustavo Alves De Almeida Advogado 

674025185 Paulo Henrique Oliveira Da Silva Advogado 

674025636 Kathyson Salviano De Melo Advogado 

674025714 Anne Karoline Melo De Farias Advogado 

674026533 Michelle Katarine Davim Morais Advogado 

674026907 José Valmir Gadelha De França Advogado 

674026949 Yuri Regis De Menezes Bittencourt Advogado 

674027061 Patricia Luciana Rocha De Souza Maciel Advogado 

674028013 Rodrigo Fagundes Luz Serrano Advogado 

674028886 Lucely Ginani Bordon Advogado 

674030790 Renata Góes Pereira Advogado 

674030925 Débora Polyana De Oliveira Rocha Amarante Advogado 

674031008 Guilherme Gonçalves De Vasconcelos Advogado 

674031958 Amanda Montenegro Lemos De Arruda Alencar Teixeira Advogado 

674032090 Rebeka Souto Brandão Pereira Advogado 

674032299 Janaina Torres De Araujo Advogado 

674032650 Hérico Carricondes Silva De Oliveira Advogado 

674033003 Diego Da Silva Advogado 

674033104 Francisco De Gois Fernandes Advogado 

674033161 Tays Figueiredo Moura Advogado 

674033449 Layanne De Sousa Pedrosa Advogado 

674033820 Alessandra Karla Clementina Da Silva Ribeiro Advogado 

674033980 Johnatan Trindade De Siqueira Costa Advogado 

674034389 Jane Vanessa Silva De Oliveira Advogado 

674035045 Camilla De Amorim Macedo Rocha Advogado 

674035097 Marilia Brennand Menezes Advogado 

674035204 Sérgio Pereira De Azevedo Advogado 

674035293 Diego Emanuel Farias Moura Dos Santos Advogado 

674035902 Túlio Caio Chaves Lima Advogado 

674036010 Alexsandra Costa Da Silva Advogado 

674036076 Laiza Cristina Viana Da Costa Pomposo Advogado 

674036196 Karinne Rosário Da Cunha Spencer Batista Advogado 

674036668 Themis Sthefanie Araújo Eloi De Souza Nery Advogado 

674036673 Daniel De Morais Pinto Advogado 

674036985 Cibele Maria Vitorino De Souza Advogado 

674037501 Larissa Valéria De Souza Domingos Advogado 

674037511 Erica Milena Carvalho Guimaraes Leoncio Advogado 

674037696 Juzianne Fernandes Barreto Paz Advogado 

674038196 Emanuelly Sousa Leonardo Nogueira Advogado 

674038424 Adriana Cavalcanti Barreto De Paiva Advogado 

674038473 Maracy Oliveira De Santana Advogado 

674039326 Cecilia Maria Oliveira Holanda Godeiro Advogado 

674039662 Pedro Gomes Neto Segundo Advogado 

674040249 Mariana De Azevedo Silva Advogado 

674040292 Danielle Christine Duarte De Medeiros Advogado 

674040302 Amanda Vieira Carvalho Advogado 

674040307 Judite Cristiane Solano Costa Vale Advogado 
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674040487 Maria Lírida Callou Tavares Franco Advogado 

674040626 Gislaine Alves Da Silva Advogado 

674040677 Yanna Cristina Da Silva Teodósio Rodrigues Advogado 

674041379 Edson Felipe Nascimento Da Silva Advogado 

674042039 Janaina Carla Aguiar De Paula Advogado 

674042136 Lidiane Cristine De Carvalho Rocha Advogado 

674042311 Lidia Viviane Albuquerque De Sousa Advogado 

674042331 Tatiany Maria Do Nascimento Advogado 

674042597 Flávio Dias Da Silva Advogado 

674044012 Clarice Dantas Revoredo Advogado 

674044024 Marília Felipe De Araújo Advogado 

674044540 Petrúcia Da Costa Paiva Souto Advogado 

674044890 Ingrid Marques De Azeredo Advogado 

674045415 José Henrique Santos Chagas Advogado 

674046320 Kaline Feitosa De Araujo Advogado 

674046759 Glaucia Gislene De Oliveira Lacerda Advogado 

674047059 Maria Luiza De Lima Assunção Advogado 

674047252 Amanda Guimarães De Melo Advogado 

674047594 Gisele Camilo De Araujo Advogado 

674047666 Luciano Borges Da Silva Advogado 

674048552 Lucianna Cavalcanti Virgolino Advogado 

674048880 Sarah Melo Rodrigues De Souza Advogado 

674049055 Henderson Dantas Da Costa Advogado 

674049814 Daysianne Simões Andrade De França Advogado 

674050255 Marília Bandeirado Amaral Yra Advogado 

674050362 Ivanilma Carla Silva Advogado 

674050496 Giulliana Niederauer Flores Severo Advogado 

674051058 Amanda Alana Lima Da Silva Advogado 

674052524 Estéferson Ubarana Gomes Da Silva Advogado 

674052642 Deivy Bruno Do Nascimento Medeiros Advogado 

674052775 Joelma Da Silva Alves Advogado 

674052780 Hemily Samila Da Silva Saraiva Advogado 

674053279 Nick Richard De Freitas Aquino Advogado 

674053588 João Augusto Câmara Da Silveira Advogado 

674053741 Luciana Waly De Paulo Advogado 

674053873 Candice De Medeiros Azevedo Advogado 

674054503 Jaqueline Spíndola Da Silva Advogado 

674054529 Bruno Carneiro Fernandes De Souza Advogado 

674054605 Larissa Dos Santos Saldanha Advogado 

674054932 Luiz Nelson Pinheiro De Souza Advogado 

674055282 Goncalo Brandao De Sousa Advogado 

674055445 Wellison Luiz De Santana Advogado 

674056166 André Ramon Moreira Lopes Advogado 

674056810 Winston De Araujo Teixeira Advogado 

674056993 Andre Luis Bezerra Galdino De Araujo Advogado 

674057275 Joici Mari Dos Santos Lopes De Moraes Advogado 

674057283 Nathânia De Medeiros Oliveira Advogado 

674057362 Luís Eduardo Fonseca Dantas Advogado 

674057684 Guilherme Henrique Silva Soares Dantas Advogado 

674057737 Diogo César Cardoso Wanderley Advogado 

674057906 Camilla Thatianna Da Silva Vieira Ramos Advogado 

674058091 Beatriz De Lima Caeiro Castro Advogado 

674058121 Nedson Danildo Da Fonseca Advogado 
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674058436 Felipe Neves Rodrigues Advogado 

674060380 Clayton Queiroz De Oliveira Advogado 

674060563 Renata Gouveia Barreto Advogado 

674060574 Maria Beatriz Lopes Dalbuquerque Castim Advogado 

674060889 Bárbara Medeiros De Macêdo Silva Advogado 

674061064 Gledson De Araújo Lopes Advogado 

674062463 Manuela Dos Santos Domingos Advogado 

674064496 Cristiane Aparecida De Freitas Advogado 

674064613 Atanazio Gomes Da Silva Advogado 

674065534 Antoniel Medeiros Do Nascimento Advogado 

674068652 Adolfo Humberto Alves Barbalho Advogado 

674068794 Fábio Fernandes De Lima Advogado 

674068843 Anita Luiza Batista De Santana Advogado 

674069417 Paulo De Oliveira Segundo Advogado 

674069856 Maria Rafaela De Medeiros Cruz Advogado 

674070389 Julio Cesar Rodrigues Alves Da Silva Advogado 

674071730 Suenia Abrantes De Sousa Advogado 

674071941 Oranice Alves De Lima E Silva Advogado 

674072319 Geancarllo Melo Dantas Advogado 

674073393 José Guedes Da Fonseca Neto Advogado 

674073926 Sabrina Luara Diógenes Dos Santos Advogado 

674075588 Joyce De Oliveira Lessa Advogado 

674079086 Thiago Miranda De Souza Advogado 

674079170 Francisco Das Chagas Felipe Fernandes Bezerra Advogado 

674080167 Patricia Amorim Da Silva Advogado 

674081100 Adriana Trindade Da Silva Advogado 

674082698 Keisson Christiano Jeronimo Da Silva Advogado 

674083045 Ivania Maria Alves Nogueira Advogado 

674084744 Flauber Peixoto Soares Lins Advogado 

674026463 Adriana Duarte De Oliveira Freitas Arte Educador 

674082181 Renan Carlos Medeiros Da Silva Arte Educador 

674000045 Ana Patricia Brandão De Miranda Assistente Social 

674000379 Ivan Gomes Batista Assistente Social 

674000726 Ana Ligia Alcindo Silva Araujo Assistente Social 

674000875 Sara Maria Batista Araujo Assistente Social 

674001222 Joelma Martins Lira Assistente Social 

674001316 Sangy Leite Da Silva Assistente Social 

674001337 Záira Jéssica Carvalho Assistente Social 

674001449 Karine Da Costa Martins Assistente Social 

674001634 Arlete Lourdes De Moura Assistente Social 

674001816 Aline Costa Viana Neves Cocentino Assistente Social 

674001904 Juliana Louise Bezerra De Souza Assistente Social 

674002517 Isabel Oliveira Almeida Assistente Social 

674002556 John Lennon Francisco De Morais Leiros Assistente Social 

674002580 Maria Helena Fernandes Cesar Assistente Social 

674002758 Cinthia Pinheiro Correia Bezerra Assistente Social 

674002802 Sara Leonice Pereira Da Silva Assistente Social 

674002814 Rafaela Raulino Fernandes Aquino Assistente Social 

674003172 Ana Marcilia Pereira Nogueira Pinto Assistente Social 

674004127 Janegleice Da Silva Cunha Assistente Social 

674004441 Viviane Moura Da Silva Assistente Social 

674004635 Kallynne Pinheiro Mendes Assistente Social 

674004818 Glória Lívia Duarte De Queiroz Assistente Social 
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674005505 Sara Castro Lopes Assistente Social 

674005758 Athayde Cristina De Oliveira Freitas Coelho Assistente Social 

674005865 Francisco Thiago Cavalcante Garcez Assistente Social 

674005894 Elaine Carla Gonzaga Dos Santos Assistente Social 

674006252 Tássia Dantas De Brito Faria Assistente Social 

674006593 Erica Patricia Cardoso De Carvalho Assistente Social 

674006753 Juliana Patrícia Graciano Pessoa Assistente Social 

674006975 Rafael Barbosa Calumbi Da Silva Assistente Social 

674007008 Soraia Ferreira De Lima Barbosa Assistente Social 

674007661 Paula Fernanda Cabral Freire Assistente Social 

674008067 Nacaly Pessoa Maia Assistente Social 

674008069 Priscilla Karla Roseno Martins Assistente Social 

674008375 Jéssica Regina Alves Da Silva Assistente Social 

674008500 Glaziane Dos Santos Barbosa Assistente Social 

674008633 Nicolle Jécika Dantas Da Silva Assistente Social 

674009433 Josicleide Dantas Dos Santos Assistente Social 

674009575 Israella Sinara Paula Gadêlha Assistente Social 

674010030 Bruna Barreto Dos Santos Assistente Social 

674010046 Saray Teixeira Santana Assistente Social 

674010491 Taciana Carla Albuquerque Batista Assistente Social 

674010915 Keila Gomes De Lima Toscano Assistente Social 

674011347 Alanna Mendes De Assis Assistente Social 

674011554 Janeide Teotonio Silva De Melo Assistente Social 

674011833 Adriane Denise Fonseca Lopes Assistente Social 

674012389 Sylvana Martins De Souza Assistente Social 

674012702 Maria Gilderlandia Fernandes Assistente Social 

674012706 Ana Hortência De Azevedo Medeiros Assistente Social 

674012741 Alícia Fernanda Silva Pimenta Assistente Social 

674012773 Tayná Da Silva Ferreira Assistente Social 

674012973 Ana Angélica Leitão Da Rocha Bessa Assistente Social 

674013078 Cínthia Suellen Bezerra De Brito Assistente Social 

674013251 Ediluce Maria Da Paz Silva Assistente Social 

674013405 Silvia Luiza Souza Santos Assistente Social 

674013728 Luana Mayara Da Costa Silva Assistente Social 

674013928 Layssa Karlla Santos Da Silva Assistente Social 

674014256 Katiane De Lima Bezerra Assistente Social 

674014392 Samily Gomes Filgueira Assistente Social 

674014663 Ana Paula Barbosa Dos Santos Assistente Social 

674015390 Bruna Natália De Azevedo Campos Guedes Assistente Social 

674015793 Osvaldo Ferreira Do Nascimento Assistente Social 

674016190 Debora Thais Fonseca Azevedo Assistente Social 

674016644 Andressa Priscilla Soares Monteiro Costa Assistente Social 

674016884 Liliana Augusta Araujo Silva Mariz Assistente Social 

674016993 Maria Celia Da Silva Costa Assistente Social 

674017077 Gerlâne Alrinete De Medeiros Assistente Social 

674017571 Rafaela Nascimento Da Silva Assistente Social 

674017881 Mayra Allana Pereira Da Silva Assistente Social 

674018084 Janaína Ferreira Da Cruz Assistente Social 

674018095 Luciana De Medeiros Linhares Assistente Social 

674018359 Juliana Moura Da Silva Assistente Social 

674018491 Rosângela Maria Pimenta Basílio Da Costa Assistente Social 

674018573 Solange Galdino Da Rocha Assistente Social 

674018661 Nayara Alenne Silva Costa Assistente Social 
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674019020 Miriam Gomes Borges Assistente Social 

674019306 Maria Dayanne Silvestre Costa Assistente Social 

674019988 Gianne Alves Costa Assistente Social 

674020464 Luana Tamilles De Oliveira Assistente Social 

674021154 Luana Priscilla Barros De Medeiros Assistente Social 

674021358 Maria Luiza Ferreira De Oliveira Barbosa Assistente Social 

674022016 Janeide Baracho Da Costa Dantas Silva Assistente Social 

674022785 Dulcicleia De Oliveira Maia Assistente Social 

674022966 Rosana Mireille Barbosa Da Silva Soares Assistente Social 

674022992 Maria Dalva Gurgel Praxedes Assistente Social 

674023113 Juliana Alves Da Silva Assistente Social 

674023332 Kenya Katyusse Paz De Albuquerque Assistente Social 

674023489 Ingrid Mayanne Confessor E Silva Assistente Social 

674023534 Vania Dias Da Silva Assistente Social 

674023730 Diana Lisboa Leite Assistente Social 

674024023 Célia Maria Guimarães Assistente Social 

674024881 Raysa Valéria De França Silva Assistente Social 

674024961 Anny Karolyny Castro Marques Assistente Social 

674025103 Pollyanna Barros De Castro Assistente Social 

674025176 Jeane Cristina De Oliveira Vital Assistente Social 

674025746 Raquel Maciel Da Silva Sousa Assistente Social 

674025936 Andréia Romeika Dos Santos Rocha Assistente Social 

674025993 Jackcilene Marciano Da Silva Jesus Assistente Social 

674026136 Yanara De Souza Ferreira Assistente Social 

674026493 Samya Katiane Martins Pinheiro Assistente Social 

674026836 Jerusa Maria De Castro Silva Assistente Social 

674027516 Sara Karine De Melo Oliveira Assistente Social 

674027584 Lanara Stephane Guedes Costa Andrade Assistente Social 

674029741 Suyanne Gurgel Souza Assistente Social 

674029761 Adayane Cristini Nascimento Rodrigues Assistente Social 

674029970 Izabela Costa Da Silva Assistente Social 

674030769 Marianne Lima Pereira Assistente Social 

674031849 Ursula Regina Baracho Trindade De Oliveira Assistente Social 

674032422 Raquel Cabral Assistente Social 

674032970 Emília Raquel França De Brito Assistente Social 

674033101 Kely Cristianrafael Bezerra Assistente Social 

674033166 Tayane Vieira Barros Lopes Assistente Social 

674033216 Jordana Nayara Da Silva Assistente Social 

674033218 Katyene Antonia Da Silva Assistente Social 

674033319 Andressa Ribeiro De Miranda Assistente Social 

674034072 Monike Djayanne Alves Nunes Assistente Social 

674034637 Maria De Fatima Macedo De Oliveira Barbosa Assistente Social 

674036556 Mirna Gomes Barreto Manso De Menezes Assistente Social 

674037326 Monally Ferreira Cardoso Assistente Social 

674037577 Sanielle Katarine Rolim De Oliveira Assistente Social 

674037600 Rillany Pamela Bernardo Soares Assistente Social 

674037927 Andreia Gama Maio Assistente Social 

674039260 Claudete Ferreira Da Silva Assistente Social 

674039283 Francisca Das Chagas Fernandes Vieira Assistente Social 

674041467 Maria Deysiane Bernardo De Souza Assistente Social 

674042273 Iracilde Rodrigues Do Nascimento Assistente Social 

674043310 Renata Lidiane Da Camara Assistente Social 

674043805 Auricea Xavier De Souza Lima Assistente Social 
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674043921 Nayara Costa Dos Santos Assistente Social 

674044546 Francisca Márcia De Andrade Figueiredo Assistente Social 

674046356 Hosana Patricia Pereira Barbalho Da Silva Assistente Social 

674046477 Ludmilla Alvim Tibúrcio De Oliveira Assistente Social 

674046574 Cibele Macedo Da Silva Assistente Social 

674046960 Evania Maria De Oliveira Assistente Social 

674047092 Flávia De Medeiros Melo Assistente Social 

674047355 Juliana Dantas Félix Assistente Social 

674047708 Nidja Ramos Da Silva Assistente Social 

674048324 Roberta Dayane De Araujo Gadelha Assistente Social 

674048432 Nathália Galvão De Oliveira Azevedo Rocha Assistente Social 

674048956 Clara Vitória Bezerra Silva Pereira Assistente Social 

674048990 Daniele Laurentino Francelino Assistente Social 

674049305 Carla Rutilene De Oliveira Assistente Social 

674049710 Joelza Da Conceição Rodrigues Rufino Assistente Social 

674050088 Maria Amelia Regis Dos Santos Mdeiros Assistente Social 

674050163 Antônia Ericélia Silva Almeida Assistente Social 

674051275 Angely Dias Da Cunha Assistente Social 

674051677 Mirna Vasconcelos De Lima Assistente Social 

674052025 Aylla Milanez Pereira Assistente Social 

674052564 Maria Socorro Nargela Fonseca Cruz Assistente Social 

674052811 Maria Pereira Maciel Araujo Assistente Social 

674053595 Érica Rayssa Eugênia Silva Assistente Social 

674053609 Marry Arabella Freire Da Silva Mota Assistente Social 

674053745 Eliane Nunes Reis Assistente Social 

674053772 Evelyn Christie Nascimento De Barros Assistente Social 

674054113 Edlandia Oliveira De Araujo Assistente Social 

674054527 Shirley Gabriele Barbosa De Oliveira Assistente Social 

674054884 Adriene Xavier Beserra Assistente Social 

674055517 Priscylla Maria Paiva De Almeida Ferreira Assistente Social 

674056734 Valeria De Oliveira Ferreira Assistente Social 

674057578 Juliana Dantas De Araujo Assistente Social 

674058050 Tereza Raquel Pereira De Medeiros Delgado Assistente Social 

674058359 Rosana Carla Da Silva Costa Assistente Social 

674058422 Jessika Lorena Lima De Queiroz Assistente Social 

674058839 Alessandra Gomes Rodrigues Assistente Social 

674059305 Sidilene De Melo Dantas Assistente Social 

674061097 Luciane De Cássia Souza Moreira Assistente Social 

674061437 Jose Miguel Martins Neto Assistente Social 

674063059 Joseana Xavier Muniz De Medeiros Assistente Social 

674063261 Marta Maria Da Conceição Bezerra Assistente Social 

674063354 Joilton Bezerra De Barros Assistente Social 

674064959 Luana Maia De Souza Assistente Social 

674065758 Erika Cavalcante Lima Assistente Social 

674069002 Edimeyre Kaline Basilio Assistente Social 

674069266 Kathiusca Maria Soares Pontes Barreto Assistente Social 

674071516 Herica Bezerra Dos Santos Dantas Assistente Social 

674071693 Marília Bezerril Ferreira Assistente Social 

674073267 Raquel Rodrigues De Araujo Assistente Social 

674073323 Rose Pereira Martinho Rodrigues Lopes Assistente Social 

674076117 Shellen Batista Galdino Assistente Social 

674076576 Bruno Robson De Oliveira Silva Assistente Social 

674000314 Francielisson Mendes Da Silva Contador 
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674000380 Hellen Kelly Pereira Souza Contador 

674005474 Kássia Teresa Souza Maia De Morais Contador 

674006465 Iris Lidiane Silva De Souza Madeira Contador 

674012376 Vanessa De Sousa Costa Contador 

674012925 Simone Dias De Souza Oliveira Contador 

674016559 Monique Macêdo Freire Lima Contador 

674031197 Elayne Karinna Figueiredo De Oliveira Contador 

674041305 Deborah Wagner Gonzaga Dos Santos Contador 

674051860 Iara Padilha De Souza Sobrinha Contador 

674055718 Alexandre Anderson Soares Cavalcante Contador 

674069354 Betania Alves Batista Contador 

674079915 Grêce Kelly Sales De Oliveira Diniz Contador 

674080193 Paulo Roberto Medeiros De Gois Contador 

674013209 Flavio Kaue Targino Bezerra Economista 

674025901 Francisco Danilo Da Silva Ferreira Economista 

674036631 Ana Raquel Matias Dantas Economista 

674002083 Antonio Marcos De Menezes Rodrigues Educador Social 

674003925 Vivian Karla Santiago Da Nobrega Educador Social 

674004437 Antonio Anselmo Da Silva Neto Educador Social 

674006406 Maria Isabel De Andrade Medeiros Educador Social 

674014586 Jacqueline Michelle Do Amaral Dantas Educador Social 

674019373 Bruno Henrique Oliveira Timbo Educador Social 

674030304 Kátia Dos Anjos Araújo Educador Social 

674044494 Ana Claudia De Araujo Santos Educador Social 

674055051 Evodya Syntyk Gomes De Oliveira Marinho Costa Educador Social 

674055635 Adryelle Ferreira De Oliveira Educador Social 

674057587 Angeline De Carvalho Alexandria Araújo Educador Social 

674060919 Sheila Mirelli De Araujo Silva Educador Social 

674062362 Marcelo Gomes Campos Dias Educador Social 

674062402 Dannielly Naara De Macedo Dantas Educador Social 

674070604 Simone Santos Da Silveira Barros Educador Social 

674005561 Paulo César Dos Santos Estatístico 

674014776 Camiliane Azevedo Ferreira Estatístico 

674046516 Clara Carolina Tomaz Da Silva Estatístico 

674047133 Andriev Carlos Freitas Estatístico 

674008815 Andreza De Nazaré Leão Mendes Nutricionista 

674009482 Gerliane De Oliveira Cavalcante Nutricionista 

674010634 Erika Natália De Albuquerque Nutricionista 

674011126 Kelly Kermem De Lima Nutricionista 

674020304 Helry Costa Da Silva Nutricionista 

674023248 Isabelle Cristina Do Nascmento Nutricionista 

674027474 Maria Dos Prazeres Da Silva Nutricionista 

674031646 Samaria Silva De Araujo Nutricionista 

674033565 Simone Carla Pereira Da Silva Nutricionista 

674036919 Samara Dantas Batista Da Silva Nutricionista 

674038289 Illana Neuza Andrade Costa Nutricionista 

674043081 Heliane Moura Nutricionista 

674045007 Maria Luiza Germano Chaves Lopes Nutricionista 

674055634 Natália Louise De Araújo Cabral Nutricionista 

674061883 Ginetta Kelly Dantas Amorim Nutricionista 

674068400 Roberta Lidiane Dos Santos Bezerra Nutricionista 

674071639 Karlene Santos De Oliveira Nutricionista 

674080137 Roberta De Carvalho Oliveira Nutricionista 
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674081164 Thenuzia Gonçalves De Vasconcelos Nutricionista 

674000138 Thayanne Érica Torres De Assis Pedagogo 

674001092 Maria Aparecida Da Silva Oliveira Pedagogo 

674001195 Mariângela Gomes De Araújo Pedagogo 

674003903 Vivian Karla Santiago Da Nobrega Pedagogo 

674004413 Lucinária Dos Anjos Bezerra Pedagogo 

674004452 Antonio Anselmo Da Silva Neto Pedagogo 

674006158 Kaynara Fernandes De Melo Pedagogo 

674006714 Rosimeire Santos De Oliveira Dantas Pedagogo 

674007260 Valéria Eliza Da Silva Pedagogo 

674009026 Izabel Cristina Vieira De Melo Pedagogo 

674010650 Jacqueline Rodrigues Da Silva Pedagogo 

674010873 Ana Paula Araújo Da Silva Pedagogo 

674014525 Jacqueline Michelle Do Amaral Dantas Pedagogo 

674014592 Kainara Francleide Mendes Silva Pedagogo 

674015445 Karthilene Do Nascimento Pedagogo 

674016252 Ludmila De Souza Rocha Almeida Pedagogo 

674017155 Patrícia Dayane Nascimento De Lima Pedagogo 

674017421 Maria Joana Darc Nunes Pedagogo 

674017482 Evodya Syntyk Gomes De Oliveira Marinho Costa Pedagogo 

674018922 Maria Renilda Do Amaral Rocha Pedagogo 

674019704 Lucineide Do Nascimento Pedagogo 

674020886 Ciro Dias Pedagogo 

674021803 José Janilton Galdino Pedagogo 

674022493 Christiane De Sousa Barbosa Pedagogo 

674023259 Maria Santana De Araújo Barbosa Pedagogo 

674024254 Maria Sonia Lopes Da Silva Pedagogo 

674024848 Layse Kelly Santos Da Silva Pedagogo 

674030926 Ana Cláudia Nunes Silva Pedagogo 

674036470 Ana Catarina Gomes De Lima Pedagogo 

674037770 Lorenna Do Nascimento Rocha Pedagogo 

674038353 Geovilda Soares De Oliveira Melo Pedagogo 

674042605 Maria Zilda De Souza Pedagogo 

674045879 Aline Vanessa Da Silva Alves Pedagogo 

674046580 Liziane Patricia Da Silva Pedagogo 

674046649 Marcos Paulo Martins Almeida Pedagogo 

674046677 Romeika Samara Medeiros De Carvalho Pedagogo 

674049093 Edilieta Fernanda De Souza Barros Paiva Pedagogo 

674050317 Adriana Medeiros Andrade Pedagogo 

674054102 Joziane Sena Da Costa Oliveira Pedagogo 

674056717 Mariza Rejane Álvares Camilo Pedagogo 

674057606 Damião Vieira Venâncio Pedagogo 

674062432 Dannielly Naara De Macedo Dantas Pedagogo 

674062820 Lourran Antonio Alves Da Silva Pedagogo 

674070535 Josilda Bezerra Da Silva Pedagogo 

674070653 Simone Santos Da Silveira Barros Pedagogo 

674071096 Maria Josyfrank Paiva De Medeiros Madruga Pedagogo 

674076317 Cátia Lucinei Martins Paulino Braga Pedagogo 

674082339 Nancy Francisca Da Silva Pedagogo 

674083412 Hellen Thamires Luis Do Rosário Pedagogo 

674000033 Alexandre Mascimino Psicólogo 

674000310 Cindy Bastos Holanda Psicólogo 

674000330 Gleyssielle Lira Prochazka Psicólogo 
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674000646 Julianne Dantas De Oliveira Pimentel Psicólogo 

674001206 Pamela Cristina De Jesus Fernandes Psicólogo 

674001772 Ursula Magnin Camanzze Psicólogo 

674001806 Stephanie Lara Melo Da Nóbrega Morais Psicólogo 

674002038 Felipe Emanoel Câmara De Moura Psicólogo 

674002817 Daniella Oliveira Pinheiro Psicólogo 

674003149 Ingryd Cintya Augusto Machado Scipião Psicólogo 

674004423 Joyce Guerra De Lima Sampaio Psicólogo 

674005792 Patricia Elizabeth Sanz De Alvarez Psicólogo 

674005951 Rochelle Silva De Oliveira Psicólogo 

674009686 Endson Marques Vieira Psicólogo 

674012069 Ana Carla Moura De Andrade Nesi Psicólogo 

674012769 Crislaine Adelino Da Silva Psicólogo 

674016775 Luana Bezerra Pinheiro Psicólogo 

674020758 Riane Maiara Feitosa Silva Psicólogo 

674021372 Jéssyca Aparecida De Medeiros Psicólogo 

674022732 Adriano Jonathan Pinheiro De Araujo Psicólogo 

674023715 Sylvana Roberta Botelho Miranda Psicólogo 

674023889 Rayana Virginia De Araújo Brito Psicólogo 

674024301 Josiely Monteiro Costa Psicólogo 

674025977 Isadora Assunção Pinheiro De Oliveira Psicólogo 

674026460 Camilla Bandeira Santos Psicólogo 

674027296 Letícia Raboud Mascarenhas De Andrade Psicólogo 

674031670 Rayanny Palloma De Lima Silva Psicólogo 

674032059 Ingryd Dayanne Gouveia De Medeiros Psicólogo 

674034632 Katarina Milene Targino Pessoa Psicólogo 

674034701 Iara Soares Bolconte Psicólogo 

674035592 Tatiana Pinto Da Nóbrega Barros Psicólogo 

674035689 Adriana Dias Araújo Psicólogo 

674037892 Luiz Eduardo Costa Marrocos Psicólogo 

674038615 Ana Lucia De Lima Psicólogo 

674039435 Rocelly Dayane Teotonio Da Cunha Psicólogo 

674039809 Isabel Cristina Da Silva Teixeira Psicólogo 

674040406 Rafael Ribeiro Filho Psicólogo 

674040783 Pedro Paulo Lima De Andrade Psicólogo 

674041624 Wigna Sineiri Costa De Freitas Psicólogo 

674043078 Tarcila Nunes Maciel Silva Psicólogo 

674043472 Catia Suely Rodrigues De Barros Psicólogo 

674044193 Hana De Castro Dourado Almeida Psicólogo 

674046951 Patricia Alves Ramalho Psicólogo 

674047248 Cláudio José Medeiros Bezerra Psicólogo 

674049493 Mariana Fonseca Cavalcanti Psicólogo 

674050409 Ravena Pereira Diniz Psicólogo 

674056040 Julyana Pinto Da Silva Vinhaes Psicólogo 

674056472 Andréa Carrillo Da Silva Psicólogo 

674059188 Ana Leamara Matias De Brito Psicólogo 

674059621 Helenisa Katilanny Melo Da Silva Psicólogo 

674060204 Josinete Josino Bezerra De Azevedo Psicólogo 

674063598 Dácio Pinheiro Carvalho Filho Psicólogo 

674067723 Patricia Ferreira Peixoto De Oliveira Psicólogo 

674070194 Jamila Silva De Sousa Paulino Psicólogo 

674072034 Juliana Mendes Lopes De Sousa Psicólogo 

674075353 Flórence Beraldin Diedrich Psicólogo 
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674081978 Marcelle Janine Silva Psicólogo 

674001996 Rayane Dayse Da Silva Oliveira Sociólogo 

674009772 Clidenor Barreto Da Silva Filho Sociólogo 

674016294 Denise Evelyn Mendonça Pimentel Sociólogo 

674027256 Terezinha Cabral De Albuquerque Neta Barros Sociólogo 

674034916 Thiago Virginio De Melo Sociólogo 

674007172 Luana Rocha De Carvalho Terapeuta Ocupacional 

674013689 Erika De Lima Torreão Terapeuta Ocupacional 

674017036 Cecília Maria Bezerra Freire Campos Terapeuta Ocupacional 

674039828 Alzilene Pereira Cordovil Terapeuta Ocupacional 

674052458 Leidiane Fernandes De Queiroz Terapeuta Ocupacional 

674062378 Andressa De Alcantara Serrano Terapeuta Ocupacional 

674068936 Gleyce Kelly De Oliveira Lacerda Terapeuta Ocupacional 

674000024 Mariana Umbelina De Medeiros Souto Rodrigues Assistente Administrativo 

674000029 Raissa Carlos Soares Assistente Administrativo 

674000055 Leonilson Do Nascimento Batista Freire Assistente Administrativo 

674000059 Jessica Salviano Fonseca Assistente Administrativo 

674000081 Ivanaldo Francisco Da Silva Assistente Administrativo 

674000082 Camilla Patrícia Marcelino Camilo Assistente Administrativo 

674000113 Sueni Medeiros Do Nascimento Assistente Administrativo 

674000123 Marcela Bulhões Alberto Dantas Assistente Administrativo 

674000176 Cleberson Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674000190 Daniel Terto Do Nascimento Assistente Administrativo 

674000219 Werdeles Marcio De Carvalho Soares Assistente Administrativo 

674000260 Robson Araújo Batista Assistente Administrativo 

674000270 Janaina Francisca De Pontes Assistente Administrativo 

674000291 Jordênio Albino Galvão Assistente Administrativo 

674000299 Rosaldo Pereira De Melo Assistente Administrativo 

674000308 Dayane Gabriela Nascimento Silva Assistente Administrativo 

674000340 Francielisson Mendes Da Silva Assistente Administrativo 

674000348 Philipe Jorge De Oliveira Costa Assistente Administrativo 

674000381 Gabrielly Wylmeissa De Sousa Oliveira Assistente Administrativo 

674000385 Marcus Demétrios Garcia Fonseca Assistente Administrativo 

674000388 Pedro Henrique Moura Ferreira Da Silva Assistente Administrativo 

674000411 Claudimara Aparecida De Medeiros Pereira Assistente Administrativo 

674000423 João Paulo De Góis Monteiro Guimarães Assistente Administrativo 

674000441 Mayara Formiga De Lira Assistente Administrativo 

674000473 Edynei Carvalho Da Nóbrega Assistente Administrativo 

674000475 Marcus André Rodrigues E Silva Assistente Administrativo 

674000503 Michele Rodrigues Assistente Administrativo 

674000588 Jaqueline Karla Da Silva Vasconcelos Moreira Rabello Assistente Administrativo 

674000615 Rosimaria Rodrigues Lopes Assistente Administrativo 

674000630 Alexandro Pinheiro Silva Assistente Administrativo 

674000643 João Batista Teixeira Junior Assistente Administrativo 

674000663 Ezequiel Maia De Freitas Junior Assistente Administrativo 

674000668 Jadson Da Silva Pereira Assistente Administrativo 

674000694 Ozanaide Jerônimo Da Silva Assistente Administrativo 

674000748 Geíza Flávia Estevam Da Costa Assistente Administrativo 

674000763 Taynara Priscilla Da Silva Assistente Administrativo 

674000861 Ralan Carlos Tarquinio Medeiros Assistente Administrativo 

674000900 Ana Patrícia Pereira Florentino Assistente Administrativo 

674000903 Maria Adesilda Rosa Da Silva Assistente Administrativo 

674000972 Betania Francisca Da Silva Nascimento Assistente Administrativo 
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674001032 Jennyfer Larisy Monte De Brito Assistente Administrativo 

674001064 Rosiana Rayanne Nascimento Da Silva Assistente Administrativo 

674001075 Ana Katarina Gomes Da Silva Assistente Administrativo 

674001132 Francilene Do Carmo Pereira Assistente Administrativo 

674001182 Stephany Larissa Da Silva Ribeiro Assistente Administrativo 

674001186 Manoel Borges De Souza Neto Assistente Administrativo 

674001193 Ingo Davys Teixeira Dias Assistente Administrativo 

674001203 Antonio Sormani Da Silva Assistente Administrativo 

674001231 Flávia Claudia Da Silva Assistente Administrativo 

674001235 Deisiane Barbosa Do Nascimento Assistente Administrativo 

674001244 Naiane Araujo Dantas Coutinho Assistente Administrativo 

674001336 Fernanda Cristien De Freitas Silva Assistente Administrativo 

674001344 Gunna Vingre Ferreira Soares Assistente Administrativo 

674001447 Charles Silva Sales Assistente Administrativo 

674001455 Magnos Gonçalves Do Nascimento Assistente Administrativo 

674001465 Patricia Keila Matos Cabral Dos Santos Assistente Administrativo 

674001473 Jussiana Gomes Bezerra Assistente Administrativo 

674001499 Alessandra De Souza Alexandrino Assistente Administrativo 

674001589 Juliana Da Silva Nobrega Assistente Administrativo 

674001592 Barbara Michelle Barreto De Queiroz Assistente Administrativo 

674001640 Geane Amarante Dos Santos Assistente Administrativo 

674001733 Silvana Espíndola De Araújo Assistente Administrativo 

674001746 Bruno Valniery Gomes De Sousa Assistente Administrativo 

674001775 Elynádja Julyana Alves Da Silva Assistente Administrativo 

674001831 Elvis Menezes Da Cunha Assistente Administrativo 

674001875 Matheus Albuquerque Albuquerque Bezerra De Carvalho Assistente Administrativo 

674001881 Ygo Leandro Medeiros Da Silva Assistente Administrativo 

674001896 Larissa Regina Arruda De Oliveira Assistente Administrativo 

674001916 Taise Forte Dos Santos Assistente Administrativo 

674001924 Antonio Clovis Alves Junior Assistente Administrativo 

674002057 Raissa Cristina Barboza Da Silva Assistente Administrativo 

674002127 Heloisa Larissa De Araujo Rodrigues Assistente Administrativo 

674002160 Emerson Alencar De Medeiros Assistente Administrativo 

674002190 Felipe Pereira Fontes Assistente Administrativo 

674002221 Alessandro Henrique De Araújo Januario Assistente Administrativo 

674002253 Mayara Sonaly Da Silva Freire Assistente Administrativo 

674002260 Ninive De Freitas Barreto Assistente Administrativo 

674002350 Cinthia Maria Da Costa Cordeiro Assistente Administrativo 

674002378 Laryssa Katharyna Vieira Da Silva Assistente Administrativo 

674002415 Jecicarla Miranda Da Silva Assistente Administrativo 

674002484 Luiz Carlos De Araujo Assistente Administrativo 

674002513 Carlos Alberto Cunha De Aruajo Assistente Administrativo 

674002601 Maria Brenda Dantas Assistente Administrativo 

674002613 Renata Fernandes Reis Assistente Administrativo 

674002648 Mayara Maria De Lima Paulino Assistente Administrativo 

674002673 Walter Marcel Barbosa Garcia Assistente Administrativo 

674002715 Juanne Abreu Holanda Assistente Administrativo 

674002718 Júlio César De Araújo Silva Assistente Administrativo 

674002748 Adriana Maria Da Silva Assistente Administrativo 

674002759 José Marques Da Silva Júnior Assistente Administrativo 

674002796 Thiago Davila Dantas Dos Santos Assistente Administrativo 

674002833 Jaina Francyelly Da Silva Tomaz Assistente Administrativo 

674002848 Maria Girliane Cortez De Paiva Souza Assistente Administrativo 
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674002854 Valéria Maria Bezerra De Medeiros Assistente Administrativo 

674002881 Manuela De Souza Silva Assistente Administrativo 

674002898 Nilson De Lima Ferreira Assistente Administrativo 

674002997 Jadelson Jack Sales De Lima Assistente Administrativo 

674003041 Marcilio Angelo Fernandes Da Costa Assistente Administrativo 

674003087 Rogério Farias Dos Santos Assistente Administrativo 

674003142 Lilian Maciel Pereira Assistente Administrativo 

674003200 Fernanda Ferreira Machado Assistente Administrativo 

674003270 Adriano Henrique Pegado De Almeida Assistente Administrativo 

674003295 Gilmara Cristina Ferreira Do Amaral Silva Assistente Administrativo 

674003395 Gilberto Oliveira Da Silva Junior Assistente Administrativo 

674003479 Diego Andrade Gomes Assistente Administrativo 

674003500 Gustavo Araújo Mota Assistente Administrativo 

674003555 Marcelo De Lima Silva Assistente Administrativo 

674003674 Lucas César Magalhães Mendes Assistente Administrativo 

674003684 Isis Daylane Da Silva Nunes Assistente Administrativo 

674003708 Flaviano Venturas Vieira Assistente Administrativo 

674003747 Wallace Alves Ferreira Assistente Administrativo 

674003829 Etaniel Fortes De Oliveira Assistente Administrativo 

674003838 Myria Cristina Rodrigues Da Costa Mendonca Assistente Administrativo 

674003853 Maria De Fátima De Souza Silva Assistente Administrativo 

674003913 Robson Leocádio Lopes Da Silva Assistente Administrativo 

674003948 Rafael Cordeiro Araujo Assistente Administrativo 

674004031 Élida Thalita Silva De Carvalho Assistente Administrativo 

674004038 Paula Nayara De Araújo Silva Assistente Administrativo 

674004047 Kamila Úsula Silva Dos Santos Nascimento Assistente Administrativo 

674004048 Ronnie Petterson Freire Bezerra Nascimento Assistente Administrativo 

674004058 Wendel Izac Souza Da Silva Assistente Administrativo 

674004079 Richardson Andre Gadelha De Freitas Assistente Administrativo 

674004086 Josmary Katiene Rocha Da Silva Assistente Administrativo 

674004113 Maria Jacilene Fragoso Freire Assistente Administrativo 

674004146 Bruno Figueredo De Lima Assistente Administrativo 

674004169 Vanessa Ydennis Oliveira Da Silva Assistente Administrativo 

674004281 Fabiano Da Silva Assistente Administrativo 

674004297 Gilson Medeiros Souza Cruz Assistente Administrativo 

674004298 Ludivick Valério De Vasconcelos Assistente Administrativo 

674004338 Dinaldo Cassiano De Oliveira Assistente Administrativo 

674004343 Joao Pedro De Lima Siqueira Assistente Administrativo 

674004348 Thiago Medeiros Santos Assistente Administrativo 

674004362 Paulo Roberto Silva Santos Júnior Assistente Administrativo 

674004487 Alícia Gabriella Oliveira De Araújo Assistente Administrativo 

674004513 Wagner Maia Bezerra Assistente Administrativo 

674004573 Pedro Emmanuel Dos Santos Tinoco Assistente Administrativo 

674004703 Marlene Alves Dantas Assistente Administrativo 

674004721 Tatiana De Lima Correa Assistente Administrativo 

674004742 Moacir Jose Balbino Filho Assistente Administrativo 

674004813 Andreia Da Silva Barbosa Assistente Administrativo 

674004856 Thayza Patricya Freitas Da Costa Assistente Administrativo 

674004993 Alana Silva Da Costa Assistente Administrativo 

674005026 Jordelaine Albino Galvão Assistente Administrativo 

674005039 Carla Sibéria Souza De Andrade Assistente Administrativo 

674005324 Tauã Silva Pimentel Assistente Administrativo 

674005338 Edjailma Anulino Diniz Assistente Administrativo 
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674005355 Fabiano Douglas De Oliveira Fernandes Assistente Administrativo 

674005369 Jamison Presley Aparecido Fernandes Rodrigues Assistente Administrativo 

674005371 José Dinarte Barbosa De Lima Junior Assistente Administrativo 

674005395 Renato De Melo Silva Assistente Administrativo 

674005420 Francisco Magnun Rocha Justino Assistente Administrativo 

674005480 Renata Dos Santos Petronilo Assistente Administrativo 

674005536 Andréa Karla Da Silva Assistente Administrativo 

674005547 José Jefferson Rocha Da Silva Assistente Administrativo 

674005552 Paulo Roberto De Lima Dantas Assistente Administrativo 

674005562 Vanuza De Lima Mendes Assistente Administrativo 

674005589 Wiziane Silvaneide Clementino Da Silva Assistente Administrativo 

674005591 Milliane Dayane De Macedo Dantas Assistente Administrativo 

674005615 Vanderson Ramos Diniz De Lima Assistente Administrativo 

674005626 Gilmara Da Silva Lima Assistente Administrativo 

674006003 José Orlando De Lima Souza Assistente Administrativo 

674006051 Rochelle Silva De Oliveira Assistente Administrativo 

674006142 Nadiegio Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674006159 Simone Cândido Coelho Assistente Administrativo 

674006210 Gustavo Henrique Do Nascimento Martins Assistente Administrativo 

674006294 Tássia Dantas De Brito Faria Assistente Administrativo 

674006296 Bruna Oliveira Da Silva Costa Assistente Administrativo 

674006324 Sivanizio Rodrigues Torres Assistente Administrativo 

674006373 Tainah Camara David Assistente Administrativo 

674006425 Felipe Cavalcante Da Cruz Assistente Administrativo 

674006443 Rafaela Milena De Medeiros Bezerra Assistente Administrativo 

674006454 Clarice Iasmin Santos De Aquino Assistente Administrativo 

674006596 Iris Lidiane Silva De Souza Madeira Assistente Administrativo 

674006697 Deivid Do Nascimento De Jesus Assistente Administrativo 

674006711 Cleber André Batista Da Silva Assistente Administrativo 

674006784 Ana Paula Vieira Barros Assistente Administrativo 

674006857 Hallyson Diego Mendes Braz Assistente Administrativo 

674006886 Nayanne Silva Costa Assistente Administrativo 

674006983 Hebert Vinicius Da Silva Felix Assistente Administrativo 

674007059 Angela Maria Da Silva Lima Assistente Administrativo 

674007092 Manuella Mayara Do Monte Ferreira Assistente Administrativo 

674007119 Vanessa Da Rocha Ferreira Assistente Administrativo 

674007158 Talyta Freire Ferreira Assistente Administrativo 

674007169 Swysnã De Sousa Lima Assistente Administrativo 

674007173 Rodrigo Mackssuel Silva De Melo Assistente Administrativo 

674007243 Helder Moreira De Oliveira Segundo Assistente Administrativo 

674007302 Tatiana Da Rocha Ferreira Assistente Administrativo 

674007309 Felipe Matheus De Oliveira Lima Assistente Administrativo 

674007321 Joao Vitor Mota De Albuquerque Assistente Administrativo 

674007537 Aline Adelaide Lima Da Silva Assistente Administrativo 

674007565 Rafaelle Lucena De Paula Assistente Administrativo 

674007596 Isaura Beatriz Souza De Azevedo Assistente Administrativo 

674007665 Renan Vitor Silva De Lima Assistente Administrativo 

674007776 Patrícia Suízila Silva Lopes Assistente Administrativo 

674007785 Jefeson Silva Magalhaes Assistente Administrativo 

674007796 Luis Conceição De Araújo Assistente Administrativo 

674007821 Bruna Cunha Soares Assistente Administrativo 

674007890 Caio Rodrigo Fernandes Dos Santos Assistente Administrativo 

674007900 Israel Lemos Cabral Assistente Administrativo 
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674007912 Woldermacdowell Alves Paquerote Assistente Administrativo 

674007981 Jackson Josino De Moura Assistente Administrativo 

674008022 Fabio Pereira De Azevedo Assistente Administrativo 

674008081 Krysnayana Moura Do Rego Assistente Administrativo 

674008093 Francisco Henrique Lopes De Morais Assistente Administrativo 

674008176 Monica Viviane Negreiros De Medeiros Assistente Administrativo 

674008207 Raiane Campelo Soares De Araujo Assistente Administrativo 

674008237 Diego Raphael Campos Cordeiro Assistente Administrativo 

674008388 Anne Caroline Rocha De Macedo Assistente Administrativo 

674008417 Gustavo Avelino Fonseca Assistente Administrativo 

674008514 Jaiany Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674008549 Jerisson Felipe De França Assistente Administrativo 

674008697 Jemina Carolinne Baia De Oliveira Assistente Administrativo 

674008737 Ana Kennedy De Jesus Andrade Assistente Administrativo 

674008763 Eliane Barbosa Carrion Silva Assistente Administrativo 

674008780 Isis Berto Da Costa Assistente Administrativo 

674008967 Agnes Julio Teixeira Wanderlei Assistente Administrativo 

674009019 Allan Herbert Silva Assistente Administrativo 

674009091 Liana Cristina Ramos De Brito Assistente Administrativo 

674009160 Thiago Dias Sobrinho Assistente Administrativo 

674009242 Hugo Donato Nóbrega De Lucena Assistente Administrativo 

674009270 Aucenira Mauricio Dos Anjos Assistente Administrativo 

674009313 Alberto Gomes De Abreu Filho Assistente Administrativo 

674009411 Hurssula Renna Cruz Oliveira Assistente Administrativo 

674009440 Ana Karla Da Silva Lourenço Martins Sotero Assistente Administrativo 

674009457 Monica Silvania Costa Madaleno Assistente Administrativo 

674009500 Vanessa Alexandrino Da Silva Assistente Administrativo 

674009515 Roberth De Andrade Fontes Assistente Administrativo 

674009672 Ana Paula Targino De Araújo Assistente Administrativo 

674009683 Suzana Lopes Da Silva Assistente Administrativo 

674009725 Kleyson Anddrey Galvao Oliveira Assistente Administrativo 

674009737 Aracely Borges De Gois Assistente Administrativo 

674009771 Jéssica Daniele Silva De Oliveira Assistente Administrativo 

674009780 Felipe Elias De Oliveira Santos Assistente Administrativo 

674009867 Quetson Raniery Varela Assistente Administrativo 

674009878 Janiara Menezes Da Silva Assistente Administrativo 

674009906 Jackeline Alves De Oliveira Assistente Administrativo 

674009911 Elen Kaynara Gomes Do Nascimento Assistente Administrativo 

674009939 Lucian Henrique Amaro De Moura Assistente Administrativo 

674009982 Maurivânia Medeiros Pinheiro Assistente Administrativo 

674010050 Thiago Fausto De Melo Assistente Administrativo 

674010071 Judson José Lino Da Silveira Assistente Administrativo 

674010116 Lília Silva Luz Assistente Administrativo 

674010126 Washington Vitorino Fonseca Assistente Administrativo 

674010156 Juliana Glécia De Lima Sales Campos Assistente Administrativo 

674010278 André Melo De Morais Assistente Administrativo 

674010330 Francisca Alcione Leite De Carvalho Assistente Administrativo 

674010407 Wanesca Caroline Pereira Assistente Administrativo 

674010451 Roberto Felipe Mesquita Assistente Administrativo 

674010463 Kesia Louise Camara Da Silva Assistente Administrativo 

674010507 Rubens Oliveira Costa Assistente Administrativo 

674010521 Jothair Brilhante Da Silva Araujo Assistente Administrativo 

674010533 Silvana Franco Medeiros Assistente Administrativo 
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674010553 Fernando Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674010606 Cláudia Maria Bezerra Da Costa Assistente Administrativo 

674010694 Juliana Ariela De Freitas Gomes Assistente Administrativo 

674010802 Lindjane Danielly Gomes Alves Assistente Administrativo 

674010838 Janilson Alves Dos Santos Assistente Administrativo 

674010859 Flavia Bueno Borba Assistente Administrativo 

674010876 Renan Allysson Costa Ferreira Assistente Administrativo 

674010953 Gilmara Leoncio Gomes Azevedo Da Silva Assistente Administrativo 

674010991 Kleyton De Sousa Nascimento Assistente Administrativo 

674011066 Daniela Christiany De Queiroz Pimenta Assistente Administrativo 

674011228 Danilo De Queiroz Fernandes Assistente Administrativo 

674011236 Michelly Shenna Almeida De Medeiros Assistente Administrativo 

674011306 Wellington Otaviano Santos Corrêa Assistente Administrativo 

674011320 Juliana Brito Assistente Administrativo 

674011413 Franklin Carlos Ferreira De Araujo Assistente Administrativo 

674011418 Sheyla Priscylla Silva Oliveira Assistente Administrativo 

674011511 Rogério Da Silva Assistente Administrativo 

674011521 Michelly Regina Medeiros De Araujo Assistente Administrativo 

674011569 Emanuelle Egipcia Barbosa Assistente Administrativo 

674011695 Flavio Magno Barros Assistente Administrativo 

674011729 Katiana Majally Da Silva Assistente Administrativo 

674011737 Pedro Henrique Bezerra Cavalcante Assistente Administrativo 

674011792 Rosemeri Pereira Da Fonseca Assistente Administrativo 

674011893 Hudson Shayane Oliveira Da Costa Assistente Administrativo 

674011897 Jeslier Michardson Revoredo Assistente Administrativo 

674011908 Neif Lindemberg Ferreira Madruga Junior Assistente Administrativo 

674011910 Jael Da Silva Morais Assistente Administrativo 

674011983 Carlos André Da Silva Assistente Administrativo 

674012012 Elda Rebeca Do Vale Souza Rebouças Assistente Administrativo 

674012214 Clecio Favone Dantas Assistente Administrativo 

674012253 Leylane De Oliveira Lessa Assistente Administrativo 

674012289 Lúcia Helena Jales Correia Lima De Queiroz Assistente Administrativo 

674012299 Cely Cristina Da Silva Costa Assistente Administrativo 

674012631 Isaias Bezerra Reis Assistente Administrativo 

674012701 Carlos Andre Fernandes Da Costa Assistente Administrativo 

674012732 Monica Catiene Ferreira De Lima Assistente Administrativo 

674012755 Iala Nice Diniz Maia Da Cruz Assistente Administrativo 

674012778 Tony Alex De Moura Assistente Administrativo 

674012845 Jackson Jhonatan Vieira Do Nascimento Assistente Administrativo 

674012959 Janiele Fernandes Da Silva Lira Assistente Administrativo 

674012988 Matheus Oliveira Lacerda Assistente Administrativo 

674013010 Mariana Cunha De Aguiar Assistente Administrativo 

674013018 Rachel Moura Martins De Aquino Assistente Administrativo 

674013032 Marcus Vinícius Souza De Andrade Assistente Administrativo 

674013173 Dayana Bento De Souza Assistente Administrativo 

674013257 Antonia Cristina Lima De Holanda Pereira Assistente Administrativo 

674013291 Amanda De Oliveira Matias Assistente Administrativo 

674013361 Eudson Elisiário Calisto Assistente Administrativo 

674013455 Alberto Sobral Pereira Assistente Administrativo 

674013502 Sylvia Gabriela Rodrigues Azevedo Assistente Administrativo 

674013510 Priscila Caroline Pereira Freire Costa Assistente Administrativo 

674013572 Jerlane Genuino Da Silva Assistente Administrativo 

674013641 Thalita Laís Da Costa Duarte Assistente Administrativo 
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674013647 Francisco Josiran Rodrigues Assistente Administrativo 

674013725 Isley Dayane De Souza Tomé Assistente Administrativo 

674013896 Joseneide Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674013941 Larissa Soares Albuquerque Bezerra Assistente Administrativo 

674013970 Izaias Campos Da Paixão Assistente Administrativo 

674013974 Pablo Trajano Pinheiro Da Silva Assistente Administrativo 

674013997 Denise Ferreira Gomes Assistente Administrativo 

674014034 Thayslanne Rodrigues Do Nascimento Assistente Administrativo 

674014231 Jeomax Lenno De Barros Assistente Administrativo 

674014298 Sonalhe Oliveira De Sousa Assistente Administrativo 

674014319 Fábio Da Silva Queiroz Assistente Administrativo 

674014332 Katyúrcia Maria Da Costa Cardoso Dantas Assistente Administrativo 

674014354 Maria José Águida Gouveia Da Silva Assistente Administrativo 

674014451 Renata De Medeiros Ramos Assistente Administrativo 

674014509 Ana Paula Dos Santos Assistente Administrativo 

674014547 Ana Clara Teixeira De Albuquerque Assistente Administrativo 

674014608 Kainara Francleide Mendes Silva Assistente Administrativo 

674014742 Jéssica Kelly Berlarmino De Almeida Assistente Administrativo 

674014790 Klédia Eloi Andrade Da Costa Assistente Administrativo 

674014881 Maria Izabelle Da Costa Dantas Assistente Administrativo 

674015053 Thiago De Castro Alves Assistente Administrativo 

674015091 Priscilla Alves De Medeiros Assistente Administrativo 

674015138 Iracema De Medeiros Silva Maia Assistente Administrativo 

674015172 Lourival Moura Antunes Junior Assistente Administrativo 

674015239 João Paulo De Oliveira Costa Assistente Administrativo 

674015264 Miliane Dos Santos Oliveira Assistente Administrativo 

674015282 Jeferson Dener Sena Barbosa Assistente Administrativo 

674015367 Andréia Regina Leite De Sá Assistente Administrativo 

674015387 Isaias De Lima Assistente Administrativo 

674015392 Simony Sonia Costa De Oliveira Assistente Administrativo 

674015454 Janayne Juliao Cordeiro Assistente Administrativo 

674015504 Francisco Michel Silva Dos Santos Assistente Administrativo 

674015561 Ana Flávia Alves Pereira Pinto Assistente Administrativo 

674015621 Patrícia Maria De Lima Assistente Administrativo 

674015724 Gabriel Yezo De Lima Lucas Assistente Administrativo 

674015784 Rachel De Azevedo Santos Assistente Administrativo 

674015808 Francisco Hugo Bento De Sousa Assistente Administrativo 

674015831 Pedro Coelho Moura Antunes Assistente Administrativo 

674015855 Taís Maria Da Silva Assistente Administrativo 

674015858 Charles Eduardo Silva De Macedo Assistente Administrativo 

674015863 Maxmiliano De Paiva Pereira Assistente Administrativo 

674015903 Roseana Nádja Da Silva Andrade Assistente Administrativo 

674016105 Kalinalva Dantas Da Silva Assistente Administrativo 

674016218 Geyslla Rosália Tomaz Da Silva Assistente Administrativo 

674016312 Denise Evelyn Mendonça Pimentel Assistente Administrativo 

674016327 Liliany Fernandes Ferreira Assistente Administrativo 

674016461 Eridiane Eustaquelina Da Costa Felix Assistente Administrativo 

674016525 Rosenildo Nonato Da Costa Soares Assistente Administrativo 

674016550 Daniel Souza Teixeira Assistente Administrativo 

674016558 Caline Kelly Da Costa Neves Assistente Administrativo 

674016565 Monique Macêdo Freire Lima Assistente Administrativo 

674016667 Laércio Da Costa Cordeiro Assistente Administrativo 

674016712 Jéssyca Carvalho Silva Mendes Assistente Administrativo 
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674016772 Izaias Targino Da Silva Assistente Administrativo 

674016893 Cleane Medeiros Da Costa Silva Assistente Administrativo 

674016999 Joseane Gomes Da Rocha Assistente Administrativo 

674017038 Cynthia Danielle De Medeiros Borba Assistente Administrativo 

674017132 Robert Wagner Rocha Dos Santos Assistente Administrativo 

674017223 Geraldo Inácio De Oliveira Neto Assistente Administrativo 

674017362 Lorena Maria D Nascimento Gomes Assistente Administrativo 

674017465 Leandro Bezerra Da Silva Assistente Administrativo 

674017508 Robson Roger Moura Martins Assistente Administrativo 

674017536 Amanda Thayná Sousa Barbosa Assistente Administrativo 

674017577 Dayane Carla De Azevedo Medeiros Assistente Administrativo 

674017606 Roberta Lopes Martins De Magalhães Bezerra Assistente Administrativo 

674017642 Luis Henrique Ferreira Machado Assistente Administrativo 

674017662 Rodolfo Varela Viana Assistente Administrativo 

674017695 Bruna Dayse Da Silva Vitorino Assistente Administrativo 

674017801 Carla Regina De Oliveira Assistente Administrativo 

674017825 Juliana Dos Santos Tavares Do Nascimento Assistente Administrativo 

674017882 Everton Cordeiro Da Silva Assistente Administrativo 

674017935 Marinez Alves Dantas Guilherme Assistente Administrativo 

674017972 Rochelle Sara Domingos Da Silva Assistente Administrativo 

674017973 Simone Aparecida Da Silva Medeiros Assistente Administrativo 

674018034 Leislei Maquiri Pinheiro Alves Assistente Administrativo 

674018059 Lívia Kaline De Lucena Assistente Administrativo 

674018132 Gina Micaella Reis De Souza Assistente Administrativo 

674018170 Jéssika Ezequiel De Brito Assistente Administrativo 

674018412 Emerson Santos Simonetti Assistente Administrativo 

674018472 Thiago Jose Silva Sales Assistente Administrativo 

674018543 Samir Albanez Veras De Souza Assistente Administrativo 

674018554 Rosangela Sales Aguida Assistente Administrativo 

674018578 Nailson Oliveira França Assistente Administrativo 

674018804 Fernando De Carvalho Araujo Assistente Administrativo 

674018896 Sidney Silva De Albquerque Assistente Administrativo 

674018953 Maria Gilderlandia Fernandes Assistente Administrativo 

674019143 Agnys Nadyna Dos Santos Costa Assistente Administrativo 

674019451 Jose Matheus Da Silva Costa Assistente Administrativo 

674019489 Gleyson Da Silva Eleuterio Assistente Administrativo 

674019569 Julian De Sales Costa Assistente Administrativo 

674019795 Joane Américo Silva De Souza Assistente Administrativo 

674019805 Janeilde Revoredo De Souza Assistente Administrativo 

674019867 Ludmila Pacheco Barbosa Assistente Administrativo 

674019873 Eline Roseli Matos Dos Inocentes Assistente Administrativo 

674019920 Otniel Amorim Pereira Assistente Administrativo 

674019951 Karina Silva De Oliveira Assistente Administrativo 

674019954 Thaísa Rafaela Vieira Da Silva Assistente Administrativo 

674019996 Edmir Jose Junior Assistente Administrativo 

674020041 Marilia Dember Segunda Assistente Administrativo 

674020075 Laíse Amaral Da Paixão Assistente Administrativo 

674020105 Gabriela Medeiros Santos Assistente Administrativo 

674020193 Janiel Souza De Medeiros Assistente Administrativo 

674020202 Karcio Silva Cardoso Assistente Administrativo 

674020264 Naiara Marieta De Araujo Siqueira Assistente Administrativo 

674020327 Tomázio Almeida De Lima Assistente Administrativo 

674020334 Willis Márcio Souza Silva Assistente Administrativo 
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674020360 Taynara De Souza Silva Assistente Administrativo 

674020378 José Ricardo Soares Pacheco Assistente Administrativo 

674020466 Celia Saraiva De Araujo Assistente Administrativo 

674020683 Kelma Suziane Assunção Guimarães De Azevedo Assistente Administrativo 

674020700 Joice Do Nascimento Rodrigues Assistente Administrativo 

674020757 Kennedy Gomes Do Nascimento Assistente Administrativo 

674020799 Luana Paôla De Lima Vaz Assistente Administrativo 

674020818 Mateus Martins Barreto Lins Assistente Administrativo 

674020821 Pedro Henrique Pereira Da Costa Assistente Administrativo 

674020909 Carlos Valentim Alves Júnior Assistente Administrativo 

674021072 Roberto Paiva Beserra Cabral De Oliveira Assistente Administrativo 

674021393 Tamires Graziele Vieira De Souza Botelho Assistente Administrativo 

674021412 Rosa Emanoela De Carvalho Assistente Administrativo 

674021452 Simone Saraiva Dos Santos Assistente Administrativo 

674021459 Emerson Melo Da Silva Assistente Administrativo 

674021504 Luziany Adyja Da Costa Freire Assistente Administrativo 

674021517 Dan Nosajd Bezerril Da Cunha Assistente Administrativo 

674021554 Antonio Pereira Da Silva Neto Assistente Administrativo 

674021677 Tiago Dantas Batista Assistente Administrativo 

674021690 Umberto José Da Silva Reis Assistente Administrativo 

674021795 Catarina Xiréia De Azevêdo Assistente Administrativo 

674021895 Marly Souza Do Nascimento Silva Assistente Administrativo 

674021956 Socimar Silva De Freitas Assistente Administrativo 

674021983 Alcione Maria De Azevedo Assistente Administrativo 

674021986 Marconi Antonio Da Silva Assistente Administrativo 

674022043 Jefferson Josino De Oliveira Assistente Administrativo 

674022081 Alydaiane Cícero De Oliveira Assistente Administrativo 

674022182 Rosivaldo Rocha Rafael Assistente Administrativo 

674022229 Edflávio Vicente Da Silva Assistente Administrativo 

674022265 Soraya Lemos De Souza Assistente Administrativo 

674022381 Dayseanne Souza Silva Assistente Administrativo 

674022501 Aísa Ribeiro Harrisson Vieira Assistente Administrativo 

674022633 Laís Amélia Revoredo De Paula Assistente Administrativo 

674022661 Ingrid Gleise Do Nascimento Cardoso Assistente Administrativo 

674022782 Oriane Ketrynne Silva De Rubim Costa Assistente Administrativo 

674022809 Melina Cristine Da Silva Assistente Administrativo 

674022834 Sara Raquel Silva Dos Santos Assistente Administrativo 

674023122 Wendell Mangabeira Da Costa Assistente Administrativo 

674023137 Nadja Maria Da Rocha Barreto Assistente Administrativo 

674023385 Rosilene Souza Dos Santos Assistente Administrativo 

674023455 Hugo Geovani Pontes De Souza Assistente Administrativo 

674023490 Abner Rosa Assistente Administrativo 

674023527 Rebeca Raquel Gomes Nogueira Assistente Administrativo 

674023558 Clenilson Faustino Assistente Administrativo 

674023570 Rayanne Ester De Araujo Assistente Administrativo 

674023652 Regia Vanessa Souza Dos Santos Meneses Assistente Administrativo 

674023787 Gelikom Consulino Da Silva Assistente Administrativo 

674023990 Vitor Luis Lima Teixeira Assistente Administrativo 

674024102 Anderson Braulio De Lima Moreira Assistente Administrativo 

674024367 Leonardo Eufrázio Soares Assistente Administrativo 

674024418 Helena Cláudia Amorim Assistente Administrativo 

674024436 Lúcio Alves Amaral Da Costa Assistente Administrativo 

674024466 Mayra De Souza Ferreira Assistente Administrativo 
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674024471 Amanda De Moura Vaz Assistente Administrativo 

674024538 Marcus Aurelio Gomes Da Silva Assistente Administrativo 

674024583 Raissa Cristina Câmara De França Assistente Administrativo 

674024604 Gizelli Carla De Lima Silva Santos Assistente Administrativo 

674024608 Ahanna Tayra Lopes Crneiro Assistente Administrativo 

674024789 Izadora Fernanda Pereira De Araujo Assistente Administrativo 

674024802 Thayse Duarte De Araújo Assistente Administrativo 

674024833 Layse Kelly Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674024967 Lidiane Medeiros Assistente Administrativo 

674025006 Nadja Jacyara Laurentino E Silva Assistente Administrativo 

674025012 Gislayne Shirley Cabral Do Nascimento Assistente Administrativo 

674025050 Ana Paula Dos Santos Bezerra Assistente Administrativo 

674025400 Ana Amélia Duarte Nunes Assistente Administrativo 

674025743 Marlon Nascimento De Lima Assistente Administrativo 

674025828 Michelle Almeida Abreu Assistente Administrativo 

674025847 Wyclif Carvalho De Goes Assistente Administrativo 

674025857 Lussandra Policarpo Benedito Dos Santos Assistente Administrativo 

674025880 Débora Targino Bezerra Da Silva Assistente Administrativo 

674025881 Matheus Batista Massinelli Assistente Administrativo 

674026001 Walanne Karla Campos Duarte Costa Assistente Administrativo 

674026036 Rafaelly Dayanne Fernandes Alves Assistente Administrativo 

674026230 Allana Carvalho De Araújo Assistente Administrativo 

674026348 Silvana Da Silva Rodrigues Assistente Administrativo 

674026384 Lucas Gabriel Ferreira Alves De Sousa Assistente Administrativo 

674026416 Cibele Barros Costa Assistente Administrativo 

674026470 Willma Kelly Dantas Oliveira Da Silva Assistente Administrativo 

674026546 Francisca Emiliane Maniçoba De Lima Assistente Administrativo 

674026647 Priscila Karine De Melo Costa Assistente Administrativo 

674026711 Smith Rafael Cordeiro Medeiros Assistente Administrativo 

674026725 Jose Cosme Da Silva Neto Assistente Administrativo 

674026802 Rikeiv Silva E Souza Assistente Administrativo 

674026935 Carlos Alberto Soares Da Silva Assistente Administrativo 

674026958 Gustavo Da Silva Santiago Assistente Administrativo 

674027000 Michel Marck Dias Do Nascimento Assistente Administrativo 

674027002 Anderson Max Cruz De Lima Assistente Administrativo 

674027085 Dórian Freire Ciríaco Assistente Administrativo 

674027104 Marcos Alves Targino Assistente Administrativo 

674027401 Jhonathas Rodrigo Da Silva Barbosa Assistente Administrativo 

674027454 Leonardo Alves Da Costa Junior Assistente Administrativo 

674027546 Elisângela Santiago Cavalcante Assistente Administrativo 

674027562 Thaís Helena De Lima Lira Assistente Administrativo 

674027602 Erika Aiany De Souza Alves Assistente Administrativo 

674027678 Hamires Silva De Souza Assistente Administrativo 

674027719 Cláudio Roberto De Oliveira Ciríaco Assistente Administrativo 

674027750 Sammyr Phillipe Santos De Sousa Assistente Administrativo 

674027842 Ana Karoline Araújo Nobre Assistente Administrativo 

674027915 Thallison Erick Torres De Assis Assistente Administrativo 

674028015 Umila Morais Da Silva Assistente Administrativo 

674028034 Thaisa Lopes Assistente Administrativo 

674028079 Rosa De Lima Camara Guaignier Assistente Administrativo 

674028155 Marcelo Augusto Leite Cortez Do Carmo Assistente Administrativo 

674028217 Daniclecio Marques De Lima Assistente Administrativo 

674028359 Carlos Wagner Mendes Xavier Assistente Administrativo 
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674028457 Willyanny Pâmela Araújo Celestino Da Silva Assistente Administrativo 

674028493 Jefferson De Lima Assistente Administrativo 

674028569 Gilson Feijão Da Costa Assistente Administrativo 

674028570 Wendell Bezerra Da Câmara Assistente Administrativo 

674028689 Maria De Fatima Silva Assistente Administrativo 

674028816 Luanna De Matos Machado Assistente Administrativo 

674029103 Vanovya Alves Claudino Cesário Assistente Administrativo 

674029141 Beatriz Angélica De Lima Miranda Assistente Administrativo 

674029205 Saulo Sousa Da Silva Barros Assistente Administrativo 

674029497 Italo Emanuel Ferreira De Souza Assistente Administrativo 

674029657 Marcos Aurélio Nascimento Da Silva Assistente Administrativo 

674029676 Jihmyson Stanfield Costa Monteiro Assistente Administrativo 

674029787 Vanuely Batista Da Silva Assistente Administrativo 

674029913 Nathalia Cassiano Aquino De Melo Assistente Administrativo 

674030006 Roney José De Moura Lima Assistente Administrativo 

674030094 Willianny Stephany Coelho Pereira Espinola Assistente Administrativo 

674030271 Sinara Monick Teixeira Da Silva Assistente Administrativo 

674030272 Ruth Lenny Oliveira De Almeida Alves Assistente Administrativo 

674030286 Sergio Pinheiro De Souza Assistente Administrativo 

674030296 Raysa Castro Marques Assistente Administrativo 

674030349 Antonio Francisco Rego Calaça Assistente Administrativo 

674030363 Hozani Hilis Sousa Benicio Calaça Assistente Administrativo 

674030371 Patricia Flávia Nascimento Da Silva Vasconcelos Assistente Administrativo 

674030545 Kelnner Luiz Calixto De Alcantara Freitas Assistente Administrativo 

674030580 Wesley Marinho De Oliveira Rodrigues Assistente Administrativo 

674030635 Thazia Medeiros Penha Assistente Administrativo 

674030740 Josemar De Oliveira Rodrigues Assistente Administrativo 

674030751 Wallyson Patrick E Silva Torres Assistente Administrativo 

674030771 Raul Gustavo Dantas Assistente Administrativo 

674030967 Maria Das Graças Ferreira Bezerra Santos Assistente Administrativo 

674031036 João Victor Tomaz Anacleto Assistente Administrativo 

674031133 Catarine Medeiros Resende Assistente Administrativo 

674031214 Juliana Barancelli Thomé Francisco Assistente Administrativo 

674031353 Gabriel Rodrigues Morais Assistente Administrativo 

674031393 Ana Luiza Gomes Da Cunha Assistente Administrativo 

674031456 Francisco Faustino Assistente Administrativo 

674031517 Jonathan Rodrigues Cavalcante Carapuça Assistente Administrativo 

674031599 Rondinelle Victor Dos Santos Assistente Administrativo 

674031666 Janderson Ferreira De Araújo Assistente Administrativo 

674031686 Angelica Maria Caeira De Souza Assistente Administrativo 

674031718 Ricardo Alexandre Santos Bittencourt Assistente Administrativo 

674031851 Fabiana De Melo Sena Assistente Administrativo 

674031868 Jackeline Mayara Dantas Matias Assistente Administrativo 

674031887 José Herbeson Garcia Da Silva Assistente Administrativo 

674032033 Laura Freire Torres Assistente Administrativo 

674032116 João Paulo Wanderley Vidal Assistente Administrativo 

674032142 Monick Freire Dos Santos Assistente Administrativo 

674032542 Taline Cristina Oliveira Da Silva Romeiro Assistente Administrativo 

674032693 Deize Marinho Câmara Assistente Administrativo 

674032698 Ana Carla Rocha De Lima Assistente Administrativo 

674032807 Damião Benjamin Dos Santos Assistente Administrativo 

674032847 Niedja Rayana Almeida Silva Assistente Administrativo 

674032850 Josiane Alexsandra Ferreira Gasparini Palmeira Assistente Administrativo 



 

23 

 

674033079 Rayane Yure Xavier De Almeida Assistente Administrativo 

674033084 Marcus Victor Siqueira Josuá Gomes Assistente Administrativo 

674033477 Numerhuss Cesar Brasil Assistente Administrativo 

674033575 Albhetson Gleysom Silva Da Costa Assistente Administrativo 

674033611 Juliana Penha De Vasconcelos Bezerra Assistente Administrativo 

674033639 Bárbara E Silva Peixoto Assistente Administrativo 

674033786 Marcos Vinicius Oliveira Do Forte Assistente Administrativo 

674033827 Fabrício Anízio De Araújo Silva Assistente Administrativo 

674033851 Watson Wilks Da Silva Costa Assistente Administrativo 

674033873 Alysson Felipe Costa De Lima Assistente Administrativo 

674033896 Vanessa Barros Chaves Assistente Administrativo 

674034071 Erick Tenisson De Oliveira Silva Assistente Administrativo 

674034075 Bárbara Emanuela De Oliveira Melo Assistente Administrativo 

674034214 Jasânea Dantas Tavares Assistente Administrativo 

674034343 Jessika Andrezza Rosario Mata Dos Santos Costa Assistente Administrativo 

674034479 Julie Andrade Souza Assistente Administrativo 

674034684 Debora Avelino Teixeira Da Silva Lima Assistente Administrativo 

674034808 Cristiane Nascimento Gomes Da Silva Assistente Administrativo 

674034894 Samara Katiane Rolim De Oliveira Assistente Administrativo 

674035033 Elder Da Costa Vale Assistente Administrativo 

674035081 Marilia Brennand Menezes Assistente Administrativo 

674035206 Fernando Antônio Bezerra Cavalcanti Filho Assistente Administrativo 

674035410 Rayane Lunara Catarino Dantas De Medeiros Assistente Administrativo 

674035453 Antônia Carla Leite Da Costa Tôrres Assistente Administrativo 

674035475 Jafisan Sara Vieira Tavares Assistente Administrativo 

674035476 Thalía Natasha Silva Barbalho Assistente Administrativo 

674035527 Fernanda Louise De Olieira Assistente Administrativo 

674035600 Eduardo Gomes Barbosa Pimentel Assistente Administrativo 

674035624 Allynson Ricelli Fernandes De Souza Linhares Assistente Administrativo 

674035651 Andreza De Souza Regis Assistente Administrativo 

674035678 Emille Ribeiro Santos Assistente Administrativo 

674035854 Maria Aryane Bueno Miranda Assistente Administrativo 

674035860 Juan Pablo Veras De Lima Assistente Administrativo 

674035924 Giselly Patricia Dias De Souza Assistente Administrativo 

674035934 Anderson Carlos Cunha Gurgel Assistente Administrativo 

674036032 Alexsandra Costa Da Silva Assistente Administrativo 

674036128 Rafael Lima Monteiro Assistente Administrativo 

674036178 Valter Janson Alves De Pinho Assistente Administrativo 

674036221 Keila Gonzaga Toscano Assistente Administrativo 

674036320 Fernanda Rodrigues Pessoa De Sousa Assistente Administrativo 

674036330 Rafaela Caroline Alves Dos Santos Assistente Administrativo 

674036388 Pablo Arnaldo Seixo Costa Assistente Administrativo 

674036427 Jacqueline De Meneses Silva Assistente Administrativo 

674037170 Jordana Martins De Brito Monteiro Assistente Administrativo 

674037172 Anna Claudia Werlang Macedo Assistente Administrativo 

674037208 Jenifer Inacio Da Costa Camelo Assistente Administrativo 

674037481 Maxuell De Farias Alves Assistente Administrativo 

674037534 Roberto Lúcio Alves Ferreira Júnior Assistente Administrativo 

674037844 Adalgisa Cabral De Oliveira Souza Assistente Administrativo 

674037995 Gabriela Martim Monteiro Assistente Administrativo 

674038053 Ana Catarina Da Silva Mendes Assistente Administrativo 

674038062 Nadja Do Nascimento Cavalcanti Assistente Administrativo 

674038123 Francisco Wiliam Lima Pereira Assistente Administrativo 
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674038173 Onaell Bennoly Batista Lima Assistente Administrativo 

674038219 Edimundo Medeiros De Sena Junior Assistente Administrativo 

674038562 Andreia Souto Vieira Assistente Administrativo 

674038631 Rudson Da Costa Silva Assistente Administrativo 

674038908 Pedro Felipe Da Silva Assistente Administrativo 

674039014 Marizete Martins Fernandes De Lima Assistente Administrativo 

674039081 Elizangela Josefa Do Nascimento Rodríguez Assistente Administrativo 

674039138 José Alexandre Barbosa Da Silva Assistente Administrativo 

674039217 Leonardo Araujo De Carvalho Assistente Administrativo 

674039278 Maisa Miria Lima Da Costa Assistente Administrativo 

674039362 Priscila Pamplona Pereira Pinto Assistente Administrativo 

674039529 Emanuelle Dias Souza Assistente Administrativo 

674039660 Adriana Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674039779 Ana Heloisy Pereira Da Silva Castro Sales Assistente Administrativo 

674039843 Francisco Lucas Da Silva Câmara Assistente Administrativo 

674039997 Junia Kizzy Azevedo De Medeiros Assistente Administrativo 

674040069 Assuscena Layanne Varela De Lima Paulino Assistente Administrativo 

674040159 Jose De Lima Matias Assistente Administrativo 

674040320 Judite Cristiane Solano Costa Vale Assistente Administrativo 

674040550 Samuel Lima De Farias Assistente Administrativo 

674040557 Arthur Luiz Jerônimo Da Silva Assistente Administrativo 

674040657 Suzana Patrícia De Araújo Alves Assistente Administrativo 

674040679 Edimiel Inacio Da Silva Assistente Administrativo 

674040719 Laiana Gomes Dias Assistente Administrativo 

674040745 Josimar Sabino Dos Santos Assistente Administrativo 

674040797 Brenda Sthefanny Crisóstomo Da Silva Assistente Administrativo 

674040952 Mateus Cavalcanti Da Silva Assistente Administrativo 

674041040 Thiago Jose Souza De Farias Assistente Administrativo 

674041125 David Alisson De Souza Mafra Assistente Administrativo 

674041254 Camila De Oliveira Lima Costa Assistente Administrativo 

674041304 Jose Leonardo Fonseca Assistente Administrativo 

674041460 Khallyl Rodrigo Oliveira Dos Anjos Assistente Administrativo 

674041484 Andréa Karla Pereira Nunes Alves Assistente Administrativo 

674041507 Thiago Lopes De França Assistente Administrativo 

674041547 Richard Araujo Machado Assistente Administrativo 

674041565 Nelson Viana De Oliveira Júnior Assistente Administrativo 

674041597 Bruno Cezar Lino De Oliveira Assistente Administrativo 

674041658 Felipe Silva De Oliveira Assistente Administrativo 

674041681 Aderson Stanrley Peixoto Santos Assistente Administrativo 

674041801 Kelly Christina Da Silva Matos Pereira Assistente Administrativo 

674041910 Claudino Barbosa Bezerra Junior Assistente Administrativo 

674041918 Marcelo Costa Do Nascimento Assistente Administrativo 

674041921 Diego Pinto De Carvalho Assistente Administrativo 

674042227 Ricardo Rodrigues Lins Assistente Administrativo 

674042235 Edwina Chiarelli Zacarias Da Cunha Pereira Assistente Administrativo 

674042606 Gabriel De Nascimento E Silva Assistente Administrativo 

674042820 Katarina Pricila Da Silva Assistente Administrativo 

674042957 Rita De Cássia De Oliveira Assistente Administrativo 

674042975 Ivandrey Da Silva Rodrigues Assistente Administrativo 

674042991 Ericson Da Cunha Rodrigues Assistente Administrativo 

674043384 Priscila Carneiro De Queiros Assistente Administrativo 

674043526 Assencleves Leite De Araujo Assistente Administrativo 

674043544 George Paiva De Oliveira Assistente Administrativo 
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674043729 Danilo Gurgel Dávila Assistente Administrativo 

674043775 Cinthya Dillana Da Silva Ribeiro Assistente Administrativo 

674043780 João Paulo Da Silva Assistente Administrativo 

674043911 Olganielle Gregório Dos Santos Lima Assistente Administrativo 

674043975 Ivanelson Alves Da Silva Junior Assistente Administrativo 

674044022 Marília Felipe De Araújo Assistente Administrativo 

674044026 Ana Cecília Macêdo Brandão De Araújo Assistente Administrativo 

674044239 Lienyson Das Chagas Lopes Assistente Administrativo 

674044267 Francisca Sara Xavier Da Silva Assistente Administrativo 

674044321 Giulian Salvador De Lima Regis Assistente Administrativo 

674044588 Romário Alexandre Ferreira Da Silva Assistente Administrativo 

674044736 Bruno Radley Soares De Assis Assistente Administrativo 

674044827 Marcio Miriano Olegario Da Silva Assistente Administrativo 

674045025 Isy Marinho De Araujo Assistente Administrativo 

674045245 Andreza Santos De Moura Assistente Administrativo 

674045258 Rosinéa Lins De Araújo Carneiro Assistente Administrativo 

674045417 Maria Evaneide Martins Assistente Administrativo 

674045428 Katia Medeiros Da Costa Assistente Administrativo 

674045454 Patrícia Tatiane Louzá Santos Bezerra Assistente Administrativo 

674045556 Ellen Ohana Costa Queiroz Assistente Administrativo 

674045713 Izabel Cristina De Andrade Assistente Administrativo 

674045789 Diego Bruno Câmara De Araújo Assistente Administrativo 

674045794 Maria Carolaine De Assis Assistente Administrativo 

674045885 Aline Vanessa Da Silva Alves Assistente Administrativo 

674046092 Iago Martins Da Fonseca Assistente Administrativo 

674046138 Ilane Dantas Soares Assistente Administrativo 

674046164 Rossana Patrícia De Assis Navarro Assistente Administrativo 

674046246 Sérgio Pereira De Azevedo Assistente Administrativo 

674046606 Jean Fábio Da Penha Assistente Administrativo 

674046755 Cristiane Rafaela Maniçoba De Lima Assistente Administrativo 

674046878 Flávio Rodrigo Toscano De Medeiros Assistente Administrativo 

674046904 Jordão Bruno Dantas Da Silva Assistente Administrativo 

674047015 Jose Edson Da Silva Freire Assistente Administrativo 

674047029 Marisa Karina De Miranda Matos Assistente Administrativo 

674047120 Beatriz Silva Lopes Assistente Administrativo 

674047280 Luana Sobreira Lopes Assistente Administrativo 

674047423 Jéssica Hellen Da Silva Xavier Assistente Administrativo 

674047483 Elves Junior Da Silva Assistente Administrativo 

674047764 Endaira Moro Lopes Assistente Administrativo 

674047788 Cicero Carlos Fernandes De Freitas Assistente Administrativo 

674047870 Nadja Nayara Fonseca De Menezes Assistente Administrativo 

674047931 Thomas Anderson Castelo Branco De Sousa Assistente Administrativo 

674048042 Francisco De Assis Pereira Júnior Assistente Administrativo 

674048340 Danielle Botelho De Souza Carreras Assistente Administrativo 

674048428 Fabio Ferreira Silva Assistente Administrativo 

674048439 Roger Camilo Ferreira Assistente Administrativo 

674048551 Egmar Gonçalves Vieira Filho Assistente Administrativo 

674048572 Celso Cardoso Da Silva Assistente Administrativo 

674048581 Pablo Giannuzo Queiroz Da Conceição Assistente Administrativo 

674048612 Rosinaldo Dos Santos Assistente Administrativo 

674048627 Jose Teles Da Silva Neto Assistente Administrativo 

674048734 Juliani Dantas Cavalcanti Assistente Administrativo 

674048754 Amanda Costa Dasilva Assistente Administrativo 
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674048851 Daniel Bruno De Melo Oliveira Assistente Administrativo 

674048966 Jeferson De França Da Silva Assistente Administrativo 

674049134 Jares Dos Santos Duarte Assistente Administrativo 

674049138 Gabriela Cristina Da Silva Assistente Administrativo 

674049192 Brenda Raquel Da Costa Assistente Administrativo 

674049544 Ana Claudia Do Nascimento Bernardo Assistente Administrativo 

674049578 Marcélia Regina Dantas Alves Assistente Administrativo 

674049612 Douglas William Quirino Pereira Assistente Administrativo 

674049631 Valdiane Lima Do Nascimento Assistente Administrativo 

674049702 Saulo Rodrigo Da Silva Chacon Assistente Administrativo 

674049891 Joselma Ramos Carvalho Santos Assistente Administrativo 

674049925 Alexsandra Inácio Da Cruz Assistente Administrativo 

674050019 William Guido Alves Galvão Assistente Administrativo 

674050053 Maysa Medeiros Úrsula Assistente Administrativo 

674050140 Layssa Karlla Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674050167 Roberto Jesus Tavares Assistente Administrativo 

674050238 Jailton Macedo De Lima Assistente Administrativo 

674050280 Rianne Batista Freire Assistente Administrativo 

674050429 Judson Abdon Matias Assistente Administrativo 

674050552 Zuínglia Lílian De Medeiros E Silva Assistente Administrativo 

674050558 Gracy Kelly Oliveira Da Costa Assistente Administrativo 

674050579 Matheus Jonas Amaro Da Silva Assistente Administrativo 

674050607 Francisco Evandro De Lima Assistente Administrativo 

674050651 Edicarla Faustino Da Silva Assistente Administrativo 

674050961 Victor Campos Silveira Assistente Administrativo 

674051066 Estefania Matias E Silva Assistente Administrativo 

674051080 Kathe Ellen Sousa Costa Assistente Administrativo 

674051105 Moisés Amaro Silvino Assistente Administrativo 

674051113 Jose De Jesus Ribeiro De Souza Assistente Administrativo 

674051125 Nathan Silva Pimentel Assistente Administrativo 

674051146 Judith Teixeira Dieb Assistente Administrativo 

674051179 Monise Alves De Oliveira Silva Assistente Administrativo 

674051180 Ketlyn Ohana Sousa Costa Assistente Administrativo 

674051187 Rosana Assuncao Gomes De Sousa Assistente Administrativo 

674051216 Leylla Roseny Gomes Da Silva Assistente Administrativo 

674051337 Eduardo Henrique Da Silva Freitas Assistente Administrativo 

674051389 Camilla Dantas De Sousa Assistente Administrativo 

674051469 Weidnelle Flavia De Macedo Camara Assistente Administrativo 

674051476 Hozana Raquel De Farias Marques Pimenta Assistente Administrativo 

674051525 Carlos Henrique Silva De Oliveira Assistente Administrativo 

674051636 Franciung Chagas Da Cunha Assistente Administrativo 

674051697 Eduardo Augusto Soares De Macedo Assistente Administrativo 

674051727 Erikson Fernandes De Sousa Assistente Administrativo 

674051787 Juliedson Geraldo Do Nascimento Assistente Administrativo 

674051822 Fernanda Joziane Marcelino Camara Assistente Administrativo 

674051849 Elionara Da Silva Medeiros Assistente Administrativo 

674052072 Priscila Kareline Saraiva Silva Assistente Administrativo 

674052169 Heriberto Luiz Domingos França Assistente Administrativo 

674052215 Gilka Alves De Souza Assistente Administrativo 

674052392 Lidiane Carla De Andrade Lopes Assistente Administrativo 

674052590 Danielle Kaline Medeiros De Carvalho Assistente Administrativo 

674052631 Daniele Luiz Da Silva Assistente Administrativo 

674052707 Izabel Alves De Oliveira Assistente Administrativo 
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674052835 Marilia De Fátima Lins Alexandre Assistente Administrativo 

674053017 Igor Câmara Cunha Assistente Administrativo 

674053132 Edcarlos Dantas De Azevedo Assistente Administrativo 

674053385 Fabio Martins Da Cunha Junior Assistente Administrativo 

674053406 Daniel Salustiano Assistente Administrativo 

674053645 Gildênia Lopes Da Costa Assistente Administrativo 

674053671 Daniel Souza Da Cruz Assistente Administrativo 

674053707 Jefferson Felipe De Moura Assistente Administrativo 

674053769 Elionarda Cleania Alves De Souza Lima Assistente Administrativo 

674053798 Katerine Heloisa Da Silva Assistente Administrativo 

674053855 Gliciane Vieira Baltazar Cabral Assistente Administrativo 

674053875 Eliane Nunes Reis Assistente Administrativo 

674053941 Carolina Rosa Da Silva Assistente Administrativo 

674054056 Valmir Justino Ferreira Assistente Administrativo 

674054084 Tamy Freire De Sousa Assistente Administrativo 

674054161 Gabriele Vitor De Almeida Assistente Administrativo 

674054491 Cleberson De Castro Pereira Assistente Administrativo 

674054492 Josemir Gomes Barreto Assistente Administrativo 

674054560 Sanderson Felipe Laurentino Dos Santos Assistente Administrativo 

674054622 Pablo Jose Lula De Menezes Cruz Assistente Administrativo 

674054660 Fábio Nogueira Da Silva Assistente Administrativo 

674054748 Abigail Josino Muniz Assistente Administrativo 

674054784 Monique Karelline Freitas De Morais Assistente Administrativo 

674054960 Francisca Izaura De Lima Neta Assistente Administrativo 

674054980 Erikarla Baracho Avelino Assistente Administrativo 

674055066 Antonia Sara Marques De Oliveira Lopes Assistente Administrativo 

674055124 Danielle De Siqueira Coutinho Assistente Administrativo 

674055159 Renata Raianne Maia De Oliveira Assistente Administrativo 

674055549 Daniel Rodrigo Gonçalves Da Silva E Souza Assistente Administrativo 

674055663 Anna Gyzelle De Lima Assistente Administrativo 

674055815 Anna Jussara Araújo Da Silveira Assistente Administrativo 

674056203 Taiza Nayara Da Silva Caridade Assistente Administrativo 

674056210 Álvaro Ramos De Figueiredo Assistente Administrativo 

674056269 Maria Jessica De Macedo Ferreira Assistente Administrativo 

674056271 Pryscilla Fontes Domingos Assistente Administrativo 

674056307 Jociane Fidelis Da Silva Assistente Administrativo 

674056343 Suerda Patricia Nascimento Dos Santos Assistente Administrativo 

674056380 Rômulo André De Araújo Souza Assistente Administrativo 

674056420 Gerline Duarte Nunes Amorim Assistente Administrativo 

674056471 Lucia Helena Barbosa Da Penha Santana Assistente Administrativo 

674056480 Rita Josefa Da Conceiçao Assistente Administrativo 

674056562 Bárbara Raissa Silva De Souza Assistente Administrativo 

674056563 Ander Anderson De Souza França Assistente Administrativo 

674056749 Leandro Willian Pires Travassos Assistente Administrativo 

674056764 Meyre Lúcia Cabral Ribeiro Schêtz Assistente Administrativo 

674056835 Dayanny Larisse Silva Santos Assistente Administrativo 

674056935 Fabiano Henrique De Freitas Bezerra Assistente Administrativo 

674056950 Kaline Cristina Leonez Da Cunha Assistente Administrativo 

674057087 Jocielle Freire De Lima Lira Assistente Administrativo 

674057094 Maria Natália De Fátima Silva Assistente Administrativo 

674057145 Marina Karla Sousa Do Nascimento Assistente Administrativo 

674057179 Denis Renato Ramalho Orozco Assistente Administrativo 

674057451 Itamar Souza Santos Assistente Administrativo 
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674057466 Vanessa Da Silva De Azevedo Assistente Administrativo 

674057470 Nilton Carlos De Assis Filho Assistente Administrativo 

674057638 Leonardo Lima Da Silva Assistente Administrativo 

674057689 Gustavo Araújo Da Hora Assistente Administrativo 

674057728 Andreivny Ferreira Da Silva Assistente Administrativo 

674057787 Luasna Cordeiro Palmeira Assistente Administrativo 

674057822 Mateus Da Silva Chianca Assistente Administrativo 

674058140 Venizia Macedo De Oliveira Lopes Assistente Administrativo 

674058320 Josenildo Dantas Silva Assistente Administrativo 

674058342 Lilian Dóris De Almeida Lira Assistente Administrativo 

674058419 Samuel Caldeira Brant Calomino Freire Assistente Administrativo 

674058625 Esther Silva De Pádua Assistente Administrativo 

674058709 João Gonçalves Dias Neto Assistente Administrativo 

674058730 Débora Santos Medeiros Assistente Administrativo 

674058788 Joana Darc Da Silva Gonçalves Oliveira Assistente Administrativo 

674058836 Marcos Henrique Ribeiro De Oliveira Assistente Administrativo 

674058873 Lécia Alves Soares Pontes Assistente Administrativo 

674059052 Gustavo Bruno De Freitas Paulo Assistente Administrativo 

674059161 Handerson Luiz De Souza Xavier Assistente Administrativo 

674059325 Nathally Silva De Almeida Assistente Administrativo 

674059405 Taiane Cristina De Medeiros Silva Assistente Administrativo 

674059480 Diogo Rodrigo Martins De Andrade Assistente Administrativo 

674059483 Thayse Lucelia Bezerra Santos Assistente Administrativo 

674059525 Denise Barbosa Do Nascimento Assistente Administrativo 

674059710 Renata Ribeiro Da Silva Assistente Administrativo 

674059742 Ninive Pereira Alves Assistente Administrativo 

674059795 Aristela Galdino Gomes De Assis Assistente Administrativo 

674060129 Lucimara Araújo Da Silva Assistente Administrativo 

674060142 Nathalia Cristina Da Costa Melo Assistente Administrativo 

674060211 Élcio Vieira Clemente Assistente Administrativo 

674060383 Izabel Cristina Dos Santos Medeiros Assistente Administrativo 

674060523 Emanuella Maria Alves Da Silva Assistente Administrativo 

674060605 Stivem Amorim De Lima Assistente Administrativo 

674060626 Keila Thaína Da Silva Assistente Administrativo 

674060628 Jonathan Francisco De Carvalho Mateus Assistente Administrativo 

674060637 Lana Catharina Miranda Herminio Assistente Administrativo 

674060779 Paloma Andrade De Morais Assistente Administrativo 

674060890 Joao Maria Ribeiro Rodrigues Da Silva Assistente Administrativo 

674060927 Rodrigo Dos Santos Assistente Administrativo 

674060988 Elaine Monique Queiroz De Araújo Assistente Administrativo 

674061036 Wagner Pereira Dos Santos Assistente Administrativo 

674061044 Suzana Da Silva Ferreira Bittencourt Assistente Administrativo 

674061199 Emily Naara Da Silva Pereira Assistente Administrativo 

674061253 Rildemberg Bezerra Santos Assistente Administrativo 

674061283 Ana Luísa De Araújo Lourenço Assistente Administrativo 

674061311 Adeilson Soares Barros Assistente Administrativo 

674061387 José Wuellinson Melo Dos Santos Assistente Administrativo 

674061466 Alice Martins Da Silva Assistente Administrativo 

674061469 Amanda Aparecida Barros De Lima Assistente Administrativo 

674061489 Luis Eduardo Alves Lago Filho Assistente Administrativo 

674061551 Elisa Sônia Sobrinho Melo Assistente Administrativo 

674061582 Helia Goncalo Da Trindade Assistente Administrativo 

674061661 Rafaela Pereira Clemente Assistente Administrativo 
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674061685 Isabely Nayara Vital Zacarias Assistente Administrativo 

674061696 Cilene Da Silva Lino Da Cruz Assistente Administrativo 

674061722 Claudio Daniel Da Silva Assistente Administrativo 

674061885 Haryelle Náryma Confessor Ferreira Assistente Administrativo 

674061943 Karla Mickelane Nascimento Do Santos Assistente Administrativo 

674061964 Mayara Karina Felix Cardoso Pereira Assistente Administrativo 

674061995 Ivanilda Maria Xavier Assistente Administrativo 

674062084 Kelman Veloso De Araújo Assistente Administrativo 

674062217 Antônio Marcos Da Silva Assistente Administrativo 

674062680 Francisco Adezio Vitorino Assistente Administrativo 

674062767 Edneide Fernandes Da Silva Assistente Administrativo 

674062997 Aline Jéssica Lima Da Costa Assistente Administrativo 

674063042 Paulo Firmino Da Silva Soares Assistente Administrativo 

674063317 Rafaella De Oliveira Fernandes Assistente Administrativo 

674063332 Leonor Laurentina Vieira Assistente Administrativo 

674063403 Janaise Silva De Lima Santos Assistente Administrativo 

674063404 Renato Alves De Lima Assistente Administrativo 

674063480 Almir Jackson Câmara Assistente Administrativo 

674063708 Rafaela Albuquerque Melo Assistente Administrativo 

674063969 Thiago Rodrigues Santos Da Silva Assistente Administrativo 

674064064 Danúsia Dinara De Oliveira Assistente Administrativo 

674064097 Lara Renna De Sousa Pontes Assistente Administrativo 

674064143 Maria Camila De Lemos Freitas Assistente Administrativo 

674064194 Amanda Danielly Bezerra Souza Maciel Assistente Administrativo 

674064198 José Maria De Oliveira Cavalcante Assistente Administrativo 

674064248 Camila Marques De Oliveira Assistente Administrativo 

674064261 José Daniel Ferreira Assistente Administrativo 

674064412 Leno Pereira Ferreira Assistente Administrativo 

674064520 Jucielly Ferreira Da Fonseca Assistente Administrativo 

674065098 Jacqueline Freire Da Costa Assistente Administrativo 

674065107 José Vitor Medeiros De Oliveira Assistente Administrativo 

674065367 Maria Elenice Barbosa De Albuquerque Barreto Assistente Administrativo 

674065389 José Humberto Silva Dantas Assistente Administrativo 

674065422 Amerson Lucas Da Silva Assistente Administrativo 

674065439 Ligia Carla Fagundes Vaz De Oliveira Assistente Administrativo 

674065463 Rayanne Lydice Venâncio Tavares Assistente Administrativo 

674065637 Danielle Meira De Oliveira Gomes Assistente Administrativo 

674065687 Jamille Fernandes Dos Reis Assistente Administrativo 

674065756 Daniel Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674066948 Maria Celiane Vicente Da Silva Araujo Assistente Administrativo 

674067082 Taina Pontes De Freitas Assistente Administrativo 

674067264 Mauricio Rodrigues De Souza Fonseca Assistente Administrativo 

674067287 Barbara Campos Gines Lorena De Souza Assistente Administrativo 

674067342 Gerson Lima Da Silva Assistente Administrativo 

674067487 Flavyanna Kallynny Soares De Souza Assistente Administrativo 

674067546 Selma Cristina Da Silva Araújo Assistente Administrativo 

674067757 Fernando Simião De Medeiros Junior Assistente Administrativo 

674067799 Thamara Walleska Tavares Gonzaga Assistente Administrativo 

674067806 Marlon Rafael Tavares De Araujo Assistente Administrativo 

674067860 Juliana Carmen Brito Rodrigues Assistente Administrativo 

674067910 Weverson Lira De Araujo Assistente Administrativo 

674068077 Maria Wilza Martins De Oliveira Nunes Assistente Administrativo 

674068167 Ana Cristina De Araujo Rocha Assistente Administrativo 
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674068295 Genuza Azevedo Do Nascimento Ramos Assistente Administrativo 

674068498 Geraldo Guerreiro Silva De Sousa Assistente Administrativo 

674068503 Mizael Mendes Da Silva Assistente Administrativo 

674068622 Jonathan Gomes Da Silva Assistente Administrativo 

674068625 Daliana Alves Torres Assistente Administrativo 

674068770 Thais Cristina De Carvalho Azevedo Vieira Assistente Administrativo 

674068799 Ana Paula Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674068884 Renata Kelly Soares Da Silva Gomes Assistente Administrativo 

674068970 Leliane Maria Sena Assistente Administrativo 

674068979 Sonaira Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674069120 Sabrina Pinto Da Nobrega Barros Assistente Administrativo 

674069314 Marília Gabriella De Oliveira Garcia Assistente Administrativo 

674069459 Raquel Souza Silva Assistente Administrativo 

674069586 Alcinda Nathally Nogueira Viana Assistente Administrativo 

674069823 Gérson Da Silva Assistente Administrativo 

674069882 Luciano Da Silva Pedroza Assistente Administrativo 

674070025 Jean Henrique De Oliveira Araújo Assistente Administrativo 

674070038 João Henrique Galvão Assistente Administrativo 

674070176 Andreza Barbosa Pereira Bessa Assistente Administrativo 

674070480 Kaliane De Medeiros Silva Assistente Administrativo 

674070482 Felipe Esdras Silva De Freitas Assistente Administrativo 

674070489 Osmar Alexandre Da Silva Assistente Administrativo 

674070573 Simone Santos Da Silveira Barros Assistente Administrativo 

674070679 Carolina Carla Rodrigues Rocha Assistente Administrativo 

674070877 Amanda Pereira Machado Guimaraes Assistente Administrativo 

674070983 Lucas Braz Da Silva Gomes Assistente Administrativo 

674071179 José Igor Rocha De Moura Assistente Administrativo 

674071590 Leandro Luiz Do Nascimento Assistente Administrativo 

674071699 Roney Brandão De Almeida Meziat Godoy Assistente Administrativo 

674071942 Elias Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674071995 Emanuel Oliveira Dantas Assistente Administrativo 

674072013 Cândida Micheline Dos Santos Assistente Administrativo 

674072087 Andréia Régia Geminiano Gonçalves Assistente Administrativo 

674072261 Daniel Filipi De Castro Dantas Assistente Administrativo 

674072431 Mylena Teixeira Do Nascimento Assistente Administrativo 

674072442 Pedro Simão De Souza Silva Assistente Administrativo 

674072507 Daniel Da Mata Ferreira Assistente Administrativo 

674072572 Alliane De Lourdes Souto De Moura Assistente Administrativo 

674072593 Jackeline Moreira De Lima Assistente Administrativo 

674072654 Allene De Lourdes Souto De Moura Assistente Administrativo 

674072666 Diógenes Belizário Fernandes Assistente Administrativo 

674072866 Italo Maia Brasil Assistente Administrativo 

674073111 Cláudio Caetano Da Silva Freitas Assistente Administrativo 

674073143 Ingrid Lucena De Farias Bessa Assistente Administrativo 

674073251 Simone Schneider Cavalcante De Souza Assistente Administrativo 

674073293 Renata Borges Da Silva Assistente Administrativo 

674073294 Wellysson Keitton Tavares Dos Santos Assistente Administrativo 

674073351 Kevlin Giorgi De Oliveira Silva Assistente Administrativo 

674073527 Maria Das Graças Lima De Sousa Assistente Administrativo 

674073637 Luciana Costa Côrtes Santana Assistente Administrativo 

674073639 Flavia Moura De Medeiros Assistente Administrativo 

674073711 Rita De Cassia Fernandes Assistente Administrativo 

674073790 Daysianne Simões Andrade De França Assistente Administrativo 
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674073813 Rogerio Cesar De Almeida Pinto Assistente Administrativo 

674073825 Juliana Louise Bezerra De Souza Assistente Administrativo 

674074046 Katia Cristina Augusta Revoredo Assistente Administrativo 

674074049 Cândida Letícia Paixão Bezerril Assistente Administrativo 

674074161 Andreza Cristiane Gomes De Macedo Assistente Administrativo 

674074299 Crislane Sena De Brito Assistente Administrativo 

674074424 Rafaela Natália De Oliveira Costa Assistente Administrativo 

674074467 Marília Silva De Franca Assistente Administrativo 

674074609 Renan Franco Camilo Barros Assistente Administrativo 

674074871 Rochelle Mayara Fernandes Da Silva Assistente Administrativo 

674074872 Aderaldo Alves Da Silva Neto Assistente Administrativo 

674074932 Amanda Martins Dantas Assistente Administrativo 

674074993 Ivanildo Da Silva Assistente Administrativo 

674075090 Roberto Martins Da Silva Assistente Administrativo 

674075233 Ana Larissa Vasconcelos Parente Assistente Administrativo 

674075251 Robert Charles De Oliveira Assistente Administrativo 

674075548 Lameck Galvão Da Costa Assistente Administrativo 

674075550 Kivyson Nunes Dos Santos Assistente Administrativo 

674075600 Alexsandra Souza Silva Assistente Administrativo 

674075627 Joyce De Oliveira Lessa Assistente Administrativo 

674075810 Maria Edinalva Pereira De Brito Assistente Administrativo 

674075909 Fabiola Ribeiro Soares Dos Santos Assistente Administrativo 

674076350 Raminy Da Silva Gomes Pereira Assistente Administrativo 

674076364 Tatiane Pereira Da Silva Assistente Administrativo 

674076936 Periclys Lamonier Da Silva Assistente Administrativo 

674076943 Nathalia Cintya Silva De Almeida Assistente Administrativo 

674076985 Jouse Sulivan Varela De Souza Assistente Administrativo 

674077144 Tiago Inacio Cavalcante De Melo Assistente Administrativo 

674077180 Edson Dario Silva De França Assistente Administrativo 

674077262 Carlos Rudson Barbosa De Miranda Assistente Administrativo 

674077268 Maria Sonelia De Lima Dantas Assistente Administrativo 

674077393 Patricia Luizia Silva Do Nascimento Assistente Administrativo 

674077797 Necesia Barbosa Da Penha Araujo Assistente Administrativo 

674077826 Andreia Freitas Da Silva Assistente Administrativo 

674077893 Celiana Lourenço Da Silva Dantas Assistente Administrativo 

674078025 Rodrigo Quirambú Da Silva Assistente Administrativo 

674078330 Hígia Katarine Aciole Da Costa Assistente Administrativo 

674078390 Andrea Mota Bezerra De Melo Assistente Administrativo 

674078689 Samara Dos Santos Silva Assistente Administrativo 

674078758 Luciana Couto Soares Ciríaco Assistente Administrativo 

674079377 Maria Thereza Pereira Montenegro Assistente Administrativo 

674079482 Francisco De Assis De Sousa Santos Assistente Administrativo 

674079546 Michel Jones De Oliveira Assistente Administrativo 

674079749 Miguel Francisco Da Silva Junior Assistente Administrativo 

674079751 Leydson Plattinny Sousa Cunha Assistente Administrativo 

674080031 Amanda Costa De Souza Martins Assistente Administrativo 

674080099 Lindohélio Da Silva Costa Assistente Administrativo 

674080305 Valter Luiz Nunes Do Nascimento Assistente Administrativo 

674080479 Thiago De Lima Oliveira Assistente Administrativo 

674080480 Jennyff Kryslly Albano De Souza Assistente Administrativo 

674080896 Thiago Barbosa Bezerra Assistente Administrativo 

674080929 José Armando Targino Bezerra Da Silva Assistente Administrativo 

674081013 Georgia Aparecida Kroeber Da Silva Assistente Administrativo 
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674081063 Renildo Andre Torres Da Silva Assistente Administrativo 

674081232 Matheus Silva De Lima Assistente Administrativo 

674081298 Hanna Myryelly Pereira De Araújo Assistente Administrativo 

674081304 Elizabeth Aline Ferreira Bezerra Assistente Administrativo 

674081305 Makarineide Lopes Souza Rocha Assistente Administrativo 

674081494 Lucas Queiroz Jales Assistente Administrativo 

674081532 Kedma Da Silva Borges Santa Brígida Assistente Administrativo 

674081588 Rosimare Alves Ferreira De Medeiros Assistente Administrativo 

674081643 Anaíze Cláudia Da Costa Assistente Administrativo 

674081739 Ecsa Síntique Do Nascimento Souza Assistente Administrativo 

674081801 Juliana De Menezes Da Silva Assistente Administrativo 

674082213 Tiago Elias Ferreira Da Silva Assistente Administrativo 

674082281 Fhábia Torres Camillo Assistente Administrativo 

674082434 Samy Trajano Dos Santos Assistente Administrativo 

674082747 Joedna Thaise Melo De Souza Assistente Administrativo 

674083219 Rosane De Almeida Silva Assistente Administrativo 

674083386 Iris Silva De Oliveira Ciríaco Assistente Administrativo 

674083541 Francisco Jaerdson De Lima Costa Assistente Administrativo 

674083702 Emille Alves Alencar Assistente Administrativo 

674084424 Maxwelder Dos Santos Gomes Assistente Administrativo 

674084555 Cleciane De Castro Pereira Assistente Administrativo 

674084864 Carppegiano Fernandes De Souza Assistente Administrativo 

674084919 Yasmin Dos Santos Dantas Assistente Administrativo 

674000099 Marcela Bulhões Alberto Dantas Cuidador 

674000106 Leonilson Do Nascimento Batista Freire Cuidador 

674000276 Daniel Terto Do Nascimento Cuidador 

674000302 Marcelo Antonio Da Silva Cuidador 

674000447 Pedro Henrique Moura Ferreira Da Silva Cuidador 

674000484 Roberval Da Silva Viegas Cuidador 

674000485 Maria Das Vitorias Medeiros Dos Santos Cuidador 

674000510 William Pereira De Oliveira Cuidador 

674000657 Luiz Henrique Santos Da Cruz Cuidador 

674000738 Francisco Everton Souza Dos Santos Cuidador 

674000774 Luciana Silva De Oliveira Cuidador 

674001015 Ana Katarina Gomes Da Silva Cuidador 

674001223 Anna Larissa Galvão De Andrade Cuidador 

674002515 Daniel Oliveira De Medeiros Cuidador 

674002690 Ian Bruno Mendonça Taquary Cuidador 

674003281 Maeli Santos De Souza Cuidador 

674003420 Joyce De Oliveira Menezes Pimentel Cuidador 

674003437 Priscilla Rafaella Gomes Da Costa Cuidador 

674003927 Maria De Fátima De Souza Silva Cuidador 

674004456 Antonio Anselmo Da Silva Neto Cuidador 

674004548 Rosana Assuncao Gomes De Sousa Cuidador 

674005093 Carla Sibéria Souza De Andrade Cuidador 

674005563 Paulo Roberto De Lima Dantas Cuidador 

674006511 Juliana Da Silva Mauricio Cuidador 

674006653 Gilfran Jonatã Tomaz De Souza Cuidador 

674007170 Maria Cibele Ambrósio Francisco Cuidador 

674007429 Juliana Raquel Ferreira Soriano Cuidador 

674007432 Moniellington Messias De Lima Florencio Cuidador 

674007830 Paulo Bruno Silva De Lira Cuidador 

674009000 Luiz Carlos De Melo Tavares Cuidador 
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674009084 Ana Erika Pereira Barreto Lourenço Cuidador 

674009325 Mikaelly Candido Da Silva Cuidador 

674011032 Gilmara Leoncio Gomes Azevedo Da Silva Cuidador 

674012733 Rita De Cássia Araújo Cuidador 

674013759 Barbara Edna Guilherme Barbosa Cuidador 

674013807 Luiz Paulo Gomes De Andrade Cuidador 

674014825 Eliã Oliveira Dos Santos Cuidador 

674014961 Matheus Lucas Dos Santos Silva Cuidador 

674015324 Danielle Souza De Alcantara Cuidador 

674015384 Andréia Regina Leite De Sá Cuidador 

674015451 Luciana Da Costa Sampaio Sampaio Cuidador 

674015551 Adrenalina De Lima Lopes Cuidador 

674015647 Fabiana Priscila De Souza Santos Cuidador 

674015812 Maria Lucélia Da Silva Cuidador 

674016058 Daniela Rocha Da Silva Cuidador 

674016326 Marcelo Alves Frazão Cuidador 

674016937 Sebastião Galdino De Sousa Cuidador 

674017088 Eliziane Costa Da Silva Cuidador 

674017711 Alriana Vieira Da Silva Fernandes Cuidador 

674018279 Gecimária Laureano Da Costa Cuidador 

674019473 Camila Tatiana De Oliveira Leite Cuidador 

674020020 Leilane Lima Da Silva Cuidador 

674022042 Anderson Rodrigues De Oliveira Cuidador 

674022137 José Dinarte Barbosa De Lima Junior Cuidador 

674022810 Priscilla Alves De Medeiros Cuidador 

674022856 Lilian Priscila Nicacio Evaristo Cuidador 

674023012 Maria Das Dores Silva De Andrade Cuidador 

674024555 Vitória Régia Maurício Da Silva Cuidador 

674027571 Maria Suzana De Oliveira Coutinho Cuidador 

674027945 Gilson Freires De Araujo Junior Cuidador 

674029436 Felipe Felix Da Silva Cuidador 

674029465 Bruna Suellem Pereira Lima Florentino Cuidador 

674029825 Ricardo Augusto Sales De Souza Cuidador 

674030301 Raysa Castro Marques Cuidador 

674030319 Francisco Alexandre De Medeiros Venceslau Cuidador 

674030801 Jeilson Antônio Da Silva Junior Cuidador 

674032820 Damião Benjamin Dos Santos Cuidador 

674033315 Gabriela Costa Soares Cuidador 

674034285 Laura De Oliveira Felipe Cuidador 

674035157 Kaline Gomes Da Silva Cuidador 

674036452 Silvio Cesar Alves De Rubim Costa Cuidador 

674036542 Thiago Thairony Do Nascimento Macedo Cuidador 

674037178 Anna Claudia Werlang Macedo Cuidador 

674038121 José Guthemberg Fernandes Alves Cuidador 

674038339 Sonia Maria Da Silva Cuidador 

674039856 Marco Antonio De Sant Anna Lima Cuidador 

674040173 Jose De Lima Matias Cuidador 

674041429 Luzia Pereira De Lira Cuidador 

674044506 Ana Claudia De Araujo Santos Cuidador 

674044717 Maria Iranice Jales Lopes Cuidador 

674047421 Érico Leonardo Da Silva Martins Cuidador 

674047534 Marcelo Marckson Sales De Oliveira Cuidador 

674047783 Juliara Pereira Dos Santos Cuidador 
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674047798 Taciana Melo Do Nascimento Cuidador 

674048533 Emanoel Leonaldo De Lima Pontes Cuidador 

674049763 Ana Gabriela Gomes Rocha Cuidador 

674049842 Letticia Anne Da Fonseca Oliveira Cuidador 

674050012 Everton Luiz Alves Mendes Oliveira Cuidador 

674050052 Amanda Aparecida De Lima Eneas Cuidador 

674050202 Jarbas Limeira Da Costa Filho Cuidador 

674051356 Roger Camilo Ferreira Cuidador 

674051546 Alexandre Magno Brito De Medeiros Cuidador 

674052070 Cleidio Soares Da Cunha Cuidador 

674052721 Adriana Albertina Pereira Da Silva Dantas Cuidador 

674052910 Lamark Carlos Ii Cuidador 

674053815 Milania Maria Do Nascimento Lourênço Cuidador 

674054421 Elza Maria Felix Figueiredo Cuidador 

674056208 Taiza Nayara Da Silva Caridade Cuidador 

674056907 Karcio Silva Cardoso Cuidador 

674056939 Marcio Jose Cunha Dos Santos Cuidador 

674059315 Louise Florencio De Lima Cuidador 

674059373 Israel Lima Cordeiro Cuidador 

674060304 Joseilton Do Nascimento Gomes Cuidador 

674060902 Joao Maria Ribeiro Rodrigues Da Silva Cuidador 

674061999 Yoara Kelly Guilherme De Medeiros Cuidador 

674063007 Rosileide Silva Costa Alexandre Cuidador 

674063485 Almir Jackson Câmara Cuidador 

674065093 Flavio Cassiano Da Silva Costa Cuidador 

674065263 Carlos Magno Silva De Oliveira Cuidador 

674068337 Patricia Massena Da Silva Cuidador 

674068542 Kaline Kleyde De Oliveira Cuidador 

674068650 Cynthia Sonally Fernandes Ferreira Cuidador 

674070325 Maria Do Socorro Gomes Sousa Cuidador 

674070625 Simone Santos Da Silveira Barros Cuidador 

674070839 Amauri Mendes Pinheiro Cuidador 

674071723 Nuara Manuella Oliveira De Almeida Cuidador 

674071808 Erick Bryan Silva De Carvalho Cuidador 

674072382 Geancarllo Melo Dantas Cuidador 

674072923 Audilene Batista Da Silva Cuidador 

674073370 Oswaldo Luiz De Moura Galvao Cuidador 

674073785 Cassia Rouse Gomes Da Silva Cuidador 

674074346 Erick Ramon Tito Do Nascimento Cuidador 

674074738 Aucemara Maurício Dos Anjos Cuidador 

674074840 Maria Gizelda De Araújo Félix Cuidador 

674077659 Kelson Huan Machado Da Costa Cuidador 

674080016 Roberto Jesus Tavares Cuidador 

674080195 Wipson Ricardo Santos Do Nascimento Cuidador 

674083230 Leonardo Bezerra Custódio Cuidador 

674084510 Raqueline Mary Damião Rego Alves Cuidador 

674085032 Lígia Cadênia Fernandes De Souza Cuidador 

674000222 Leydiane Damascena Nóbrega Orientador Social 

674000262 Girlene Meire Do Vale Orientador Social 

674000482 Izadora Sandrine Morais Da Silva Orientador Social 

674000576 Ana Paula Ferreira Da Silva Orientador Social 

674000817 Josefa Eneide Sabino De Brito Orientador Social 

674002012 Estela Ângela Souza De Lima Orientador Social 
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674002206 Daymon Gustavo Gurgel Meira Bezerra Orientador Social 

674002390 Maria Aparecida Soares Da Silva Orientador Social 

674002838 Allyne Ferreira Inácio Orientador Social 

674002980 Cristiane Costa De Almeida Orientador Social 

674003905 Carla Monteiro Simião Souza Orientador Social 

674004568 Claudia Cardenalle Cardoso Lisboa Fragoso Orientador Social 

674005527 Valéria Eliza Da Silva Orientador Social 

674005570 Missraym Gersica Gomes Da Rocha Orientador Social 

674006322 Edinelia Maria Oliveira De Souza Orientador Social 

674006542 Cintia Gabriele Silva De Lima Orientador Social 

674006621 Gilfran Jonatã Tomaz De Souza Orientador Social 

674006672 Carlos Jadson Madruga Da Silva Orientador Social 

674007305 Yegros Teixeira Dias Orientador Social 

674007343 Carolina Silva Gomes Orientador Social 

674008770 Maria Da Guia Dos Santos Orientador Social 

674009234 Fabiano Batista Da Silva Orientador Social 

674009922 Kleyber Jean Da Silva Lima Orientador Social 

674010153 Rafaela Vyviane Dos Santos Orientador Social 

674010186 Kaliane Maria Da Silva Orientador Social 

674010559 Luiz Ricardo Linhares Teixeira De Melo Orientador Social 

674011192 Juyane Bezerra De Lira Orientador Social 

674012292 Marcella Benites Ramires Orientador Social 

674012926 Marlon Franklin E Silva Orientador Social 

674014741 Rodolfo Do Nascimento Chacon Orientador Social 

674015006 Adriana Da Conceição Aguiar Orientador Social 

674015660 Fabiana Priscila De Souza Santos Orientador Social 

674015941 Bruna Ryliane Da Silva Saldanha Orientador Social 

674016527 Ricardo Augusto Sales De Souza Orientador Social 

674017868 Bruna Michele Da Silva Orientador Social 

674017891 Tamara Maria De Barros Lima Ladogana Orientador Social 

674017904 Josinaldo Cirino Orientador Social 

674018146 Suerda Maria Nogueira Do Nascimento Orientador Social 

674019067 Rafael Oliveira Silva Orientador Social 

674019425 Marcia Andrea Gomes Da Silva Orientador Social 

674021087 Wanessa Murielly Fernandes De Andrade Orientador Social 

674021495 Luana Miranda Borja Fialho Orientador Social 

674022086 Ana Cristina Silva Do Nascimento Orientador Social 

674022858 André Felipe De Oliveira Santos Orientador Social 

674022908 Jaciel Costa Do Nascimento Orientador Social 

674023160 Luana Rocha De Carvalho Orientador Social 

674023200 Maria Daniela De Medeiros Orientador Social 

674023347 Kenya Katyusse Paz De Albuquerque Orientador Social 

674024557 Jose Lucian Barbosa De Araujo Orientador Social 

674024590 Bismarck Oliveira Da Silva Orientador Social 

674024759 Larissa Soares Dos Santos Orientador Social 

674025126 Maria Cleide Da Silva Lopes Orientador Social 

674025336 Gilvaneide Azevedo Cavalcanti Do Monte Orientador Social 

674025958 Juliana Bezerra Dos Santos Orientador Social 

674027721 Melquizedeque Do Nascimento Orientador Social 

674028602 Julliana Alliny De Souza Silva Orientador Social 

674028605 Clécio Pereira De Oliveira Orientador Social 

674030670 Roberta Pedroni Orientador Social 

674031503 Laurilucia Amorim De Oliveira Orientador Social 
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674031995 Sterphany Lize Da Silva Lima Orientador Social 

674032482 Laíse Cordeiro De Lima Orientador Social 

674033226 Maisa Nunes De Sousa Silva Orientador Social 

674033520 Janaina Pereira Dos Santos Orientador Social 

674034950 Jorge Luiz Neto Ferreira Orientador Social 

674035198 Diego Marcos Barros De Castro Orientador Social 

674035489 Cristina Diógenes Souza Bezerra Orientador Social 

674037455 Monally Ferreira Cardoso Orientador Social 

674037530 Erica Milena Carvalho Guimaraes Leoncio Orientador Social 

674038716 Adayane Cristini Nascimento Rodrigues Orientador Social 

674038980 Camilla Neres Morais Orientador Social 

674039049 Erivaldo Soares De Nascimento De Moura Orientador Social 

674039063 Elba Macedo De Oliveira Souza Orientador Social 

674039927 Maria Evellyne Silva De Lima Orientador Social 

674040993 Taynan Lourenço Da Rocha Orientador Social 

674041720 Marcelo Amauri Cunha De Oliveira Orientador Social 

674042862 Diego Andre Da Silva Orientador Social 

674043121 Erica Patricia Cardoso De Carvalho Orientador Social 

674043937 Ludmila Costa De Almeida Goulart Galvão Orientador Social 

674043979 Raissa Liegge Amâncio Da Costa Orientador Social 

674044203 Sandra Henriques Pessoa Orientador Social 

674044408 Andreia Da Vitoria Orientador Social 

674044499 Ana Claudia De Araujo Santos Orientador Social 

674044769 Suziane Rodrigues Bezerra Fernandes Orientador Social 

674045824 Vitor Gomes Lopes Orientador Social 

674046157 Jucivan Da Silva Rodrigues Orientador Social 

674046192 Jane Cleide Amancio Da Costa Orientador Social 

674046702 Romeika Samara Medeiros De Carvalho Orientador Social 

674047426 Raquel Ribeiro Da Silva Orientador Social 

674047802 Taciana Melo Do Nascimento Orientador Social 

674048247 Tatiana Pereira Dos Santos Orientador Social 

674048508 Eudes André Do Nascimento Orientador Social 

674048877 Josimeire Cordeiro Dantas De Macedo Orientador Social 

674049112 Bárbara Clarissa Galvão Gomes Orientador Social 

674050260 Sanielle Katarine Rolim De Oliveira Orientador Social 

674051450 Ysabelle De Castro Nóbrega Orientador Social 

674051682 Mirna Vasconcelos De Lima Orientador Social 

674051687 Ana Angélica Leitão Da Rocha Bessa Orientador Social 

674051922 Cínthia Simão De Souza Orientador Social 

674052667 Radimila Raiani Silva Alves Orientador Social 

674052690 Marilia Rocha Da Costa Orientador Social 

674053607 Julianne Gabrielle Tavares De Medeiros Orientador Social 

674053863 Francielle Alves Bernardo Orientador Social 

674053874 Itassuan Wagner Dantas Primitivo Orientador Social 

674054063 Jackson Fransueidy Da Silva Orientador Social 

674055648 Adryelle Ferreira De Oliveira Orientador Social 

674057092 José Dantas De Sousa Junior Orientador Social 

674057781 Luis Inacio Da Silva Medeiros Orientador Social 

674057936 Suziany Katherine Santos Araújo Orientador Social 

674058493 Erika Vanessa De Carvalho Soares Orientador Social 

674060192 Marcel Araújo Rocha Orientador Social 

674060224 Flavia Jackline Da Silva Araujo Orientador Social 

674060702 Magno Pinheiro De Souza Orientador Social 
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674061017 Cristiane Sara De Medeiros Orientador Social 

674062073 Glaucia Marcelino Da Rocha Costa Orientador Social 

674062323 Bruno Cesar Da Costa Orientador Social 

674062847 Lourran Antonio Alves Da Silva Orientador Social 

674063235 Silvan Soares Silva Filho Orientador Social 

674063915 Amanda Aparecida De Lima Eneas Orientador Social 

674065058 Ivanise Da Silva Pereira Orientador Social 

674065261 Sílvia Maíra De Lima Soares Orientador Social 

674065298 Evodya Syntyk Gomes De Oliveira Marinho Costa Orientador Social 

674068793 Laura Costa De Paiva E Mendonça Orientador Social 

674068806 Rayssa Kelly Ribeiro Orientador Social 

674069908 Jose Miguel Martins Neto Orientador Social 

674070023 Rouse Klebia Rodrigues Candido Orientador Social 

674070103 Marcílio Rômulo Silva Pereira Orientador Social 

674070309 Alessandro Pereira Orientador Social 

674072793 Michaelly Kaline Leite Praxedes Orientador Social 

674073213 Elayne Lícya Alves Orientador Social 

674075003 Lucas Rodrigo Duarte De Melo Orientador Social 

674075217 Julia Rocha De Sant Anna Ferreira Orientador Social 

674075435 Luma Virgínia De Souza Medleiros Orientador Social 

674075892 Keriny Brito Bezerra Orientador Social 

674076577 Guilherme Soares Da Silva Orientador Social 

674076620 Jefferson Dantas Freire De Morais Orientador Social 

674076655 Rodrigo Maciel Galhardo De Paula Orientador Social 

674076744 Renata Lidiane Da Camara Orientador Social 

674076952 José Gilzemar De Souza Neto Orientador Social 

674077150 Maria Irene Ferreira De Queiroz Orientador Social 

674077477 Lucas Ferreira Piccoli Orientador Social 

674077688 Dayana Xavier De Couto Orientador Social 

674078245 Elaine Cristina Silva De Medeiros Orientador Social 

674078475 Marie Marcelle Prestes Câmara Orientador Social 

674081161 Cynthia Sonally Fernandes Ferreira Orientador Social 

674081631 Katyene Antonia Da Silva Orientador Social 

674081742 Suyanne Gurgel Souza Orientador Social 

674083643 Aline Batista Da Silva Orientador Social 

674084032 Geane De Araujo Tavares Orientador Social 

674085051 Mariano Lúcio Guedes Albuquerque Orientador Social 

674002030 Cleyton Farias Marinho De Araújo Técnico de Nutrição 

674016107 Kalinalva Dantas Da Silva Técnico de Nutrição 

674019800 Alcione Carla Santiago De Oliveira Técnico de Nutrição 

674025202 Priscila Kelly Da Silva Bezerra Do Nascimento Técnico de Nutrição 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

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

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

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

programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 
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Cargo: Administrador 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem 
no rosto o sofrimento da guerra.” (2º§) não pode ser considerada correta. O trecho em destaque não apresenta análise 
subjetiva do autor, mas sim de Messinis.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) conferir credibilidade ao texto e ampliar a informação apresentada.” é considerada correta. Em 
“Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o 
sofrimento da guerra. ‘Só de saber que você não está em uma zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito 
mais doloroso’, diz Messinis. Numa guerra, o fotógrafo também corre perigo, então, de certa forma, está em pé de 
igualdade com as pessoas que protagonizam as cenas que ele documenta. Em Lesbos, não é assim. Ele está em absoluta 
segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo 
depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico.” é possível, através do emprego de aspas e verbo de 
elocução, identificar a introdução do discurso direto de “Messinis”. O depoimento confere credibilidade ao texto e 
amplia a informação, características próprias de tal recurso linguístico. A alternativa “C) destacar uma informação e 
caracterizá-la com um alto nível de relevância para o leitor.” não pode ser considerada correta de acordo com a 
justificativa apresentada anteriormente.  
Fonte:  

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

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

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

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da 
língua.” não pode ser considerada correta. O imperativo em português só tem formas próprias para as segundas 
pessoas; as pessoas que faltam são supridas pelos correspondentes do presente do subjuntivo. Não se usa o imperativo 
de 1ª pessoa do singular como tal, mas com valor optativo.  Por isto, estará assinalada nos paradigmas das formas 
imperativas. As terceiras pessoas do imperativo se referem a você(s), e não a ele(s). A conjugação do verbo conhecer no 
imperativo afirmativo ocorre da seguinte forma:  
Imperativo afirmativo 
 - eu 
conhece tu  
conheça você, o senhor    
conheçamos nós    
conhecei vós    
conheçam vocês, os senhores 
Deste modo, a forma apresentada no título do texto “Conheça Aris” refere-se à terceira pessoa do imperativo e não à 
segunda: “conhece”. A alternativa “B) em situações formais, conforme apresentado, utiliza-se o verbo na segunda ou 
terceira pessoa do imperativo.” não pode ser considerada correta, pois, a situação apresentada exige o verbo na terceira 
pessoa. De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta é a “C” não havendo motivo para que se requeira a 
alteração para tal opção, já que a mesma já foi apresentada como correta.  
Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A expressão ‘absoluta segurança’ é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito 
expressivo em relação à situação de Aris Messinis.” não pode ser considerada correta, pois, em “Em Lesbos, não é assim. 
Ele está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem 
de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. Não há exagero no emprego da 
palavra “absoluta”, mas sim uma intensificação. O exagero na linguagem é demonstrado através da “hipérbole”, figura 
de linguagem em que o enunciador se serve do exagero do sentido para conferir especial relevo a alguma informação, 
sendo, por excelência, um recurso estilístico de modalização como em “Perdeu rios de dinheiro”. A alternativa “A) Ao 
estabelecer um paralelo entre a situação de Aris Messinis e das pessoas por ele retratadas, pode-se afirmar que há uma 
oposição.” é considerada correta, pois, enquanto o fotógrafo está em absoluta segurança, as pessoas estão lutando por 
suas vidas; caracterizando tal oposição de situações.  
Fonte:  

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

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

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “Nos trechos a seguir foram destacados alguns elementos cuja função anafórica 
contribui para a coesão textual, com EXCEÇÃO de:” seria necessário identificar o elemento que não possui função 
anafórica. O “que” em destaque na alternativa “C” contribui para a coesão textual, mas não tem função anafórica, ou 
seja, não retoma determinado antecedente como os elementos destacados nas demais alternativas.  
Fonte:  

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

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

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C” está incorreta, pois fere o §5º do art. 195 da CRFB/88. As demais estão de acordo com o referido 
artigo. Com relação ao recurso apresentado, com a devida vênia, ao contrário do previsto nas razões recursais, a 
alternativa “A” não está incorreta. Isto porque, segundo o art. 195 da CRFB/88, a seguridade será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei. Como se darão estas formas diretas e indiretas? O próprio art. 
195 explica que mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições previstas no próprio artigo. Deste modo, a alternativa atacada não se encontra 
incorreta, pois, como já explicado, a seguridade social é sim financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta e 
nos termos da lei. A alternativa objeto de inconformismo apenas não detalhou como se dá estas formas direta e indireta 
de financiamento pela sociedade.  
Fonte: artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil e MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social 
/ Sérgio Pinto Martins. – 31. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para Conhecimentos Gerais que determina que os temas devem 
cobrar o  “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento sustentável, 
segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. Portanto, ela cumpriu 
seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no Estado do Rio Grande do Norte. Trata-
se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma base segura de informação no site 
oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso que uma questão oferta ao 
envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de fundamentação um endereço 
eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se direcionam. No Rio Grande do Norte, o 
Economia Solidária tem como finalidade promover ações integradas e articuladas que possibilite a construção de 
alternativas de geração de emprego e renda para 1 mil famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, 
através de ações de capacitação, fomento e organização social, formação de redes de produção e comercialização, 
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geração de finanças solidária, incubação de empreendimentos e assessoria técnica e gerencial para 50 
empreendimentos. A concepção do projeto foi através de parceria firmada entre o Governo do Estado, através da 
Sethas e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, segundo 
informações oficiais contidas no endereço eletrônico oficial do estado do Rio Grande do Norte. O enunciado da questão 
apresenta exposição do tema a ser tratado cobrando uma complementação correta dentre as alternativas apresentadas.  
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=9963&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Projetos+de+Econ
omia+Solid%E1ria 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os 
temas devem cobrar o “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 
desenvolvimento sustentável, segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e 
nacional”. Portanto, ela cumpriu seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no 
Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma 
base segura de informação no site oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso 
que uma questão oferta ao envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de 
fundamentação um endereço eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se 
direcionam. O Programa do Leite Potiguar é um programa social que se insere entre as expressões da questão social, já 
que vem prestar auxílio a recém-nascidos que, por ventura, estejam impossibilitados de amamentar de suas mães, 
deixando de ingerir alimento importante para seu desenvolvimento e saúde. Lançado em agosto de 2015, no bairro de 
Mãe Luiza, o novo Programa do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão compartilhada entre a Sethas-RN e a Emater-RN 
com o objetivo de melhorar o atendimento aos beneficiários. Enquanto a Emater-RN permanece responsável pelos 
recursos, pagamentos e pela assistência técnica aos produtores, a Sethas-RN ficou encarregada pelos beneficiários, com 
foco em famílias em situação de extrema pobreza. Não há nenhuma incorreção nas siglas apresentadas no enunciado 
desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102282&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Programas 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que dobra a pena para crimes de estelionato praticados contra idosos. 
Antes da alteração, a punição seria de um a cinco anos de prisão, além da multa. A partir de hoje, de acordo com o 
Diário Oficial, a detenção passa a ser de dois a dez anos. O autor do projeto de lei, proposto em 2010, é o deputado 
federal Márcio Marinho. O objetivo dele é evitar que criminosos se valham da condição vulnerável de pessoas com mais 
de 60 anos para tirar proveito delas. Não há nenhuma restrição na questão que expresse que apenas as pessoas com 
mais de 60 anos de idade seriam beneficiadas por esta lei, portanto, não se pode desqualificar sua adequação por não 
informar de forma ampla os beneficiados pela lei, já que não era este o objetivo da questão. O comando da questão 
informava que “Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei 
proposto em 2010 pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime 
de estelionato, caso a vítima seja” (...), deixa para que a conclusão da afirmação fosse efetuada com alguma das quatro 
alternativas apresentas. Portanto, se a lei abrange pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a alternativa que 
expressa “mais de 60 anos” esta correta (pois é uma faixa etária beneficiada pela Lei), sendo adequada para a marcação. 
É importante que se esclareça que a questão, incluída da prova de Conhecimentos Gerais, não busca conhecimentos 
jurídicos específicos e profundos, nem muito menos entrar neste mérito de discussão, mas sim, mensurar o 
conhecimento geral quanto aos benefícios sociais que vem sendo implantados e desenvolvidos no Brasil. 
Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1723956-dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-de-estelionato-
contra-idoso.shtml 

 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-para-estelionato-contra-
idoso.html 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? Faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca, que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não pode-se apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
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propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
 
Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
Analisando-se com atenção cada alternativa, pode-se excluir aquelas cujo retorno é muito superior a 14% a.a.: 
alternativas B e C, que ultrapassam 20% a.a. 
Assim, basta analisar as alternativas restantes: 
Alternativa (a) (5700-5000)/5000 * 100 = 14%. 
Alternativa (d) (1380-1200)/1200 * 100 = 15%. 
Logo, a alternativa correta é a (A): 

 
 

Gabarito alterado para alternativa A. 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Desenvolvendo-se, o quadro de pagamento pelo sistema SAC, verifica-se que: 
 

Sem. Saldo Devedor Amortização Juros Prestação 

0 600.000 - - - 

1 600.000 - 30.000 30.000 

2 600.000 - 30.000 30.000 

3 480.000 120.000 30.000 150.000 

4 360.000 120.000 24.000 144.000 

5 240.000 120.000 18.000 138.000 

6 120.000 120.000 12.000 132.000 

7 - 120.000 6.000 126.000 

Juros Totais 150.000  

 
Os valores tachados não precisam sequer ser calculados, bastando, para a resolução da questão, elaborar o quadro com 
o saldo devedor e as respectivas amortizações (que são constantes) e, em seguida, calcular os juros incidentes sobre o 
último saldo devedor. Logo, o total pago a título de juros será R$ 150.000,00. 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

. 

Taxa de serviço: . 

Logo, o valor líquido será: . 
Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
Questão: 27 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não apresentaram argumentos contra a questão. 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Analisando-se os dados da questão, bem como as alternativas, é possível discernir que trata-se de juros compostos. 
Nesse aspecto: 

 

, isto é, ignorando-se os centavos, . 

Fonte: HAZZAN, Samuel; POMPEO, José N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
 
Questão: 29 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos fornecidos pelo recurso não se referem ao item questionado. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com as informações disponibilizadas pelo fabricante da ferramenta em questão, observa-se que o recurso de 
navegar na internet sem o armazenamento de sites e páginas visitadas é denominado "navegação privativa". Ocorre que 
o fabricante disponibiliza em suas fontes oficiais tanto o termo "navegação privada" quanto "navegação privativa", o 
que não torna a resposta publicada no gabarito oficial inválida, haja vista que apenas UMA alternativa encontra-se 
correta conforme determina o edital do presente concurso. Julgo o recurso improcedente. 
Fonte: 
https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/navegacao-privativa-use-firefox-sem-historico 
https://support.mozilla.org/pt-PT/kb/navegacao-privada-o-firefox-sem-guardar-historico 
 
Questão: 31 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos fornecidos pelo recurso não se referem ao item questionado. 
 
Questão: 32 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos fornecidos pelo recurso não se referem ao item questionado. 
 
Questão: 33 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os argumentos fornecidos pelo recurso não se referem ao item questionado. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão atende ao conteúdo programático divulgado no Edital para o cargo de Administrador. 
Fonte: Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: conceito, 
estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro bruto, custo de 
vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
1. De acordo com o autor BASSO, as principais funções da Contabilidade podem ser assim descritas: 
- Coletar os documentos comprobatórios dos atos e fatos administrativos e econômicos que ocorrem na entidade. 
- Classificar os documentos comprobatórios de acordo com as alterações que provocam no patrimônio da entidade. 
- Registrar os fatos contábeis decorrentes das alterações patrimoniais nos livros de escrituração contábil da entidade. 
- Acumular informações quantitativas e qualitativas do patrimônio e suas variações, ao longo do tempo. 
- Revelar a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. 
 2. De acordo com o Edital a questão atende ao conteúdo divulgado para o cargo de Administrador. 
Fonte: 

 BASSO, Irani Paulo – Contabilidade Geral Básica – 3ª edição – São Paulo – Editora Campus – 2005 – Pág. 25 

 Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
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Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: 
conceito, estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro 
bruto, custo de vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital a questão atende ao conteúdo programático divulgado para o cargo de Administrador. 
Fonte: Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: conceito, 
estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro bruto, custo de 
vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital a questão atende ao conteúdo programático divulgado para o cargo de Administrador. 
Fonte: Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: conceito, 
estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro bruto, custo de 
vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 
 
 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Edital a questão atende ao conteúdo programático divulgado para o cargo de Administrador. 
Fonte: Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: conceito, 
estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro bruto, custo de 
vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O valor a ser exaurido é de $ 660.000, o qual será posto no ativo imobilizado como custo da mina. Os $ 180.000 gastos 
com pesquisa e estudo geológico serão postos no ativo diferido e amortizados no prazo máximo de 10 anos, conforme 
dispõe o § 3º do artigo 183 da Lei nº 6.404/1976. De acordo com o Edital a questão atende ao conteúdo programático 
divulgado para o cargo de Administrador. 
Fonte: 

 MARION, José Carlos – Contabilidade Básica – 8ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – 2008 – pág. 221. 

 Edital, Conteúdo Programático Administrador, NOÇÕES DE CONTABILIDADE. Conceito, objetivo e finalidades. 
Receita, despesa, custos e resultados. Patrimônio: conceito, componentes, variações e configurações. Contas: 
conceito, estrutura e espécies. Apuração de resultados: amortização, depreciação, exaustão e provisões. Lucro 
bruto, custo de vendas, lucro operacional e lucro líquido. Avaliação de estoques, Levantamentos, Inventários. 

 
 

Cargo: Advogado 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a única palavra que não possui o significado de “ignaros” é 
“pretensiosos”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sentidos das frases sublinhadas na questão 2 estão devidamente expressos na alternativa C, pois o autor disse uma 
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frase que ele mesmo chamou de “profética” sem ligar para a profecia  (disse apenas por dizer) e fica claro que o sentido 
aqui é de indiferença. Não cabe o ceticismo porque ele não acredita nem desacredita no que diz.  Isso é indiferente para 
ele. A afirmação “apenas por dizer” demonstra tal postura. A fala da empregada, por sua vez, demonstra uma 
esperança, pois o uso da expressão “quem sabe” deixa clara a esperança da empregada quanto a Deus ouvir o que o 
narrador está dizendo. Dessa forma, não existe outra alternativa para o sentido das expressões sublinhadas.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 
estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dias, semanas, meses são marcados pelos segundos, minutos do relógio. Ainda que possam denotar um tempo 
impreciso, essas expressões marcam o tempo cronológico aquele que obedece ao relógio.  
Fonte: Literatura – História e Texto – Vol. 1 – Samira Youssef Campedelli. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “C” o acento indicativo de crase, na locução adverbial “às vezes”, foi usado pela mesma razão da locução 
adverbial da frase do enunciado da questão “à toa”. 
Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “... mas o telefone 
tocou, fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 
expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 
ações “o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 
Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas alternativas “A”, “B” e “D” as palavras “gesto” “vaso” e “silêncio” são substantivos e na alternativa “C”, a palavra 
“falsa” é um adjetivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso anteriormente, quase sempre de flexão diversa. Alguns 
estudam, outros não (por Alguns estudam, outros não estudam).Comprei alguns abacates e peras. (por Comprei alguns 
abacates e algumas peras). 
Portanto, a frase sublinhada “... eu, o deus da Vida; ela, o da Morte contém um exemplo de zeugma, pois houve nela a 
supressão do vocábulo deus. 
Fonte: Teoria Literária – Hênio Tavares – Ed. Itatiaia Ltda. Belo Horizonte. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “isso” se refere ao fato do autor se sentir culpado pelo gesto leviano de ter enterrado a castanha, ou seja, esse 
fato já foi citado no texto. 
Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é a que responde de forma correta essa questão. A palavra “logo” da frase I expressa tempo e a palavra 
“talvez” da frase II expressa dúvida. 
Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Ed. Nova Fronteira. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a devida vênia 
aos recursos apresentados, a questão utilizou a própria redação do artigo do ECA, a saber: “Art. 2º Considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.” A afirmativa II está correta pois de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa 
III está correta, pois de acordo com o art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa IV está correta, pois 
de acordo com o art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente.    
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Art. 18-A. do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: “A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: I - castigo físico: 
ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 
em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança ou ao adolescente que: a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou c) ridicularize.” O que se constata é 
que a alternativa indicada como correta no gabarito está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato 
de utilizar o termo “ameaça” e não “ameace” não tem o condão de alterar o sentido do texto.         
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão diferenciava princípios da assistência social de diretrizes da organização da assistência social. Os primeiros 
vem previstos no art. 4º da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 e os últimos no art. 5º da mesma lei, a saber: “Art. 
4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, 
serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para 
sua concessão. Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: I - descentralização 
político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo; II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis; III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 
Fonte: Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados à previdência 
social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 
imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
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Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 
deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 
complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 
explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 
A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 
pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 
outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 
cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 
Fonte:  
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-DO-
ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de fato de grande importância social para o Rio Grande do Norte por se tratar de um projeto que já se 
inicia pela região metropolitana e capital, podendo se expandir para todo o estado, estando, portanto, inserido em tema 
destacável para esta disciplina do concurso e para a organização para a qual as vagas são destinadas. A questão toma 
por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os temas devem 
cobrar o “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento sustentável, 
segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. O Governo do Estado vai 
implantar na Grande Natal o projeto de transporte gratuito para a população de baixa renda, garantindo o acesso dessas 
pessoas aos serviços públicos essenciais. O Transporte Cidadão foi anunciado nesta terça-feira pelo governador 
Robinson Faria durante a leitura da mensal anual na Assembleia Legislativa. Na ocasião já foi entregue o projeto de lei 
para os deputados. O Transporte Cidadão, que terá gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), será operacionalizado 
através de linhas circulares de ônibus de grande porte, com itinerários previamente planejados e identificados que 
ligarão pontos localizados em municípios da Região Metropolitana de Natal, com paradas na Central do Cidadão, 
Hospital Walfredo Gurgel, Liga Norte-riograndense Contra o Câncer, Hospital Giselda Trigueiro, Maternidade Escola 
Januário Cicco e Hospital Universitário Onofre Lopes. O serviço será subsidiado pelo Estado e ofertado gratuitamente 
para as pessoas comprovadamente desempregadas cadastradas no Sine-RN, gestantes, portadores de necessidades 
especiais e seus acompanhantes, portadores de doenças crônicas e acompanhantes, idosos a partir de 60 anos e 
beneficiários dos programas sociais de transferência de renda do Governo Federal (Bolsa Família). O fato a afirmativa 
não apresentar todos os beneficiados não compromete a questão, já que não há a utilização de um termo exclusivo que 
diz ser os desempregados os únicos beneficiados desta ação. Mesmo que seja previsto o cadastramento no SETHAS- RN 
também há apenas uma opção com o nome correto do programa, o que valida a resposta correta desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=103812&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De início deve ser frisado que o conteúdo cobrado na questão encontra-se devidamente previsto no edital: “Direito 
Constitucional: Constituição: conceito e classificação”. Aliás, dentro do título “conceito”, a doutrina analisa o tema (in 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85). Quanto ao conteúdo da 
questão atacada, explica a doutrina que “valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassale, em seu livro “Qué es 
uma Constitución?”, defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo 
as forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma 
simples “folha de papel”. A Constituição, segundo a conceituação de Lassale, seria, então, a somatória dos fatores reais 
do poder dentro de uma sociedade.” (in LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 85). Também explicam ao tratar das concepções doutrinárias sobre a constituição que em se tratando de 
“concepções sociológicas – a constituição expressa um conjunto de variados e mutáveis fatores sociais que condicionam 
o exercício do poder (Lassale, Sismondi)” (in CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 14ª ed. Belo 
Horizonte: Editora Del Rey, 2008, p. 271). Deste modo, o que se constata é que a constituição como os fatores reais de 
poder dentro de uma sociedade é entendida como concepção sociológica. Por fim, é de se salientar que a concepção 
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sociológica de constituição não se confunde com o conceito de constituição material. Isto porque, ao tratar de 
constituição formal e material, a doutrina explica que “materialmente constitucional será aquele texto que contiver as 
normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais” (in 
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85 e 100). Do mesmo modo, 
Kildare Gonçalves Carvalho explica que “as constituições materiais são as que versam sobre temas materialmente 
constitucionais, independentemente de serem produzidos por uma fonte constitucional (in CARVALHO, Kildare 
Gonçalves. Direito Constitucional. 14ª ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2008, p. 271 e 273). Portanto, equivocado o 
argumento apresentado nas razões recursais. Aliás, chega-se a utilizar a expressa “constituição substancial” sem que ela 
esteja presente nas alternativas. Deste modo, o recurso deve ser julgado improcedente.  
Fonte:  

 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 85 e 100.  

 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 14ª ed. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2008, p. 271 e 
273. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o art. 262 do Estatuto da Criança e do Adolescente que “enquanto não instalados os Conselhos Tutelares, as 
atribuições a eles conferidas serão exercidas pela autoridade judiciária.” Portanto, o próprio ECA regulamenta a 
questão. 
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo cobrado na questão encontra-se devidamente previsto no edital no item “Poder Constituinte originário e 
derivado”. Com efeito, o art. 3º do ADCT determinou que a revisão constitucional seria realizada após cinco anos, 
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em 
sessão unicameral.   
Fonte: LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 229. 
 
Questão: 28 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Estabelece o inciso III do art. 60 da Constituição da República Federativa do Brasil que a Constituição poderá ser 
emendada mediante proposta: de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Pelo que se constata não havia nenhuma 
alternativa correta.  
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para C. 
Estabelece o Estatuto do Idoso em seu Art. 50 que constituem obrigações das entidades de atendimento: “I – celebrar 
contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e 
prestações decorrentes do contrato, com os respectivos preços, se for o caso; II – observar os direitos e as garantias de 
que são titulares os idosos; III – fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente;  IV – oferecer 
instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;  V – oferecer atendimento personalizado; VI – diligenciar 
no sentido da preservação dos vínculos familiares; VII – oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas; 
VIII – proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; IX – promover atividades educacionais, 
esportivas, culturais e de lazer; X – propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças; XI 
– proceder a estudo social e pessoal de cada caso; XII – comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência 
de idoso portador de doenças infecto-contagiosas; XIII – providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os 
documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem,  na forma da lei; XIV – fornecer 
comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos; XV – manter arquivo de anotações onde constem 
data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus 
pertences, bem como o valor de contribuições, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua 
identificação e a individualização do atendimento; XVI – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, 
a situação de abandono moral ou material por parte dos familiares; XVII – manter no quadro de pessoal profissionais 
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com formação específica.” Analisando as alternativas, constata-se que a alternativa “A” está correta, pois de acordo com 
o inciso IV. A alternativa “B” está correta, pois de acordo com o inciso XVI. A alternativa “C” está incorreta, pois em 
desacordo com o inciso III e a alternativa “D” está correta, pois de acordo com o inciso I. Portanto, o gabarito deve ser 
alterado para a letra “C”.  
Fonte: Estatuto do Idoso. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dispõe a Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação: “Art. 10, §3º São vedadas quaisquer 
exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Art. 15. No caso de 
indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso 
contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação 
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Art. 24. § 1º Os prazos máximos de restrição de 
acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os 
seguintes: I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; II - secreta: 15 (quinze) anos; e III - reservada: 5 (cinco) anos.” O que 
se constata é que a única alternativa incorreta é a que trata do prazo de restrição de acesso à informação.   
Fonte: Lei n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não obstante as razões indicadas nos recursos, doutrina e jurisprudência, majoritariamente, entendem que a 
Responsabilidade Civil do Estado é subjetiva no caso de condutas omissivas. Não se desconsidera a existência de outros 
posicionamentos, mas este é o dominante, conforme se constata das obras abaixo indicadas.  
Fonte:  

 MARINELA. Fernanda.  Direito Administrativo. 8ª ed. ver. Ampl. E atual. Niterói: Impetus, 2014, p. 1011. 

 CARVALO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21ª edição. Rio de Janeiro: Editora Del Rey, 
2009, p. 538. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As três alternativas estão corretas de acordo com a Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial: 
“Do Esporte e Lazer. Art. 21.  O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, 
consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Art. 22.  A capoeira é reconhecida como desporto de criação 

nacional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal. § 1o  A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as 
modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo 
o território nacional. § 2o  É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e 
mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.” 
Fonte: Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A matéria vem tratada na Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial: “Art. 1º Esta Lei institui o 
Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de 
intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: I - discriminação racial ou étnico-racial: 
toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que 
tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da 
vida pública ou privada; II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, 
serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica; III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social 
entre mulheres negras e os demais segmentos sociais; IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram 
pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou que adotam autodefinição análoga; V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo 
Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais; VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais 
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adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade 
de oportunidades.” O que se constata é que foram trocados os conceitos de discriminação racial ou étnico-racial e de 
desigualdade racial.  
Fonte: Lei 12.288, de 20 de julho de 2010 – Estatuto da Igualdade Racial.  
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Estatuto da Juventude – Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013 “Art. 28.  O jovem tem direito 
à prática desportiva destinada a seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto de participação. Parágrafo 
único. O direito à prática desportiva dos adolescentes deverá considerar sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento.  Art. 29.  A política pública de desporto e lazer destinada ao jovem deverá considerar:  I - a realização 
de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais acerca da educação física e dos desportos e dos equipamentos de lazer no 
Brasil;  II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com critérios que priorizem a juventude e promovam a 
equidade;  III - a valorização do desporto e do paradesporto educacional;  IV - a oferta de equipamentos comunitários 
que permitam a prática desportiva, cultural e de lazer. Art. 30.  Todas as escolas deverão buscar pelo menos um local 
apropriado para a prática de atividades poliesportivas.” Apesar do alegado nas razões recursais, há diferença entre 
desporto de rendimento e desporto de participação, tanto que a lei citada garante a prioridade apenas deste último.  
Fonte: Estatuto da Juventude – Lei n.º 12.852, de 5 de agosto de 2013. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem regulada pelo Decreto n.7.053 de 23 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras 
providências – trata de princípios, diretrizes e objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua. A 
alternativa “C” traz um objetivo, enquanto as outras tratam de princípios. Art. 5o  São princípios da  Política Nacional 
para a População em Situação de Rua, além da  igualdade e equidade: I - respeito à dignidade da pessoa humana; II -
 direito à convivência familiar e comunitária; III - valorização e respeito à vida e à cidadania; IV - atendimento 
humanizado e universalizado; e V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, 
gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. Art. 7o  “São objetivos da Política 
Nacional para a População em Situação de Rua: III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua;”. 
Fonte: Decreto n.7.053 de 23 de dezembro de 2009 – que institui a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências – trata de princípios, 
diretrizes e objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua. 
 
 

Cargo: Arte Educador 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) concomitância entre os fatos apresentados.” não pode ser considerada correta, pois, o tempo verbal 
em análise diz respeito a um fato, ou seja, “O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas.” não havendo, 
em relação, exclusivamente, ao emprego do verbo referência à concomitância entre fatos. Quanto ao conteúdo utilizado 
para elaboração de tal questão, há conformidade com o publicado no edital referente, a saber: “emprego das classes de 
palavras”. 
Fonte:  

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

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
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básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca, que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não pode-se apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
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Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o folguedo boi de reis tem origem no teatro popular medieval da península ibérica suas raízes 
culturais estão na Europa. Entretanto a questão 29 pede a alternativa que apresente manifestações folclóricas que 
possuem influências da cultura africana. O folguedo boi de reis tem origem europeia e apresenta influências da cultura 
africana, da cultura indígena, além de elementos da cultura nordestina brasileira. O folguedo do boi recebe várias 
denominações dependendo da região que se apresenta.    
”Qual a origem do bumba-meu-boi e o que ele representa?” Por Cíntia Cristina / Edição 6. 
O primeiro registro da festa apareceu em 1840, num pequeno jornal de Recife chamado O Carapuceiro, mas sua origem 
é certamente mais antiga. Alguns historiadores associam seu nascimento à expansão, no Nordeste, do chamado Ciclo do 
Gado - quando, a partir do século XVII, o animal ganhou grande o mal. "O boi é um dos folguedos (festa popular) mais 
representativos da cultura brasileira, pois reúne traços de três grandes ramos da formação do nosso povo: europeu, 
indígena e afro-negro", afirma Américo Pellegrini Filho, folclorista importância nas fazendas da região. Apesar de o 
bumba-meu-boi ser uma manifestação típica do folclore brasileiro, ele lembra um pouco os autos medievais - 
encenações simples, com linguagem popular e, em geral, falando da luta do bem contra da Universidade de São Paulo 
(USP). A apresentação, que ocorre principalmente em festas juninas, mostra as relações desiguais entre senhores de 
engenho, escravos e indígenas, numa sutil crítica social.  
 “[...] No folclore brasileiro, o boi recebe várias denominações conforme cada região (bumba-meu-boi/MA, boi-de-
mamão/SC, Reis-de-boi/ES, Boi-Calemba, Bumba (PE), Boi-Bumbá (PA)). O boi um dia já foi moeda de troca (cabeça de 
gado).” 
“O reisado tem passos de danças sincronizadas e imitadas pelos mascarados que seriam os representantes populares (os 
pobres) com combinação de elementos da cultura portuguesa, nordestina brasileira e africana. Apresentam-se com os 
rostos pintados com tinta preta e maltrapilhos, usam chapéu de couro, evidenciando o contraste social com os galantes 
(ricos). Fazem caretas, dançam, pulam e cantam. Os estudiosos remetem a origem do folguedo a Portugal no século XVIII 
e as figuras dos mascarados seriam advindas dos vaqueiros da criação de gado dessa época. As cores vermelhas e verdes 
mostram bem as cores da bandeira de Portugal e de aspectos da cultura portuguesa.” 
Quanto ao nome apresentado na alternativa: boi de reis de bocas, não altera o entendimento da questão, já que, 
também, é conhecido por esse nome. 
“A origem e os “brincantes”. 
O tradicional Boi de Reis de Bocas, também conhecido por “Boi de Reis de Cuité” surgiu nas primeiras décadas do século 
XX. As comunidades de Cuité e Bocas são distritos vizinhos e pertencem a Pedro Velho-RN. Os integrantes dessa arte 
popular são dessas comunidades. 
Fonte:  

 http://mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-origem-do-bumbameuboi-e-o-que-ele-representa 

 MOREIRA, Cledenilson. O autêntico Boi de Reis de Cuité e Bocas: Folclore de Pedro Velho-RN 

 http://www.clednews.com/2010/12/o-autentico-boi-de-reis-de-cuite-e.html 
 
 

Cargo: Assistente Social 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a única palavra que não possui o significado de “ignaros” é 
“pretensiosos”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sentidos das frases sublinhadas na questão 2 estão devidamente expressos na alternativa C, pois o autor disse uma 
frase que ele mesmo chamou de “profética” sem ligar para a profecia  (disse apenas por dizer) e fica claro que o sentido 
aqui é de indiferença. Não cabe o ceticismo porque ele não acredita nem desacredita no que diz.  Isso é indiferente para 
ele. A afirmação “apenas por dizer” demonstra tal postura. 
A fala da empregada, por sua vez, demonstra uma esperança, pois o uso da expressão “quem sabe” deixa clara a 
esperança da empregada quanto a Deus ouvir o que o narrador está dizendo.  
Dessa forma, não existe outra alternativa para o sentido das expressões sublinhadas.  
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Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 
estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dias, semanas, meses são marcados pelos segundos, minutos do relógio. Ainda que possam denotar um tempo 
impreciso, essas expressões marcam o tempo cronológico aquele que obedece ao relógio.  
Fonte: Literatura – História e Texto – Vol. 1 – Samira Youssef Campedelli. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na alternativa “C” o acento indicativo de crase, na locução adverbial “às vezes”, foi usado pela mesma razão da locução 
adverbial da frase do enunciado da questão “à toa”. 
Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. Scipione. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “... mas o telefone 
tocou, fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 
expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 
ações “o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 
Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas alternativas “A”, “B” e “D” as palavras “gesto” “vaso” e “silêncio” são substantivos e na alternativa “C”, a palavra 
“falsa” é um adjetivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A zeugma consiste na supressão de um termo já expresso anteriormente, quase sempre de flexão diversa. Alguns 
estudam, outros não (por Alguns estudam, outros não estudam). Comprei alguns abacates e peras. (por Comprei alguns 
abacates e algumas peras). Portanto, a frase sublinhada “... eu, o deus da Vida; ela, o da Morte contém um exemplo de 
zeugma, pois houve nela a supressão do vocábulo deus. 
Fonte: Teoria Literária – Hênio Tavares – Ed. Itatiaia Ltda. Belo Horizonte. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é a que responde de forma correta essa questão. A palavra “logo” da frase I expressa tempo e a palavra 
“talvez” da frase II expressa dúvida. 
Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Ed. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta encontra-se na parte final do inciso VII do parágrafo único do art. 194 da Constituição da República 
Federativa do Brasil: “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e 
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serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - equidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de 
financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.” O que se 
constata é que a questão reproduz o texto da norma constitucional. 
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Art. 18-A. do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: “A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: I - castigo físico: 
ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 
em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança ou ao adolescente que:  a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou  c) ridicularize.” O que se constata é 
que a alternativa indicada como correta no gabarito está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato 
de utilizar o termo “ameaça” e não “ameace” não tem o condão de alterar o sentido do texto.         
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não foram apresentados argumentos para a anulação da questão ou alteração do gabarito preliminar. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão diferenciava princípios da assistência social de diretrizes da organização da assistência social. Os primeiros 
vem previstos no art. 4º da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993e os últimos no art. 5º da mesma lei, a saber: “Art. 
4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica; II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu 
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade; IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 
qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; V - divulgação ampla dos benefícios, 
serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para 
sua concessão. Art. 5º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes: I - descentralização 
político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de 
governo; II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis; III - primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de 
assistência social em cada esfera de governo. 
Fonte: Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão é objetiva e questiona qual é a área na qual a CPMF incide diretamente e, não por outras vias. Todas as 
pessoas ou empresas que transferirem qualquer valor por meio dos bancos e instituições financeiras. Isso vale tanto 
para quem saca o dinheiro do caixa eletrônico quanto para quem paga uma conta de telefone via boleto bancário ou a 
fatura do cartão de crédito. A CPMF chegou a ser chamada de “imposto do cheque”, porque também incide sobre essa 
forma de pagamento – que era muito mais usada naquela época. 
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados a previdência 
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social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 
imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 
deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 
complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 
explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 
A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 
pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 
outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 
cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 
Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-
DO-ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de fato de grande importância social para o Rio Grande do Norte por se tratar de um projeto que já se 
inicia pela região metropolitana e capital, podendo se expandir para todo o estado, estando, portanto, inserido em tema 
destacável para esta disciplina do concurso e para a organização para a qual as vagas são destinadas. A questão toma 
por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os temas devem 
cobrar o “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento sustentável, 
segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. O Governo do Estado vai 
implantar na Grande Natal o projeto de transporte gratuito para a população de baixa renda, garantindo o acesso dessas 
pessoas aos serviços públicos essenciais. O Transporte Cidadão foi anunciado nesta terça-feira pelo governador 
Robinson Faria durante a leitura da mensal anual na Assembleia Legislativa. Na ocasião já foi entregue o projeto de lei 
para os deputados. O Transporte Cidadão, que terá gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), será operacionalizado 
através de linhas circulares de ônibus de grande porte, com itinerários previamente planejados e identificados que 
ligarão pontos localizados em municípios da Região Metropolitana de Natal, com paradas na Central do Cidadão, 
Hospital Walfredo Gurgel, Liga Norte-riograndense Contra o Câncer, Hospital Giselda Trigueiro, Maternidade Escola 
Januário Cicco e Hospital Universitário Onofre Lopes. O serviço será subsidiado pelo Estado e ofertado gratuitamente 
para as pessoas comprovadamente desempregadas cadastradas no Sine-RN, gestantes, portadores de necessidades 
especiais e seus acompanhantes, portadores de doenças crônicas e acompanhantes, idosos a partir de 60 anos e 
beneficiários dos programas sociais de transferência de renda do Governo Federal (Bolsa Família). O fato a afirmativa 
não apresentar todos os beneficiados não compromete a questão, já que não há a utilização de um termo exclusivo que 
diz ser os desempregados os únicos beneficiados desta ação. Mesmo que seja previsto o cadastramento no SETHAS- RN 
também há apenas uma opção com o nome correto do programa, o que valida a resposta correta desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=103812&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA 
 
Questão: 24 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Questionamento prejudicado, pois, o gabarito marcado como correta é a alternativa C e a razão recursal solicita a 
marcação na mesma alternativa. 
Fonte: Parâmetros para Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social - Trabalho e Projeto Profissional 
nas Políticas Sociais – CFESS. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto de Iamamoto em O Serviço Social na Cena Contemporânea. In: ABESS/CFESS. Direitos Sociais e 
Competências Profissionais, portanto, a alternativa INCORRETA é a letra “A” porque os investimentos especulativos em 
ações de empresas no mercado financeiro apostam na extração da mais-valia presente e futura dos trabalhadores para 
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alimentar expectativas de lucratividade futuras das empresas, interferindo silenciosamente: nas políticas de gestão e de 
enxugamento da mão de obra; na intensificação do trabalho e no aumento da jornada; no estímulo à competição entre 
os trabalhadores num contexto recessivo, dificultando a organização sindical; na elevação da produtividade do trabalho 
com tecnologias poupadoras de mão de obra; nos chamamentos à participação e consentimento dos trabalhadores às 
metas empresariais, além de uma ampla regressão dos direitos, o que se encontra na raiz das metamorfoses do 
mercado de trabalho (HARVEY, 1993; ALVES, 2000; ANTUNES, 1997, 1999; BHIR, 1999; SANTANA, e RAMALHO, 2003). 
Fonte: IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Cena Contemporânea. In: ABESS/CFESS. Direitos Sociais e Competências 
Profissionais. Brasília: 2010. Pág. 21. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016, verifica-se que a 
questão está coerente ao conteúdo programático. Observa-se que o enunciado é bem embasado com características 
sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. Ressalta-se, ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica; 
dessa forma, a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do certame. O questionamento é claro e objetivo. A 
questão é inédita e embasada em documento público. Citar ou não o autor desse documento não interfere na 
compreensão e na resolução da questão, visto que enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 
Fonte: edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no livro “O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos – Contribuição ao debate no 
Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social, a alternativa B está correta, pois, o relatório social, como documento 
específico elaborado pelo/a Assistente Social, se traduz na apresentação descritiva e interpretativa de uma situação ou 
expressão da questão social, enquanto objeto da intervenção desse profissional, no seu cotidiano laborativo. No sistema 
judiciário, seu uso, que é muito comum no trabalho junto às Varas da Infância e da Juventude, se dá com a finalidade de 
informar, esclarecer, subsidiar e documentar um auto processual relacionado a alguma medida protetiva ou 
socioeducativa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou enquanto parte de registros a serem utilizados para 
a elaboração de um laudo ou parecer de competência do/a Assistente Social. 
Fonte: O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos – Contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e 
na Previdência Social. CFESS, 2005. Ed. Cortez. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o comando da questão, esta solicita que, conforme contexto apresentado assinale a alternativa que 
descreve INCORRETAMENTE um direito social classificado como contributivo, portanto, a opção D está incorreta porque 
os direitos sociais contributivos são: a aposentadoria, a pensão por morte e invalidez e o seguro-desemprego; e os não 
contributivos são: a saúde e a assistência social, inclusive o benefício de prestação continuada. 
De acordo com o edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016, verifica-se que a 
questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Implicações do SUAS e da Gestão Descentralizada na Atuação 
dos Conselhos de Assistência Social. Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características 
sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. Ressalta-se, ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica; 
dessa forma, a citação que ilustra o enunciado não fere as normas do certame. O questionamento é claro e objetivo. A 
questão é inédita e encontra-se embasada em documento público. Citar ou não o autor desse documento não interfere 
na compreensão e na resolução da questão, visto que enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 
Fonte:  

 SUAS (Sistema Único de Assistência Social) – Implicações do SUAS e da Gestão Descentralizada na atuação dos 
Conselhos de Assistência Social (CNAS).  

 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Conselho Nacional de Assistência Social Brasília, 
novembro de 2013. 

 Edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016 
 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016, verifica-se que a 
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questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: A dimensão técnico-operativa do serviço social: concepções e 
debates sobre instrumentos e técnicas; entrevista, visita domiciliar, visita institucional, reunião, mobilização social, 
trabalho em rede, ação socioeducativa com indivíduos, grupos e famílias, abordagem individual e coletiva. Observa-se 
que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser tratado e abordado. 
Ressalta-se, ainda, que o edital não sugere referência bibliográfica; dessa forma, a citação que ilustra o enunciado não 
fere as normas do certame. O questionamento é claro e objetivo. A questão é inédita e encontra-se embasada em 
documento público. Citar ou não o autor desse documento não interfere na compreensão e na resolução da questão, 
visto que enquadra-se no conhecimento básico do profissional. 
Fonte: EDITAL Nº 001/2016 – SEMAD/SEMTAS, DE 11 DE JANEIRO DE 2016. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no texto do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, a alternativa D está correta, 
pois, o SINASE é o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, 
financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato infracional até a execução de medida 
socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todas as políticas, 
planos, e programas específicos de atenção a esse público. Ressalto que, o conteúdo programático está explicito no 
edital nº 001/2016. 
Fonte: EDITAL Nº 001/2016 – SEMAD/SEMTAS, DE 11 DE JANEIRO DE 2016; 
Sistema Nacional de Atendimento Sócio-Educativo - SINASE. Secretaria Especial dos Direitos Humanos Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). Brasília, 2006. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no texto Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004, a alternativa A está correta, pois, 
conforme dicionário Metrópole significa Cidade principal de um país, de um estado, de uma região; cidade grande, 
tendo como sinônimo capital. Mediante o contexto apresentado, a frase “Estes últimos” faz-se referência à frase “às 
Metrópoles”, pois, conforme análise sintática da palavra, ela se encontra no plural, portanto, compreende-se que “Estes 
últimos espaços” correspondem “as Metrópoles” e não aos municípios de médio e grande porte. 
Fonte: Prova e Política Nacional de Assistência Social – PNAS 2004 - Norma Operacional Básica - NOB/SUAS. Brasília, 
Novembro de 2005. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016, verifica-se que a 
questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: A dimensão técnico-operativa do serviço social: concepções e 
debates sobre instrumentos e técnicas; entrevista, visita domiciliar, visita institucional, reunião, mobilização social, 
trabalho em rede, ação socioeducativa com indivíduos, grupos e famílias, abordagem individual e coletiva.  
Fonte: EDITAL Nº 001/2016 – SEMAD/SEMTAS, DE 11 DE JANEIRO DE 2016. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Favero; Mazuelos, 2010 p. 45 [...]a presença do assistente social em equipes que prestam assistência 
judiciária à população vem se mostrando fundamental. Sua participação tem sido chamada para diversas ações, desde a 
identificação das demandas e articulações com a rede social, até como responsável pela organização e desenvolvimento 
de trabalhos voltados para a mediação, conciliação e resolução de litígios no âmbito judicial e extrajudicial. É 
fundamental a participação de assistentes sociais em processos de mediação, pois, em razão do caráter de seu trabalho, 
eles têm extrema capacidade de lidar com assuntos delicados. Vale ressaltar que, “o objeto da intervenção do Serviço 
Social se constrói na relação sujeito/estrutura e na relação usuário/instituição, em que emerge o processo de 
fortalecimento do usuário diante da fragilização de seus vínculos, capitais ou patrimônios individuais e coletivos”. 
(FALEIROS, 2002, p. 44). Portanto, conforme exposto na Atuação de assistentes sociais no Sociojurídico subsídios para 
reflexão as atribuições do serviço social na Defensoria Pública, os dados do levantamento realizados pelo Conjunto 
CFESS-CRESS apontam: 
• avaliação/perícia social; 
• atendimento aos/às assistidos/as, informações para acesso a serviços; 
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• atendimento sociojurídico; 
• triagem de casos; 
• participação em mediação de conflitos; 
• participação em reuniões de conciliação; 
• encaminhamentos à rede; 
• planejamento, elaboração e execução de projetos sociais. 
Fonte:  

 FÁVERO, T.E.; MAZUELOS, E.P.Q. Serviço Social e acesso à Justiça – reflexões com base na prática da mediação 
familiar. Revista Serviço Social & Saúde 9. Campinas: Unicamp, 2010. 

 FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2002. 

 Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Atuação de assistentes sociais no Sociojurídico subsídios para 
reflexão. Brasília (DF) 2014. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A profissão resulta de circunstâncias históricas definidas e se consolida na medida em que se constituem no país as 
Políticas Sociais e seus (precários e insuficientes) padrões de Proteção Social. 
Fonte:  

 O significado sócio-histórico da profissão - Maria Carmelita Yazbek 

 http://www.cressrn.org.br/files/arquivos/3D6F81pn1Nsm7IhGdgh1.pdf 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão foi contextualizada no artigo 29 da Lei Orgânica da Assistência Social, para que se situassem sobre o assunto, 
tendo como foco da questão o artigo posterior, o qual responde perfeitamente o questionamento efetuado. Realmente, 
o Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art. 165 da Constituição Federal destinado a organizar e viabilizar 
a ação pública, com vistas a cumprir os fundamentos e os objetivos da República, porém o foco da questão não são as 
condições para realização de projetos, mas sim, os posteriormente citados, repasses.  
Fonte: Lei 8.742/1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – Presidência da República - Brasília - dezembro de 1993. 
Art.29 e 30. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Estudo Proteger e Responsabilizar, o Plano Nacional em 2000, tornou-se referência e ofereceu uma 
síntese metodológica para a estruturação de políticas, programas e serviços para o enfrentamento à violência sexual. 
Portanto, a alternativa C está correta. 
Fonte: Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. CONANDA (Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente). Brasília, 2013. 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois o erro material ocorrido na palavra “adotados”, onde o correto seria “adotandos”, 
comprometeu o entendimento correto  da questão supracitada. 
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990). Art. 42, § 3º. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B está correta de acordo com o artigo 20 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006), em 
qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, 
de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. 
Fonte: A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). Art.20. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o Decreto nº 3.298, em seu artigo 15, a assertiva I está incorreta, pois, estabelece que os órgãos e as 
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entidades da Administração Pública Federal prestarão direta ou indiretamente à pessoa portadora de deficiência os 
seguintes serviços: 
I reabilitação integral, entendida como o desenvolvimento das potencialidades da pessoa portadora de deficiência, 
destinada a facilitar sua atividade laboral, educativa e social; 
II formação profissional e qualificação para o trabalho; 
III escolarização em estabelecimentos de ensino regular com a provisão dos apoios necessários, ou em estabelecimentos 
de ensino especial; e 
IV orientação e promoção individual, familiar e social. 
Fonte: O Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 que regulamentou a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 - 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Art. 15. 
 
 

Cargo: Contador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) contrastam-se considerando as características próprias de cada uma.” não pode ser considerada 
correta, pois, não há contraste entre “socorrer” e “fotografar”. “Contrastar” significa dizer que “socorrer” e “fotografar” 
são ações opostas, contrárias uma à outra, o que não é fato em tal contexto, como seria se as ações fossem, por 
exemplo, “socorrer” e “ignorar”. 
Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem 
no rosto o sofrimento da guerra.” (2º§) não pode ser considerada correta. O trecho em destaque não apresenta análise 
subjetiva do autor, mas sim de Messinis. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) conferir credibilidade ao texto e ampliar a informação apresentada.” é considerada correta. Em 
“Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o 
sofrimento da guerra. ‘Só de saber que você não está em uma zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito 
mais doloroso’, diz Messinis. Numa guerra, o fotógrafo também corre perigo, então, de certa forma, está em pé de 
igualdade com as pessoas que protagonizam as cenas que ele documenta. Em Lesbos, não é assim. Ele está em absoluta 
segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo 
depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico.” é possível, através do emprego de aspas e verbo de 
elocução, identificar a introdução do discurso direto de “Messinis”. O depoimento confere credibilidade ao texto e 
amplia a informação, características próprias de tal recurso linguístico. A alternativa “C) destacar uma informação e 
caracterizá-la com um alto nível de relevância para o leitor.” não pode ser considerada correta de acordo com a 
justificativa apresentada anteriormente.  
Fonte:  

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

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

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

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da 
língua.” não pode ser considerada correta. O imperativo em português só tem formas próprias para as segundas 
pessoas; as pessoas que faltam são supridas pelos correspondentes do presente do subjuntivo. Não se usa o imperativo 
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de 1ª pessoa do singular como tal, mas com valor optativo.  Por isto, estará assinalada nos paradigmas das formas 
imperativas. As terceiras pessoas do imperativo se referem a você(s), e não a ele(s). A conjugação do verbo conhecer no 
imperativo afirmativo ocorre da seguinte forma: Imperativo afirmativo 
 - eu 
conhece tu  
conheça você, o senhor    
conheçamos nós    
conhecei vós    
conheçam vocês, os senhores 
Deste modo, a forma apresentada no título do texto “Conheça Aris” refere-se à terceira pessoa do imperativo e não à 
segunda: “conhece”. A alternativa “B) em situações formais, conforme apresentado, utiliza-se o verbo na segunda ou 
terceira pessoa do imperativo.” não pode ser considerada correta, pois, a situação apresentada exige o verbo na terceira 
pessoa. De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta é a “C” não havendo motivo para que se requeira a 
alteração para tal opção, já que a mesma já foi apresentada como correta.  
Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A expressão ‘absoluta segurança’ é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito 
expressivo em relação à situação de Aris Messinis.” não pode ser considerada correta, pois, em “Em Lesbos, não é assim. 
Ele está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem 
de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. não há exagero no emprego da 
palavra “absoluta”, mas sim uma intensificação. O exagero na linguagem é demonstrado através da “hipérbole”, figura 
de linguagem em que o enunciador se serve do exagero do sentido para conferir especial relevo a alguma informação, 
sendo, por excelência, um recurso estilístico de modalização como em “Perdeu rios de dinheiro”. A alternativa “A) Ao 
estabelecer um paralelo entre a situação de Aris Messinis e das pessoas por ele retratadas, pode-se afirmar que há uma 
oposição.” é considerada correta, pois, enquanto o fotógrafo está em absoluta segurança, as pessoas estão lutando por 
suas vidas; caracterizando tal oposição de situações.  
Fonte:  

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

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

 FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) concomitância entre os fatos apresentados.” não pode ser considerada correta, pois, o tempo verbal 
em análise diz respeito a um fato, ou seja, “O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas.” não havendo, 
em relação, exclusivamente, ao emprego do verbo referência à concomitância entre fatos. Quanto ao conteúdo utilizado 
para elaboração de tal questão, há conformidade com o publicado no edital referente, a saber: “emprego das classes de 
palavras”. 
Fonte:  

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

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa “A” está correta, pois de acordo com o art. XVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A afirmativa 
“B” está correta, pois de acordo com o art. XVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A afirmativa “C” está 
incorreta, pois em desacordo com o art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A afirmativa “D” está 
correta, pois de acordo com o art. XXII da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
Fonte: Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o Estatuto do Idoso “Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares“. 
Fonte: Estatuto do Idoso. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os 
temas devem cobrar  “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento 
sustentável, segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. Portanto, ela 
cumpriu seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no Estado do Rio Grande do 
Norte. Trata-se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma base segura de 
informação no site oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso que uma 
questão oferta ao envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de fundamentação um 
endereço eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se direcionam. O Programa do 
Leite Potiguar é um programa social que se insere entre as expressões da questão social, já que vem prestar auxílio a 
recém-nascidos que, por ventura, estejam impossibilitados de amamentar de suas mães, deixando de ingerir alimento 
importante para seu desenvolvimento e saúde. Lançado em agosto de 2015, no bairro de Mãe Luiza, o novo Programa 
do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão compartilhada entre a Sethas-RN e a Emater-RN com o objetivo de melhorar 
o atendimento aos beneficiários. Enquanto a Emater-RN permanece responsável pelos recursos, pagamentos e pela 
assistência técnica aos produtores, a Sethas-RN ficou encarregada pelos beneficiários, com foco em famílias em situação 
de extrema pobreza. Não há nenhuma incorreção nas siglas apresentadas no enunciado desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102282&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Programas 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que dobra a pena para crimes de estelionato praticados contra idosos. 
Antes da alteração, a punição seria de um a cinco anos de prisão, além da multa. A partir de hoje, de acordo com o 
Diário Oficial, a detenção passa a ser de dois a dez anos. O autor do projeto de lei, proposto em 2010, é o deputado 
federal Márcio Marinho. O objetivo dele é evitar que criminosos se valham da condição vulnerável de pessoas com mais 
de 60 anos para tirar proveito delas. Não há nenhuma restrição na questão que expresse que apenas as pessoas com 
mais de 60 anos de idade seriam beneficiadas por esta lei, portanto, não se pode desqualificar sua adequação por não 
informar de forma ampla os beneficiados pela lei, já que não era este o objetivo da questão. O comando da questão 
informava que “Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei 
proposto em 2010 pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime 
de estelionato, caso a vítima seja” (...), deixa para que a conclusão da afirmação fosse efetuada com alguma das quatro 
alternativas apresentas. Portanto, se a lei abrange pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a alternativa que 
expressa “mais de 60 anos” esta correta (pois é uma faixa etária beneficiada pela Lei), sendo adequada para a marcação. 
É importante que se esclareça que a questão, incluída da prova de Conhecimentos Gerais, não busca conhecimentos 
jurídicos específicos e profundos, nem muito menos entrar neste mérito de discussão, mas sim, mensurar o 
conhecimento geral quanto aos benefícios sociais que vem sendo implantados e desenvolvidos no Brasil. 
Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1723956-dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-de-estelionato-
contra-idoso.shtml 

 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-para-estelionato-contra-
idoso.html 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
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de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca, que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não pode-se apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com Marion a fórmula básica para o cálculo do Patrimônio Líquido é: 
PL = Bens + Direitos ( - ) Obrigações 
Dados da questão: 
PL = ($ 24.000 + $ 108.000) + $ 8.000 - $ 42.000 
PL = $ 98.000 
Fonte: MARION, José Carlos – Contabilidade Básica – 8ª Edição – São Paulo – Editora Atlas – Pág. 39 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os objetivos da política orçamentária (Lei Orçamentária Anual – LOA) foram resumidos por Musgrave (1976, p. 25) em: 
A. Função Alocativa => Assegurar ajustamentos na alocação de recursos.  
B. Função Distributiva => ajustamentos na distribuição da renda e da riqueza. 
C. Função estabilizadora => Garantir a estabilização econômica. 
Já o gerenciamento dos riscos fiscais é função da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): 
D. Gerenciar os riscos fiscais => Deverá constar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) o anexo de riscos fiscais. 
Este conterá a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, no momento da 
elaboração do orçamento, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. 
Fonte: Administração Financeira com Responsabilidade Fiscal – 3ª Edição – Volume I – Brasília – Editora Gestão Pública – 
2013 – Págs. 79 e 113 
 
 

Cargo: Economista 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “D) contrastam-se considerando as características próprias de cada uma.” não pode ser considerada 
correta, pois, não há contraste entre “socorrer” e “fotografar”. “Contrastar” significa dizer que “socorrer” e “fotografar” 
são ações opostas, contrárias uma à outra, o que não é fato em tal contexto, como seria se as ações fossem, por 
exemplo, “socorrer” e “ignorar”. 
Fonte:  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

 Platão & Fiorin. Para entender o texto leitura e redação. Ed. Ática. 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) conferir credibilidade ao texto e ampliar a informação apresentada.” é considerada correta. Em 
“Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem no rosto o 
sofrimento da guerra. ‘Só de saber que você não está em uma zona de guerra torna isso ainda mais emocional. E muito 
mais doloroso’, diz Messinis. Numa guerra, o fotógrafo também corre perigo, então, de certa forma, está em pé de 
igualdade com as pessoas que protagonizam as cenas que ele documenta. Em Lesbos, não é assim. Ele está em absoluta 
segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem de hipotermia mesmo 
depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico.” é possível, através do emprego de aspas e verbo de 
elocução, identificar a introdução do discurso direto de “Messinis”. O depoimento confere credibilidade ao texto e 
amplia a informação, características próprias de tal recurso linguístico. A alternativa “C) destacar uma informação e 
caracterizá-la com um alto nível de relevância para o leitor.” não pode ser considerada correta de acordo com a 
justificativa apresentada anteriormente.  
Fonte:  

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

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

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

 KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: Contexto. 
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Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As alternativas “A”, “B” e “D” estão corretas, pois de acordo com o art. 195 da CRFB/88. A alternativa “C” está incorreta, 
pois fere o §5º do referido artigo.   
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que dobra a pena para crimes de estelionato praticados contra idosos. 
Antes da alteração, a punição seria de um a cinco anos de prisão, além da multa. A partir de hoje, de acordo com o 
Diário Oficial, a detenção passa a ser de dois a dez anos. O autor do projeto de lei, proposto em 2010, é o deputado 
federal Márcio Marinho. O objetivo dele é evitar que criminosos se valham da condição vulnerável de pessoas com mais 
de 60 anos para tirar proveito delas. Não há nenhuma restrição na questão que expresse que apenas as pessoas com 
mais de 60 anos de idade seriam beneficiadas por esta lei, portanto, não se pode desqualificar sua adequação por não 
informar de forma ampla os beneficiados pela lei, já que não era este o objetivo da questão. O comando da questão 
informava que “Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei 
proposto em 2010 pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime 
de estelionato, caso a vítima seja” (...), deixa para que a conclusão da afirmação fosse efetuada com alguma das quatro 
alternativas apresentas. Portanto, se a lei abrange pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a alternativa que 
expressa “mais de 60 anos” esta correta (pois é uma faixa etária beneficiada pela Lei), sendo adequada para a marcação. 
É importante que se esclareça que a questão, incluída da prova de Conhecimentos Gerais, não busca conhecimentos 
jurídicos específicos e profundos, nem muito menos entrar neste mérito de discussão, mas sim, mensurar o 
conhecimento geral quanto aos benefícios sociais que vem sendo implantados e desenvolvidos no Brasil. 
Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1723956-dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-de-estelionato-
contra-idoso.shtml 

 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-para-estelionato-contra-
idoso.html 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca, que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não se pode apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando requer a alternativa incorreta. E neste caso, a alternativa "a" é incorreta porque os cálculos não 
consideraram/relativizaram as frequências/participações de cada item/grupo considerado na análise. O valor de 
0,8837%, equivalente não considera as participações (fi) de cada item pesquisado. Rechaça-se ainda despropositado a 
afirmativa que a proposta questão não está abarcada pelo programa constante do Edital. Eis que no tópico abaixo 
consignado tem-se claramente e incontestavelmente o item inflação como subitem  
[“ANÁLISE MACROECONÔMICA: Contabilidade nacional. Renda nacional. Produto nacional. Consumo. Poupança. 
Investimento. Política fiscal e monetária. Inflação. Moeda e crédito. Desenvolvimento econômico.]   
Fonte: Edital do certame e MORETTIN, Pedro A. e Outros; CÁLCULO – FUNÇÕES DE UMA E VÁRIAS VARIÁVEIS. Ed 
Saraiva. 2006. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é Improcedente, pois há resposta objetiva concreta no rol de alternativas. A questão requer comandos 
múltiplos nos cálculos. Inicialmente requer a inferência, pela coeficiente angular da reta o cálculo da função consumo 
(C). Assim. Sendo assim, logo C-5600 = 0,6 (Y-6000) e C= 5600+0,6Y-3600 = C=2000+0,6Y, assim, o consumo autónomo é 
igual a 2000(reais). Quando a renda é de R$ 5000 tem-se que C= 2000+5000*0,6= 5000 denotando que a renda se iguala 
ao consumo, com ausência de poupança. Com a renda de 5200, tem-se que o consumo é 2000+3120=5120, portanto 
5200-5120 tem-se que a poupança é de R$ 80. E, finalmente, com a renda igual a 8000 tem-se que o consumo é igual R$ 
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6.800 e logo a poupança é de R$ 1.200 e não de R$ 1.500, como assinalado INCORRETAMENTE na alternativa “b”. 
Fonte: MORETTIN, Pedro A. e Outros; CÁLCULO – FUNÇÕES DE UMA E VÁRIAS VARIÁVEIS. Ed Saraiva. 2006. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal é Improcedente, pois há resposta objetiva concreta no rol de alternativas.  Requer da análise a 
verificação dos impactos dos fenômenos sugestionados sobre os preços dos bens e serviços. Neste sentido, ratifica-se 
que o aumento real da taxa de juros bancários provoca encarecimento dos recursos de terceiros (capital de terceiros na 
estrutura de capitais das empresas), devendo os empresários repassar para os preços ofertados aos consumidores as 
variações positivas desse encarecimento. 
Fonte:  

 LACERDA, Antonio Correa e Outros. Economia Brasileira, Editora Saraiva, 2000. 

 SOUZA, Nali de Jesus de. Curso de Economia, Editora Atlas, 2ª edição. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa ao contrário do sustentado incompleta no recurso é objetiva e clara, não possuindo nenhuma falha ou 
omissão de informação. Consultar o segundo parágrafo da página 115 da referência bibliográfica utilizada como fonte 
elaborativa da questão. 
Fonte: Lacerda, Antonio Correa e Outros. Economia Brasileira, Editora Saraiva, 2000. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa ao contrário do sustentado incompleta pelo recurso é objetiva e clara, não possuindo nenhuma falha ou 
omissão de informação. Admitindo que a condição de equilíbrio é dada onde no ponto a oferta=demanda.  
Entretanto, dada necessidade de aplicação de um imposto de 10% sobre o preço do produtor, logo (20 + 0,5x)*1,10 = 
160-3x, e que se igualada à demanda teremos 22+0,55x = 160-3x e a quantidade que equilibra o mercado será dada por 
38,873 sendo o novo preço dado por 20 + 0,55x38,873 = 43,38. 
Fonte: MORETTIN, Pedro A. e Outros; CÁLCULO – FUNÇÕES DE UMA E VÁRIAS VARIÁVEIS. Ed Saraiva. 2006. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existe troca na marcação do gabarito. Mantém-se a alternativa “b” pelos próprios fundamentos. À página 37 da 

referência embasadora tem-se claramente como correta a afirmativa da letra ‘b’. Todas variáveis citadas no recurso estão 

abraçadas pelos agregados abaixo. 

“os agregados básicos são os seguintes: produto, renda, consumo, poupança, investimento, absorção interna e despesa” à 

página 137, último parágrafo. 

Fonte: SOUZA, Nali de Jesus de. Curso de Economia, Editora Atlas, 2ª edição – páginas 135-142. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não existe erro na marcação do gabarito.  

Por definição de temos que é igual a M1+M2+depósito de poupança. Como  é o papel moeda + depósito a vista no 

sistema bancário e  dado por  + títulos públicos fora do banco Central + fundo investimento de curto prazo e  

dado por  + depósito de poupança. Logo . 

Fonte: SOUZA, Nali de Jesus de. Curso de Economia, Editora Atlas, 2ª edição. 

 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Existe resposta assertiva. Os cálculos corretos a serem realizados são de que DO=G-R+CMC+JDP - CMC = G-R+JDP = 

600-700+100= 0 e DP=DO-JDP = 200-100=100. 

Fonte: SOUZA, Nali de Jesus de. Curso de Economia, Editora Atlas, 2ª edição – página 301. 
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Cargo: Educador Social 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) ocorre a conjugação do imperativo na segunda pessoa verbal, caracterizando a norma-padrão da 
língua.” não pode ser considerada correta. O imperativo em português só tem formas próprias para as segundas 
pessoas; as pessoas que faltam são supridas pelos correspondentes do presente do subjuntivo. Não se usa o imperativo 
de 1ª pessoa do singular como tal, mas com valor optativo.  Por isto, estará assinalada nos paradigmas das formas 
imperativas. As terceiras pessoas do imperativo se referem a você(s), e não a ele(s). A conjugação do verbo conhecer no 
imperativo afirmativo ocorre da seguinte forma: Imperativo afirmativo 
 - eu 
conhece tu  
conheça você, o senhor    
conheçamos nós    
conhecei vós    
conheçam vocês, os senhores 
Deste modo, a forma apresentada no título do texto “Conheça Aris” refere-se à terceira pessoa do imperativo e não à 
segunda: “conhece”. A alternativa “B) em situações formais, conforme apresentado, utiliza-se o verbo na segunda ou 
terceira pessoa do imperativo.” não pode ser considerada correta, pois, a situação apresentada exige o verbo na terceira 
pessoa. De acordo com o gabarito oficial, a alternativa correta é a “C” não havendo motivo para que se requeira a 
alteração para tal opção, já que a mesma já foi apresentada como correta.  
Fonte:  

 Bechara, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) A expressão ‘absoluta segurança’ é uma expressão que recorre a um exagero para produzir um efeito 
expressivo em relação à situação de Aris Messinis.” não pode ser considerada correta, pois, em “Em Lesbos, não é assim. 
Ele está em absoluta segurança. As pessoas que chegam estão lutando por suas vidas. Não são poucas as que morrem 
de hipotermia mesmo depois de pisar em terra firme, por falta de atendimento médico”. não há exagero no emprego da 
palavra “absoluta”, mas sim uma intensificação. O exagero na linguagem é demonstrado através da “hipérbole”, figura 
de linguagem em que o enunciador se serve do exagero do sentido para conferir especial relevo a alguma informação, 
sendo, por excelência, um recurso estilístico de modalização como em “Perdeu rios de dinheiro”. A alternativa “A) Ao 
estabelecer um paralelo entre a situação de Aris Messinis e das pessoas por ele retratadas, pode-se afirmar que há uma 
oposição.” é considerada correta, pois, enquanto o fotógrafo está em absoluta segurança, as pessoas estão lutando por 
suas vidas; caracterizando tal oposição de situações.  
Fonte:  

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

 AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
FARACO, MOURA, MARUXO. Gramática. Ed. Ática. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) concomitância entre os fatos apresentados.” não pode ser considerada correta, pois, o tempo verbal 
em análise diz respeito a um fato, ou seja, “O grego Aris Messinis é fotógrafo da agência AFP em Atenas.” não havendo, 
em relação, exclusivamente, ao emprego do verbo referência à concomitância entre fatos. Quanto ao conteúdo utilizado 
para elaboração de tal questão, há conformidade com o publicado no edital referente, a saber: “emprego das classes de 
palavras”. 
Fonte:  

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

 SACONNI, Luis Antonio. Nossa Gramática Teoria e Prática. Atual. 
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Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o Estatuto do Idoso “Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados 
paralelamente aos serviços regulares.”. 
Fonte: Estatuto do Idoso 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem regulamentada pela Lei do Sinase, nos seguintes artigos: “Art. 10.  Os Municípios inscreverão seus 
programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Art. 42.  As medidas socioeducativas de liberdade assistida, de semiliberdade e de internação 
deverão ser reavaliadas no máximo a cada 6 (seis) meses, podendo a autoridade judiciária, se necessário, designar 
audiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cientificando o defensor, o Ministério Público, a direção do programa de 
atendimento, o adolescente e seus pais ou responsável.  § 1o  A audiência será instruída com o relatório da equipe 
técnica do programa de atendimento sobre a evolução do plano de que trata o art. 52 desta Lei e com qualquer outro 
parecer técnico requerido pelas partes e deferido pela autoridade judiciária.  § 2o  A gravidade do ato infracional, os 
antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por 
outra menos grave. § 3o  Considera-se mais grave a internação, em relação a todas as demais medidas, e mais grave a 
semiliberdade, em relação às medidas de meio aberto. Art. 46, § 1o  No caso de o maior de 18 (dezoito) anos, em 
cumprimento de medida socioeducativa, responder a processo-crime, caberá à autoridade judiciária decidir sobre 
eventual extinção da execução, cientificando da decisão o juízo criminal competente.  Art. 53.  O PIA será elaborado sob 
a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do 
adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável.” O que se constata é que apenas a alternativa 
que trata do PIA está incorreta.  
Fonte: Lei do Sinase. 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para Conhecimentos Gerais que determina que os temas devem 
cobrar “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento sustentável, 
segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. Portanto, ela cumpriu 
seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no Estado do Rio Grande do Norte. Trata-
se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma base segura de informação no site 
oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso que uma questão oferta ao 
envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de fundamentação um endereço 
eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se direcionam. No Rio Grande do Norte, o 
Economia Solidária tem como finalidade promover ações integradas e articuladas que possibilite a construção de 
alternativas de geração de emprego e renda para 1 mil famílias que se encontram em situação de extrema pobreza, 
através de ações de capacitação, fomento e organização social, formação de redes de produção e comercialização, 
geração de finanças solidária, incubação de empreendimentos e assessoria técnica e gerencial para 50 
empreendimentos. A concepção do projeto foi através de parceria firmada entre o Governo do Estado, através da 
Sethas e a Secretaria Nacional de Economia Solidária, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, segundo 
informações oficiais contidas no endereço eletrônico oficial do estado do Rio Grande do Norte. O enunciado da questão 
apresenta exposição do tema a ser tratado cobrando uma complementação correta dentre as alternativas apresentadas. 
Um tipo de questão muito comum e usual em processos de seleção pública e de avaliação educacional. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=9963&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Projetos+de+Econ
omia+Solid%E1ria 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os 
temas devem cobrar  “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento 
sustentável, segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. Portanto, ela 
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cumpriu seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no Estado do Rio Grande do 
Norte. Trata-se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma base segura de 
informação no site oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso que uma 
questão oferta ao envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de fundamentação um 
endereço eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se direcionam. O Programa do 
Leite Potiguar é um programa social que se insere entre as expressões da questão social, já que vem prestar auxílio a 
recém-nascidos que, por ventura, estejam impossibilitados de amamentar de suas mães, deixando de ingerir alimento 
importante para seu desenvolvimento e saúde. Lançado em agosto de 2015, no bairro de Mãe Luiza, o novo Programa 
do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão compartilhada entre a Sethas-RN e a Emater-RN com o objetivo de melhorar 
o atendimento aos beneficiários. Enquanto a Emater-RN permanece responsável pelos recursos, pagamentos e pela 
assistência técnica aos produtores, a Sethas-RN ficou encarregada pelos beneficiários, com foco em famílias em situação 
de extrema pobreza. Não há nenhuma incorreção nas siglas apresentadas no enunciado desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102282&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Programas 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que dobra a pena para crimes de estelionato praticados contra idosos. 
Antes da alteração, a punição seria de um a cinco anos de prisão, além da multa. A partir de hoje, de acordo com o 
Diário Oficial, a detenção passa a ser de dois a dez anos. O autor do projeto de lei, proposto em 2010, é o deputado 
federal Márcio Marinho. O objetivo dele é evitar que criminosos se valham da condição vulnerável de pessoas com mais 
de 60 anos para tirar proveito delas. Não há nenhuma restrição na questão que expresse que apenas as pessoas com 
mais de 60 anos de idade seriam beneficiadas por esta lei, portanto, não se pode desqualificar sua adequação por não 
informar de forma ampla os beneficiados pela lei, já que não era este o objetivo da questão. O comando da questão 
informava que “Uma Lei sancionada no final de 2015 pela presidente Dilma Rousseff, originária do projeto de Lei 
proposto em 2010 pelo deputado federal Márcio Marinho (PRB-BA), dobrou a pena prevista no Código Penal para crime 
de estelionato, caso a vítima seja” (...), deixa para que a conclusão da afirmação fosse efetuada com alguma das quatro 
alternativas apresentas. Portanto, se a lei abrange pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, a alternativa que 
expressa “mais de 60 anos” esta correta (pois é uma faixa etária beneficiada pela Lei), sendo adequada para a marcação. 
É importante que se esclareça que a questão, incluída da prova de Conhecimentos Gerais, não busca conhecimentos 
jurídicos específicos e profundos, nem muito menos entrar neste mérito de discussão, mas sim, mensurar o 
conhecimento geral quanto aos benefícios sociais que vem sendo implantados e desenvolvidos no Brasil. 
Fonte:  

 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/12/1723956-dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-de-estelionato-
contra-idoso.shtml 

 http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/dilma-sanciona-lei-que-dobra-pena-para-estelionato-contra-
idoso.html 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
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pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca,  que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não pode-se apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que “o conteúdo na questão não estava entre os propostos no edital para o cargo de educador 
social”. Considera-se IMPROCEDENTE o recurso, pois o tópico “Família: as novas modalidades de família, metodologias 
de abordagem familiar” está contemplado no Conteúdo Programático.  A questão 32 foi elaborada a partir do texto 
“Novas propostas e velhos princípios: a assistência às famílias no contexto de programas de orientação e apoio 
sociofamiliar”, de Regina Célia Tamaso Mioto. A autora, que tem formação em Serviço Social e participa do Núcleo de 
Pesquisa Interdisciplinar “Sociedade, Família e Políticas Sociais” aborda “o discurso sobre a importância da família no 
contexto da vida social” (MIOTO, 2010, p. 43). Ressalta a autora, que muitos programas de apoio sociofamiliar destacam 
a necessidade da “recuperação da importância da família como lugar de busca de condições materiais de vida, de 
pertencimento na sociedade e de construção de identidade, principalmente nas experiências de insegurança, de perda 
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de lugar na sociedade e de ameaça de pauperização trazidas pelo desemprego” (WANDERLEY apud MIOTO, 2010, P. 44).  
O artigo divide-se em sete tópicos, sendo eles: as relações família e Estado, os estudiosos das relações entre família e 
Estado, a família no contexto de programas de apoio sociofamiliar, concepções estereotipadas de família e de papéis 
familiares, prevalência de propostas residuais, centralização de ações em situações-limite e não em situações cotidianas, 
e conclusão. Portanto, o conteúdo trabalhado no artigo de Mioto (2010) versa exatamente sobre o item “metodologias 
de abordagem familiar”, descrito no conteúdo programático do concurso. A autora avalia que se faz necessário 
“compreender que existe uma conexão direta entre proteção das famílias, nos seus mais diversos arranjos, e proteção 
aos direitos individuais e sociais de crianças e adolescentes. Dessa forma, ela tem o direito de ser assistida para que 
possa desenvolver, com tranquilidade, suas tarefas de proteção e socialização das novas gerações, e não penalizada por 
suas impossibilidades” (MIOTO, 2010, p. 57). Neste sentido, em conformidade com o conteúdo programático indicado 
para investidura ao cargo de Educador Social o conhecimento sobre os princípios norteadores das ações direcionadas a 
famílias é condição necessária. 
Fonte:  

 MIOTO, Regina Célia Tamaso. Novas propostas e velhos princípios: a assistência às famílias no contexto de 
programas de orientação e apoio sociofamiliar. In: SALES, Mione Apolinário. 

 MATOS, Maurílio Castro de; LEAL, Maria Cristina (org). Política Social, família e juventude: uma questão de 
direitos. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se IMPROCEDENTE a razão recursal, já que a questão foi elaborada a partir do seguinte item contemplado no 
Conteúdo Programático: “A dimensão técnico-operativa no serviço social: concepções e debates sobre instrumentos e 
técnicas”. Os dois artigos utilizados para o embasamento da questão versam sobre a dimensão técnico-operativa do 
Serviço Social. O primeiro artigo usado como referência – SANTOS, FILHO e BACKX, 2012 – apresenta “o conjunto de 
questões que os textos elaborados pelos convidados suscitou nos participantes do simpósio ‘A Dimensão Técnico-
operativa no Serviço Social: Desafios Contemporâneos na Formação Profissional do Assistente Social Frente aos Novos 
Padrões de Proteção Social’” (SANTOS, FILHO e BACKX, 2012, P. 15).  
O segundo artigo utilizado na questão – SANTOS e NORONHA, 2011 – “apresenta um resultado parcial da pesquisa 
intitulada Os instrumentos e técnicas na intervenção profissional do assistente social (...)” (SANTOS e NORONHA, 2011, 
p. 47). Desse modo, conclui-se que a questão 40 contempla tanto a “dimensão técnico-operativa no serviço social”, 
quanto o “debate sobre os instrumentos e técnicas”, que estavam descritos no conteúdo programático do concurso. 
Fonte:  

 SANTOS, Cláudia Mônica dos; FILHO, Rodrigo de Souza; BACKX, Sheila. A dimensão técnico-operativa do Serviço 
Social: questões para reflexão. In: SANTOS, Cláudia Mônica dos; GUERRA, Yolanda (org). A dimensão técnico-
operativa no Serviço Social: desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2012. 

 SANTOS, Cláudia Mônica dos; NORONHA, Karine. O estado da arte sobre os instrumentos e técnicas na 
intervenção profissional do assistente social – uma perspectiva crítica. In: FORTI, Valéria; GUERRA, Yolanda (org). 
Serviço Social: temas, textos e contextos – Coletânea Nova de Serviço Social. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. 

 
 

Cargo: Estatístico 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando o último algarismo a ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente 0 (ou caso o 5 seja o último 
algarismo) , soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. Exemplo: 4.550 
arredondado à primeira casa decimal torna-se 4.6.  
Quando o último algarismo a ser conservado for par, seguido de 5 e posteriormente 0 (ou caso o 5 seja o último 
algarismo) , permanece o algarismo a ser conservado e retiram-se os posteriores. Exemplo: 4.850 arredondado à 
primeira casa decimal torna-se 4.8. Portanto, considerando as regras de arredondamento na numeração decimal da 
ABNT, o número 0.225 arredondado a duas casas decimais torna-se 0.22, que é a resposta correta da questão.  
A resposta no gabarito deverá ser mantida.  
Fonte: Norma Brasileira ABNT 5891, Regras de Arredondamento na numeração decimal, 2ª Edição 10/12/2014, Válida a 
partir de 10/01/2015. 
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Questão: 32 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As informações adicionais da questão 32 estão incorretas, o que induziu ao erro. 
A tabela com as informações adicionais deveria ser: 
  

 

 

  
Além disso, a opção considerada correta da questão foi calculada de acordo com as informações adicionais incorretas e 
está errada. A questão 32 foi ANULADA.  
Fonte: TRIOLA, Mario F. Introdução á Estatística. LTC, 2008. 
 
 
 

Cargo: Nutricionista 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 
estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dias, semanas, meses são marcados pelos segundos, minutos do relógio. Ainda que possam denotar um tempo 
impreciso, essas expressões marcam o tempo cronológico aquele que obedece ao relógio.  
Fonte: Literatura – História e Texto – Vol. 1 – Samira Youssef Campedelli. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “... mas o telefone 
tocou, fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 
expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 
ações “ o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 
Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é a que responde de forma correta essa questão. A palavra “logo” da frase I expressa tempo e a palavra 
“talvez” da frase II expressa dúvida. 
Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Ed. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta encontra-se na parte final do inciso VII do parágrafo único do art. 194 da Constituição da República 
Federativa do Brasil: “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 
social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e equivalência dos benefícios e 
serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - 
irredutibilidade do valor dos benefícios; V - eqüidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de 
financiamento; VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.” O que se 
constata é que a questão reproduz o texto da norma constitucional. 
Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil 
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Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados a previdência 
social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 
imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 
deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 
complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 
explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 
A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 
pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 
outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 
cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 
Fonte:  
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-DO-
ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da questão está dentro do proposto para estudos. Hormônios influenciam diretamente em patologias e 
outras complicações em diferentes fases e momentos biológicos, sendo que sua carência ou excesso pode contribuir 
para o surgimento ou agravo de doenças. No conteúdo programático aparecem tópicos como: Alimentação nas 
diferentes fases e momentos biológicos e Aspectos clínicos da carência e do excesso, estando a questão dentro do 
conteúdo. A secretina estimula as células acinares pancreáticas a liberarem bicarbonato e água. O duodeno no 
momento da digestão se encontra ácido e com o pH baixo (menor que 4,5). O bicarbonato é uma substância básica que 
quando secretada eleva o pH duodenal para próximo de 7. Portanto a questão está correta.                                                                                              
Fonte: DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. Editora Blucher. 2012. 1186p. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O mel é um alimento glicídico classificado como açucarado propriamente dito e não naturalmente açucarado. O xarope 
de milho está escrito corretamente, não sendo necessário para o entendimento da questão que o xarope é de milho. A 
questão está correta contando com apenas uma alternativa a ser marcada. 
Fonte: OETTERER, M. et al. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Editora Manole. 2006. 612p. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A umidade relativa, assim como a temperatura e a presença e concentração de gases são fatores extrínsecos. A 
composição gasosa do ambiente como referido pelo recurso é um fator extrínseco. Já a composição do alimento é um 
fator intrínseco, estando a questão correta.  
Fonte: ANDRADE, N. J. Higiene na Indústria de Alimentos. Editora Varela. 2008. 412p. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não são todos os nutricionistas que estão habilitados e apresentam conhecimentos específicos para a produção de 
alimentos funcionais, sendo isso uma desvantagem. Além disso, o fato de ter que elaborar rótulos para esclarecer os 
comensais é dispendioso e trabalhoso, sendo assim uma desvantagem. A questão está correta. 
Fonte: SAAD, S.M.I. et al. Probióticos e Prebióticos em Alimentos: Fundamentos e Aplicações Tecnológicas. Editora 
Varela. 2011. 669p. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A temperatura de segurança para o armazenamento do abacaxi é de 7ᵒC para que não fique com coloração apagada, a 
polpa aquosa e aumento da acidez. Já a temperatura de segurança para armazenamento da banana é em média 12ᵒC 
para que não ocorra o escurecimento da polpa e da casca, bem como o empedramento e não abaixo de 10ᵒC como 
referido em recurso. A essa temperatura ocorre prejuízos a conservação da banana. A questão está correta. 
Fonte: OETTERER, M. et al. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Editora Manole. 2006. 612p. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estudos demonstram que o consumo de probióticos melhora o perfil lipídico de pacientes dislipidêmicos, diminuindo 
principalmente os triacilgliceróis e o LDL-c. O aumento do HDL-c foi demonstrado em modelos animais e não é um 
parâmetro padronizado para humanos, uma vez que não são todos os estudos que demonstram esse resultado, Dessa 
forma, não podemos afirmar que o consumo dos probióticos aumenta o HDL-c. Com relação ao metabolismo 
microbiano, a alternativa está correta, uma vez que o consumo de prebióticos e probióticos altera o metabolismo 
humano e não o metabolismo microbiano. 
Fonte: SAAD, S.M.I. et al. Probióticos e Prebióticos em Alimentos: Fundamentos e Aplicações Tecnológicas. Editora 
Varela. 2011. 669p. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Superfícies de aço inoxidável são lisas e permeáveis e não impermeáveis como afirmado na questão. Uma vez que são 
permeáveis, podem ser danificadas por alcalinos fortes e outros agentes de limpeza como argumentado no recurso.  
Fonte: ANDRADE, N. J. Higiene na Indústria de Alimentos. Editora Varela. 2008. 412p. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É sabido que esse decreto foi revogado, porém a questão está correta, uma vez que considerando esse decreto, a 
cerveja Porter é uma cerveja do tipo Ale, sendo utilizada na sua fabricação malte altamente tostado. O enunciado fala 
que as cervejas são agrupadas em dois grandes grupos e não classificadas em dois grupos, portanto, correta. 
Fonte: OETTERER, M. et al. Fundamentos de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Editora Manole. 2006. 612p. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo contempla os tópicos de higiene e conservação de alimentos. Além disso, insere-se no tópico de saúde 
coletiva, uma vez que as doenças causadas por esses microrganismos é um problema de saúde pública, estando dentro 
do conteúdo programático do concurso. 
As infecções causadas pelo Staphylococcus aureus causam vômito e diarreia com ausência de febre. A questão está 
correta. 
Fonte: ANDRADE, N. J. Higiene na Indústria de Alimentos. Editora Varela. 2008. 412p. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado afirma que as fibras da dieta compreendem os componentes do alimento que não podem ser quebrados 
por enzimas digestivas humanas, ou são quebradas parcialmente por bactérias intestinais, sendo as pectinas e outros 
tipos de fibras se enquadram nessa situação. As fibras solúveis atuam no colesterol com maior eficácia. Portanto, hoje é 
sabido que as fibras insolúveis também contribuem para a diminuição da concentração de colesterol no organismo 
humano. A lignina é uma fibra não digerível, insolúvel em água e que é capaz de absorver substancias orgânicas, 
apresentando portando, entre seus efeitos fisiológicos, a capacidade de se ligar ao colesterol, a carcinógenos, além de 
aumentar o bolo fecal. 
Fonte: DEVLIN, T.M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. Editora Blucher. 2012. 1186p. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão está inserida no tópico de Alimentação Coletiva: Atividades de alimentação e nutrição realizadas nas 
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Unidades de Alimentação e Nutrição, por se tratar de um procedimento comum nas Unidades de Alimentação e 
Nutrição.  
Fonte: ANDRADE, N. J. Higiene na Indústria de Alimentos. Editora Varela. 2008. 412p. 
 
 

Cargo: Pedagogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a única palavra que não possui o significado de “ignaros” é 
“pretensiosos”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 
estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “... mas o telefone 
tocou, fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 
expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 
ações “ o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 
Fonte: SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo “isso” se refere ao fato do autor se sentir culpado pelo gesto leviano de ter enterrado a castanha, ou seja, esse 
fato já foi citado no texto. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a devida vênia 
aos recursos apresentados, a questão utilizou a própria redação do artigo do ECA, a saber: “Art. 2º Considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.” A afirmativa II está correta pois de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa 
III está correta, pois de acordo com o art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa IV está correta, pois 
de acordo com o art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente.    
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Art. 18-A. do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: “A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: I - castigo físico: 
ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 
em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança ou ao adolescente que:  a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou  c) ridicularize.” O que se constata é 
que a alternativa indicada como correta no gabarito está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato 
de utilizar o termo “ameaça” e não “ameace” não tem o condão de alterar o sentido do texto.         
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Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estabelece o Estatuto do idoso que “Art. 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os 
prestadores.”. 
Fonte: Estatuto do Idoso 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a saber: “Art. 18.  É assegurada atenção integral à saúde 
da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e 
igualitário. § 1o  É assegurada a participação da pessoa com deficiência na elaboração das políticas de saúde a ela 
destinadas. § 2o  É assegurado atendimento segundo normas éticas e técnicas, que regulamentarão a atuação dos 
profissionais de saúde e contemplarão aspectos relacionados aos direitos e às especificidades da pessoa com deficiência, 
incluindo temas como sua dignidade e autonomia. § 3o  Aos profissionais que prestam assistência à pessoa com 
deficiência, especialmente em serviços de habilitação e de reabilitação, deve ser garantida capacitação inicial e 
continuada. § 4o  As ações e os serviços de saúde pública destinados à pessoa com deficiência devem assegurar: I - 
diagnóstico e intervenção precoces, realizados por equipe multidisciplinar;  II - serviços de habilitação e de reabilitação 
sempre que necessários, para qualquer tipo de deficiência, inclusive para a manutenção da melhor condição de saúde e 
qualidade de vida; III - atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação; IV - campanhas de 
vacinação; V - atendimento psicológico, inclusive para seus familiares e atendentes pessoais; VI - respeito à 
especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência; VII - atenção sexual e 
reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida; VIII - informação adequada e acessível à pessoa com deficiência e 
a seus familiares sobre sua condição de saúde; IX - serviços projetados para prevenir a ocorrência e o desenvolvimento 
de deficiências e agravos adicionais; X - promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no 
SUS, em todos os níveis de atenção, no atendimento à pessoa com deficiência, bem como orientação a seus atendentes 
pessoais; XI - oferta de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos e fórmulas 
nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério da Saúde. § 5o  As diretrizes deste artigo aplicam-se também às 
instituições privadas que participem de forma complementar do SUS ou que recebam recursos públicos para sua 
manutenção.” 
Fonte: Estatuto da Pessoa com Deficiência 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados a previdência 
social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 
imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 
deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 
complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 
explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 
A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 
pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 
outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 
cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 
Fonte:  
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-DO-
ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que a opção apresentada na afirmativa ( A ) também constitui uma possibilidade de 
gabarito, porquanto a conduta do educador deva ser  ética, defendendo a concepção de que o educador deve basear-se 
nessa ética, a qual Freire define como “ética universal do ser humano” (p.16), sendo essencial ao trabalho docente.     
A banca recomenda a análise a alternativa A no detalhe negritado: A prática educativa apresenta uma natureza ética. 
Neste sentido, a educação vira política por causa da decisão dos educadores ao planejar o ato educativo. 
Esta banca fundamenta a manutenção do gabarito, pois, a alternativa A não questiona a natureza ética da educação, 
posto que para Freire, de fato assim deva ser.  
A banca considera que a afirmativa está errada a partir do segundo período da afirmativa, pois, a prática educativa não 
se encerra no saber ingênuo e neutralidade da educação. Para Freire é impossível a neutralidade da educação e, 
consequentemente, ela é política independentemente da escolha deste ou daquele professor: ela é política mesmo que 
o professor não tenha consciência disto ou não queira levar política para sua práxis.  
Fonte: Pedagogia da Autonomia- Saberes Necessários à Pratica Educativa. Editora Paz e Terra- São Paulo-SP 2010 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que Henri Wallon não concebe como estágio o sensório-motor e esta classificação foi 
utilizada por Piaget. Contudo, esta banca destaca que para Wallon, os estágios de desenvolvimento são cinco: Impulsivo-
emocional, sensório-motor e projetivo, personalismo, categorial, adolescência.  
Esta banca confirma que Jean Piaget, de fato, classifica um dos estágios de desenvolvimento da inteligência da criança 
como estágio sensório-motor, contudo, Wallon diferencia sua classificação tanto em algumas características, quanto na 
denominação, pois acrescenta o termo “projetivo” ao termo utilizado por Piaget: “sensório-motor” 
Para Wallon, o estágio sensório-motor e projetivo, que vai até os três anos, compreende a aquisição da marcha e da 
prensão, dão à criança maior autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços. Também, nesse 
estágio, ocorre o desenvolvimento da função simbólica e da linguagem. O termo projetivo refere-se ao fato da ação do 
pensamento precisar dos gestos para se exteriorizar. O ato mental "projeta-se" em atos motores. Como diz Dantas 
(1992), para Wallon, o ato mental se desenvolve a partir do ato motor. 
A banca considera que o gabarito proposto na questão é de fato aquele que descreve as fases do desenvolvimento na 
teoria de Wallon. O período sensório-motor proposto por Piaget é uma das etapas do desenvolvimento da inteligência 
para o autor, assim como o sensório-motor e projetivo é um estágio na teoria do autor proposto na questão, Henri 
Wallon. 
Fonte: http://psicologandonanet.blogspot.com.br/2008/03/teorias-de-desenvolvimento-henri-wallon.html acesso em 
03 de março de 2016. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que as alternativas A e D são iguais e por este motivo a questão deveria ser anulada. A 
fundamentação dos recorrentes aponta para o item 5.1.3 do edital: “Os itens das provas objetivas serão do tipo múltipla 
escolha, com 4 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta correta”.  
Esta banca considera improcedente, pois o gabarito, alternativa C, não foi afetado pelas alternativas A e D, no caso com 
a mesma sequência FFVV. O gabarito C destaca que todas as afirmativas são verdadeiras, demonstrando que os que a 
escolheram conhecem as teorias propostas por Piaget e Vygotsky, não tendo estes sido levados ao erro pela repetição 
de alternativas, já que estas indicavam que dois conceitos importantes acerca dos teóricos estavam erradas. Além disso, 
atendendo ao item 5.1.3, a questão possuía uma única resposta correta e, embora repetidas, as quatro opções de 
resposta. O que levaria à anulação seria o fato de o gabarito ser uma das alternativas repetidas. 
Fonte: Teorias Psicogenéticas em Discussão: Piaget- Yves de La Taille, Vygotsky- Marta Kohl de Oliveira, Wallon- Heloysa 
Dantas. 18 edição, Summus Editorial - 1992 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apontam que o pensamento de Max Frisch associado às necessidades hierarquizadas por Maslow, 
não fazem parte dos conhecimentos específicos de um pedagogo e não está prevista no edital. 
Esta banca destaca que as necessidades hierarquizadas por Maslow constituem uma das teorias da motivação humana. 
No caso o edital aponta na relação de conteúdos específicos os “principais aspectos do comportamento organizacional 
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(conflitos, poder, liderança, comunicação, motivação, técnicas de negociação)”.  
No caso do pensamento de Max Frish, a banca considera que sua utilização foi contextual somente, e objetivava fazer 
com que analisasse as questões motivacionais propostas por Maslow em consonância com o pensamento ali exposto, e 
não um pensamento que deveria ser alcançado mnemonicamente, pois existiria de leituras anteriores em sua formação 
específica. A banca poderia utilizar-se de qualquer fragmento de qualquer escritor, pois o objeto de avaliação era o 
conhecimento acerca da teoria das necessidades hierarquizadas por Maslow, esta sim faz parte da formação do 
Pedagogo, porquanto a motivação é condição intrínseca e fundamental para a aprendizagem. 
Fonte: 
 

 A teoria de Maslow e sua relação com a educação de adultos. http://www.sociologia.org.br/tex/pscl45ibes.htm  
acesso em 03/03/2016 

 Comportamento Organizacional: Idalberto Chiavenato 
http://consultapsicologo.com.br/2008/03/27/maslow-mcgregor-e-herzberg-teorias-motivacao/ acesso em 
02/02/2016 

 Teorias Motivacionais PUC- Minas Gerais 
http://www.gerenciamento.ufba.br/MBA%20Disciplinas%20Arquivos/Lideranca/Teorias%20Motivacionais%20P
ontif%C3%ADcia%20Universidade%20Cat%C3%B3lica%20de%20%E2%80%A6.pdf acesso em 03/03/2016 

 A importância da motivação no processo de aprendizagem.  
http://espacoescolar.com.br/geral/a-importancia-da-motivacao-no-processo-da-aprendizagem/ 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razoes recursais dispõem que a teoria Histórico-Crítica seria de autoria de Vygotsky. Esta banca julga improcedente, 
pois esta teoria, também conhecida como Teoria Crítico Social dos Conteúdos, teve suas propostas desenvolvidas, no 
Brasil, por Dermeval Saviani, o qual se baseia em vários autores, como: Marx, Grasmci, Kosik, Snyders, entre outros. 
Junto a Saviani, temos vários outros educadores a favor desta corrente, dos quais destacamos José C. Libâneo, Carlos R. 
J. Cury e Guiomar N. de Mello.  Segundo Aranha (1996), a Pedagogia Crítico-social dos conteúdos, ou, como também é 
conhecida, a Pedagogia Histórica-crítica, busca: “Construir uma teoria pedagógica a partir da compreensão de nossa 
realidade histórica e social, a fim de tornar possível o papel mediador da educação no processo de transformação social. 
Não que a educação possa por si só produzir a democratização da sociedade, mas a mudança se faz de forma 
mediatizada, ou seja, por meio da transformação das consciências”. (ARANHA, 1996, p. 216). 
Fonte:  

 AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA Dermeval Saviani- Disponível em 
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Dermeval_Saviani_artigo.pdf  

 A Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos, disponível em PORTAL EDUCAÇÃO 
http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/32706/pedagogia#ixzz41sfVZVLp 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem que segundo o ECA, além dos gestores, os funcionários da escola também deverão 
comunicar ao Conselho Tutelar para que este tome conhecimento dos fatos e comunique ao Ministério Público.  
A afirmativa que é o gabarito da questão e está sendo objeto do recurso é cópia textual do artigo 220 do referido 
estatuto, SEÇÃO V – Do Ministério Público, conforme segue: 
“Art 220 ECA: Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam objeto de ação civil, e indicando-lhe os elementos de 
convicção.” Este artigo aponta a obrigação do servidor público, qualquer que seja seu cargo ou função, de provocar a 
iniciativa do Ministério Público em casos de objetos de ação civil. Ou seja, qualquer pessoa poderá, mas o servidor 
público deverá acionar o Ministério Público. No caso a questão não está restrita à escola, e sim a todos os casos 
comprovados de desrespeito à criança e ao adolescente, e a correta atuação do servidor público. 
O artigo que embasa o requerente configura uma aplicação restrita aos ambientes escolares: Art 56 - Os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: I – maus-tratos envolvendo 
seus alunos; II – reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; III – elevados 
níveis de repetência. Contudo, a banca traz em cópia a opção reivindicada como gabarito: C) poderá provocar a iniciativa 
do Conselho Tutelar prestando-lhe informações sobre os fatos que constituam ato infracionário, e indicando-lhe os 
elementos de convicção. Observe que “poderá provocar o Conselho Tutelar...” abre uma situação de exceção, deixando 



 

79 

 

uma margem para os gestores agirem discricionariamente, não cabendo, portanto a esta opção a condição de uma 
reposta correta. 
A banca confirma o gabarito preliminar. 
Fonte: 

 Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/99/artigo233256-1.asp 
 
Questão: 31 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As razões recursais dispõem que o gabarito da questão, letra A – Dar apoio alimentar à gestante e à nutriz, sem 
discriminação de classe, considerada por essa banca como errada por não trazer textualmente o artigo, cuja cópia é “ 
propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que dele necessitem”, contradiz os princípios de igualdade propostos pela 
constituição. Esta banca acata o recurso, considerando procedentes os argumentos, sobretudo porque a constituição 
brasileira proíbe a discriminação entre qualquer cidadão, conforme verificamos no Artigo 5º da CEF: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.” 
Assim sendo, o gabarito A, apesar de acrescentar a informação “sem discriminação de classe”, com intenção inicial de 
contradizer o que prevê o ECA “para os que dele necessitem”, fere a Constituição Federal quando, se considerado 
errado, sugere que deveria haver uma distinção de classe entre às gestantes e às nutrizes. Como as demais afirmativas 
não constituem exceção, a questão foi anulada. 
Fonte:  

 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- ECA 

 Constituição da República Federativa do Brasil, disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em 04/03/2016 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem acerca da troca do gabarito de B para D. Contudo, a opção D está errada, pois substitui o 
termo “absoluta prioridade”, por “relativa prioridade”, modificando assim o sentido do artigo. A afirmativa D traz a 
seguinte redação: “estabelece como dever da família, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com relativa 
prioridade, o efetivo direito à vida, à saúde, à alimentação, ao transporte, à moradia, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”; o texto da lei traz a 
seguinte redação: “estabelece como dever da família, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, o efetivo direito à vida, à saúde, à alimentação, ao transporte, à moradia, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Outro disposto como 
razão recursal é o fato de apontar como correta a afirmativa B-  Estatuto do Idoso transforma em crime, com penas que 
vão até 12 anos de prisão, maus tratos a pessoas idosas. A banca considera que o argumento apresentado, o próprio 
artigo 99 confirma, e não exclui, a assertividade da alternativa. Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou 
psíquica, do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando-o de alimentos e cuidados 
indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: 
Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1o Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2o Se resulta a morte: 
Pena - reclusão de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 
Fonte: Estatuto do Idoso comentado: disponível em http://unimep.br/anexo/adm/30092015150155.pdf 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem acerca da existência de mais de uma alternativa de resposta, pois considera também como 
certa a alternativa A: O Estatuto prevê que a educação destinada ao idoso deve ser forma de inclusão social, visto que os 
cursos especiais para pessoas nesta idade deverão prescindir de conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 
computação e demais avanços tecnológicos. Contudo, a banca destaca que ao afirmar que a educação deverá prescindir 
de conteúdos relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos, está na verdade 
dizendo que a educação destinada ao idoso não necessita destes conteúdos. Para estar correta esta alternativa, a 
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redação deveria ser: “o Estatuto prevê que a educação destinada ao idoso deve ser forma de inclusão social, visto que os 
cursos especiais para pessoas nesta idade deverão incluir conteúdo relativo às técnicas de comunicação, computação e 
demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna”. 
Fonte:  
http://www.direitocom.com/estatuto-do-idoso-comentado/titulo-ii-dos-direitos-fundamentais-do-artigo-8-ao-42 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

As razões recursais dispõem acerca da existência de dois gabaritos ou ainda que a resposta correta seria a letra D. A 

banca traz as alternativas erradas com as correções respectivas, de modo a confirmar o gabarito indicado a priori: 
A - Centralização Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nos 
Municípios, e consequente comando das ações na esfera municipal; participação da população, por meio de 
organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis e primazia da 
responsabilidade do município na condução da política de assistência social sobre todas as esferas de governo. 
B- descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das 
ações em cada esfera de governo; participação da população, por meio de organizações representativas fóruns 
estaduais, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis e primazia da responsabilidade do 
Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 
D- descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando 
compartilhado único das ações em cada esfera de governo; participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis e primazia da responsabilidade 
do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. 
Dessa forma, a banca mantém o gabarito C como a opção de resposta correta para a questão. 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742compilado.htm acesso em 01 de fevereiro de 2016 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apontam erro na divulgação do gabarito ou mesmo a existência de duas alternativas certas, além de 
erro no enunciado. No caso de erro de enunciado, o requerente cita as políticas para os municípios de pequeno porte, 
que não são objeto de exame na questão 38. Para as demais situações, esta banca argumenta que a Política Nacional de 
Assistência Social  (PNAS p.36 e p.37) no item referente especificamente ao gabarito indicado pela banca,  2.5.2. 
Proteção Social Especial, prevê que nos casos indicados na questão 38:” As linhas de atuação com as famílias em 
situação de risco devem abranger desde o provimento de seu acesso a serviços de apoio e sobrevivência, até sua 
inclusão em redes sociais de atendimento e de solidariedade”, contém de fato as ações relativas à proteção social 
básica, mas é maior e portanto vai além desta, necessitando a inclusão de ações específicas, conforme indica o PNAS 
p.36 e p37., que a banca passa a citar em cópia fiel ao publicado pelo governo, chamando à atenção para os destaques 
em negrito: “2.5.2. Proteção Social Especial:  Além de privações e diferenciais de acesso a bens e serviços, a pobreza 
associada à desigualdade social e a perversa concentração de renda, revela-se numa dimensão mais complexa: a 
exclusão social. O termo exclusão social confunde-se, comumente, com desigualdade, miséria, indigência, pobreza 
(relativa ou absoluta), apartação social, dentre outras. Naturalmente existem diferenças e semelhanças entre alguns 
desses conceitos, embora não exista consenso entre os diversos autores que se dedicam ao tema. Entretanto, 
diferentemente de pobreza, miséria, desigualdade e indigência, que são situações, a exclusão social é um processo que 
pode levar ao acirramento da desigualdade e da pobreza e, enquanto tal, apresenta-se heterogênea no tempo e no 
espaço. A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas situações socioeconômicas que 
induzem à violação dos direitos de seus membros, em especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas 
com deficiência, além da geração de outros fenômenos como, por exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, 
idosos abandonados que estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis da exclusão social. 
Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da população onde há maiores índices de 
desemprego e de baixa renda dos adultos. As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, socialização e 
mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e 
afetivos. A vida dessas famílias não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e necessidade de 
sobrevivência. Elas precisam ser compreendidas em seu contexto cultural, inclusive ao se tratar da análise das origens e 
dos resultados de sua situação de risco e de suas dificuldades de auto-organização e de participação social. Assim, as 
linhas de atuação com as famílias em situação de risco devem abranger desde o provimento de seu acesso a serviços de 
apoio e sobrevivência, até sua inclusão em redes sociais de atendimento e de solidariedade.” Portanto, com o 



 

81 

 

entendimento de que a Proteção Social Especial contém as ações da proteção social básica, mas é maior, a solicitação da 
razão recursal não procede e mantém o gabarito B. 
Fonte:  
PNAS- disponível em http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais dispõem acerca de erro na divulgação do gabarito, tendo o recorrente solicitado como gabarito a 
opção B, já que a inalienabilidade dos direitos humanos é verdadeira (opção C). Outro recorrente não fundamenta seu 
pedido de revisão de todas as questões, alegando apenas não constarem nos conteúdos programados pela banca. 
Para este último argumento, a banca confirma a previsão dos temas nos conteúdos solicitados pela banca, para a 
questão 39, a indicação encontra-se no edital “a problemática das desigualdades e a violação dos direitos humanos”. 
Para o primeiro, de fato, a banca concorda que a inalienabilidade dos direitos humanos é verdadeira, e, portanto, 
indiscutível. Contudo, o que torna a opção o gabarito, é a afirmativa de que eles não podem ser limitados em situações 
específicas. A banca se baseia na Declaração Universal dos Direitos Humanos que destaca que em situações específicas 
eles podem ser limitados, conforme recorte do documento a seguir: 
“Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; eles podem ser limitados 
em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada 
de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal.” 
Além disso, o gabarito solicitado, a opção B, contém uma afirmativa verdadeira e não pode ser considerada incorreta 
conforme o comando da questão. 
Dessa forma, a banca considera improcedentes as razoes recursais dos requerentes. 
Fonte:  

 Declaração Universal dos Direitos Humanos -  http://www.dudh.org.br/definicao/ acesso em 05/02/2016 

 http://br.youthforhumanrights.org/voices-for-human-rights/human-rights-abuses.html acesso em 05/02/2016 

 
 
Cargo: Psicólogo 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, a única palavra que não possui o significado de “ignaros” é 
“pretensiosos”. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os sentidos das frases sublinhadas na questão 2 estão devidamente expressos na alternativa C, pois o autor disse uma 
frase que ele mesmo chamou de “profética” sem ligar para a profecia  (disse apenas por dizer) e fica claro que o sentido 
aqui é de indiferença. Não cabe  o ceticismo porque ele não acredita nem desacredita no que diz.  Isso é indiferente para 
ele. A afirmação “apenas por dizer” demonstra tal postura. 
A fala da empregada, por sua vez, demonstra uma esperança pois o  uso da expressão “quem sabe” deixa clara a 
esperança da empregada quanto a Deus ouvir o que o narrador está dizendo.  
Dessa forma, não existe outra alternativa para o sentido das expressões sublinhadas.  
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 
estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 
Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os dias, semanas, meses são marcados pelos segundos, minutos do relógio. Ainda que possam denotar um tempo 
impreciso, essas expressões marcam o tempo cronológico aquele que obedece ao relógio.  
Fonte: Literatura – História e Texto – Vol. 1 – Samira Youssef Campedelli. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “...mas o telefone tocou, 
fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 
expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 
ações “ o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 
Fonte: SACCONI, Luiz  Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Nas alternativas “A”, “B” e “D” as palavras “gesto” “vaso” e “silêncio” são substantivos e na alternativa “C”, a palavra 
“falsa” é um adjetivo. 
Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa – Ed. Objetiva. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B” é a que responde de forma correta essa questão. A palavra “logo” da frase I expressa tempo e a palavra 
“talvez” da frase II expressa dúvida. 
Fonte: Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa – Ed. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A afirmativa I está correta, pois de acordo com o art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com a devida vênia 
aos recursos apresentados, a questão utilizou a própria redação do artigo do ECA, a saber: “Art. 2º Considera-se criança, 
para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos 
de idade.” A afirmativa II está correta pois de acordo com o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa 
III está correta, pois de acordo com o art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A afirmativa IV está correta, pois 
de acordo com o art. 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente.    
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão vem tratada no Art. 18-A. do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: “A criança e o adolescente têm o 
direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos 
responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de 
cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se: I - castigo físico: 
ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 
em: a) sofrimento físico; ou b) lesão; II - tratamento cruel ou degradante: conduta ou forma cruel de tratamento em 
relação à criança ou ao adolescente que:  a) humilhe; ou b) ameace gravemente; ou  c) ridicularize.” O que se constata é 
que a alternativa indicada como correta no gabarito está de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O fato 
de utilizar o termo “ameaça” e não “ameace” não tem o condão de alterar o sentido do texto.         
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente 
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Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados a previdência 
social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 
imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  
Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 
 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 
deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 
complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 
explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 
A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 
pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 
outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 
cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 
Fonte:  
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-DO-
ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de fato de grande importância social para o Rio Grande do Norte por se tratar de um projeto que já se 
inicia pela região metropolitana e capital, podendo se expandir para todo o estado, estando, portanto, inserido em tema 
destacável para esta disciplina do concurso e para a organização para a qual as vagas são destinadas. A questão toma 
por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os temas devem 
cobrar o  “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, desenvolvimento sustentável, 
segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e nacional”. O Governo do Estado vai 
implantar na Grande Natal o projeto de transporte gratuito para a população de baixa renda, garantindo o acesso dessas 
pessoas aos serviços públicos essenciais. O Transporte Cidadão foi anunciado nesta terça-feira pelo governador 
Robinson Faria durante a leitura da mensal anual na Assembleia Legislativa. Na ocasião já foi entregue o projeto de lei 
para os deputados. O Transporte Cidadão, que terá gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Habitação e da Assistência Social (Sethas-RN) e o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), será operacionalizado 
através de linhas circulares de ônibus de grande porte, com itinerários previamente planejados e identificados que 
ligarão pontos localizados em municípios da Região Metropolitana de Natal, com paradas na Central do Cidadão, 
Hospital Walfredo Gurgel, Liga Norte-riograndense Contra o Câncer, Hospital Giselda Trigueiro, Maternidade Escola 
Januário Cicco e Hospital Universitário Onofre Lopes. O serviço será subsidiado pelo Estado e ofertado gratuitamente 
para as pessoas comprovadamente desempregadas cadastradas no Sine-RN, gestantes, portadores de necessidades 
especiais e seus acompanhantes, portadores de doenças crônicas e acompanhantes, idosos a partir de 60 anos e 
beneficiários dos programas sociais de transferência de renda do Governo Federal (Bolsa Família). O fato a afirmativa 
não apresentar todos os beneficiados não compromete a questão, já que não há a utilização de um termo exclusivo que 
diz ser os desempregados os únicos beneficiados desta ação. Mesmo que seja previsto o cadastramento no SETHAS- RN 
também há apenas uma opção com o nome correto do programa, o que valida a resposta correta desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=103812&ACT=&PAGE=&PARM=&LBL=MAT%C9RIA 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Letra D. 
A pesquisa-ação... 
(V) – É compatível com o ideário de correntes políticas e sociais de cunho democrático e, até mesmo libertário, em 
processo de difusão em sociedades contemporâneas. 
(V) – Trata-se de um método que tende a ser mais valorizado por pesquisadores mais dispostos a se engajar ativamente 
em projetos de mudança do homem e da sociedade. 
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(F) – Nesse método, pesquisador e pesquisado se restringem das relações sociais que são reprodutoras e 
transformadoras das condições sociais nas quais eles estão inseridos, pois tal método visa a mudança efetiva. Ao 
contrário, não se restringem. 
(V) – É uma pesquisa que implica intervenção, ação de uns sobre os outros, uma prática social na qual pesquisador e 
pesquisados se apresentam enquanto subjetividades materializadas nas relações desenvolvidas, sendo ambos objetos 
de análise e descritos empiricamente 
Fonte: 

 Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes. 

 Krüger, H. (1989). Introdução à Psicologia Social. Coleção Temas Básicos de Psicologia – Rappaport, C.R. Coord. 
São Paulo: EPU. Vol. 12. 

 Lane, S.T.M. & Codo, W. (1993). Psicologia Social – o homem em movimento. 11ªed. São Paulo: brasiliense. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LETRA B. 
A questão traz, conforme o edital, as bases epistemológicas da Psicologia Social, sobretudo no Brasil. As sentenças 
elencadas são citações literais de autores renomados nessa área da Psicologia, os quais apresentam as características 
históricas da Psicologia Social em contexto internacional tanto Europeu, quanto Estadunidense, os quais são marcados 
pela influência seja da escola de Frankfurt, seja da Psicologia Experimental ((Myers, 2014); e, no Brasil, por meio da 
leitura de Krüger (1986) e de Lane (1993), verifica-se, em um primeiro momento, a reprodução de uma psicologia social 
que era, em princípio, a extensão da psicologia clínica praticada em consultório, e, posteriormente, devido a diferentes 
influências tais como os movimentos sociais das comunidades eclesiais de base e pelo contexto da Ditadura Militar, 
quando a Psicologia Social Brasileira passa a assumir um posicionamento sociohistórico. Em outros termos, embora a 
psicologia social no Brasil inicialmente apresentasse afinidades com a psicologia norte americana, conforme sinalizam as 
sentenças I e III, as demais afirmações evidenciam que essa disciplina assume a natureza sociohistórica do homem sem 
reduzir ou destituir a psicologia de suas especificidades. 
Fonte: 

 Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes. 

 Krüger, H. (1989). Introdução à Psicologia Social. Coleção Temas Básicos de Psicologia – Rappaport, C.R. Coord. 
São Paulo: EPU. Vol. 12. 

 Lane, S.T.M. & Codo, W. (1993). Psicologia Social – o homem em movimento. 11ªed. São Paulo: brasiliense. 

 Michener, H.A.; DeLamater, J.D. & Myers, D. J. (2005). Psicologia Social. São Paulo: Pioneira Thomson Learning. 

 Myers, D. J. (2014). Psicologia Social. 10ªed. Porto Alegre: Artmed. 
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LETRA A. 
Seção IV - Dos Procedimentos Referentes ao Atendimento das Famílias do Programa Bolsa Família, 
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Famílias com beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social - BPC e Benefícios Eventuais 
Subseção II 
Famílias com beneficiários do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC e Benefícios Eventuais  
Art. 26. Constituem procedimentos para o atendimento das famílias beneficiárias do BPC e dos Benefícios Eventuais: 
I - A equipe do CRAS ou equipe técnica da PSB deve atualizar, periodicamente, o diagnóstico do território, especificando 
a quantidade e as características das famílias com membros beneficiários do BPC e benefícios eventuais e os serviços 
socioassistenciais necessários para atendimento destas famílias; 
II - Serão atendidas, sobretudo, as famílias com beneficiários do BPC que se encontrem em situação de maior 
vulnerabilidade, dentre elas: 
a. idosos ou pessoas com deficiência vivendo em serviços de acolhimento; 
b. idosos ou pessoas com deficiência representados legalmente para fins de recebimento das parcelas referentes ao 
BPC; 
c. idosos ou pessoas com deficiência que se encontram em situação de dependência e/ou sob cuidados de terceiros; 
d. idosos ou pessoas com deficiência vivendo em situação de rua; 
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e. criança de 0 a 6 anos, com deficiência que não frequenta atividades educativas ou de reabilitação; 
f. criança e/ou adolescente com deficiência que está fora da escola e de atividades socioeducativas. 
III - A equipe do CRAS, ou, equipe técnica da PSB, deve associar as informações sobre beneficiários do BPC de até 18 
anos de idade que estão fora da escola com aquelas sob responsabilidade do Grupo Gestor Local do Programa BPC na 
Escola. 
IV - A equipe do CRAS ou equipe técnica da PSB deve articular-se com o órgão gestor local da política de assistência 
social para assegurar que nos locais em que não houver Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fique 
assegurado o encaminhamento do requerente ao município mais próximo que contar com tal estrutura. 
§ 1º Deverá garantir-se o acompanhamento, por equipe do CRAS ou equipe técnica da PSB, às famílias com criança de 
até seis anos de idade beneficiária do BPC. 
§ 2º O atendimento das famílias beneficiárias do BPC com idosos dependentes, com deficiências graves e severas e com 
crianças de até seis anos de idade deverá ser realizado por meio de intervenções que contribuam para a conquista da 
autonomia e independência, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitário e a garantia dos direitos 
socioassistenciais. 
§ 3º O atendimento das famílias com beneficiários que estão em serviços de acolhimento da rede socioassistencial 
deverá ter por foco a reconstrução e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a garantia dos direitos 
socioassistenciais; 
Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE. 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. Disponível em http://www.mds.gov.br/suas/protocolo-de-gestao-integrada-de-servicos-
beneficios-e-transferencias-de-renda-no-ambito-do-sistema-unico-de-assistencia-social-suas 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo está previsto no edital conforme os indicadores: “Parâmetros para atuação de psicólogos na política de 
assistência social. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integração de Serviços, 
Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.”. 
Seção III 
Do Processo de Operacionalização da Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do 
SUAS 
Subseção I 
Do Programa Bolsa Família e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
Art. 11. Compete ao Município e ao Distrito Federal: 
I - Analisar e sistematizar as informações das famílias beneficiárias do PBF e do PETI, mapeando os locais de incidência 
de situações de risco social específicas; 
II - Atualizar periodicamente o mapeamento das famílias beneficiárias do PBF e do PETI, com base nas informações 
disponibilizadas pelo MDS; 
III - Mapear a rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas existentes no município e estabelecer 
diretrizes que fortaleçam a articulação em rede em seu território; 
IV - Acessar a Central de Sistemas da SENARC e obter as informações das famílias beneficiárias em descumprimento de 
condicionalidades para a realização do acompanhamento familiar; 
V - Disponibilizar aos CRAS ou, onde não houver, para a equipe técnica da PSB responsável pela 
implementação da Gestão Integrada, a relação de famílias do PBF e do PETI residentes em seu território de abrangência, 
para o atendimento das famílias; 
VI - Disponibilizar ao CRAS ou, onde não houver, para a equipe técnica da PSB responsável, pela implementação da 
gestão integrada, a relação completa de famílias do PBF e do PETI em situação de descumprimento de 
condicionalidades; 
VII - Disponibilizar ao CREAS ou, onde não houver, para a equipe técnica da PSE responsável pela implementação da 
Gestão Integrada, a relação completa de famílias do PBF e do PETI em situação de descumprimento de 
condicionalidades pelos motivos relacionados à proteção especial; 
VIII - Cumprir os prazos estabelecidos pela União para a inclusão de dados nos sistemas informatizados, de modo a 
garantir o repasse, ao Governo Federal, das informações relativas às condicionalidades dos programas; 
IX - Registrar no Sistema de Condicionalidades (SICON) as famílias que estão sendo acompanhadas pelo serviço 
socioassistencial com a finalidade de interromper os efeitos do descumprimento; 
X - Identificar junto aos serviços de acolhimento do município a existência de crianças e adolescentes cujas famílias 
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atendam aos critérios de elegibilidade do PBF e inseri-las no Cadastro Único. 
Parágrafo Único. Nos casos em que a causa do descumprimento das condicionalidades for a falta de acesso das famílias 
às políticas de Assistência Social, Saúde e Educação, compete ao município, em conjunto com Estado e a União, elaborar 
estratégias para sanar lacunas existentes na oferta dos serviços em seu território. 
 Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE. 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS. Disponível em http://www.mds.gov.br/suas/protocolo-de-gestao-integrada-de-servicos-
beneficios-e-transferencias-de-renda-no-ambito-do-sistema-unico-de-assistencia-social-suas 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LETRA D. 
“Para que o psicólogo esteja capacitado a trabalhar em saúde, é imprescindível refletir se sua formação lhe dá as bases 
necessárias para essa prática. A aprendizagem não deve ser só teórica e técnica, pois o psicólogo tem que ser 
comprometido socialmente, estar preparado para lidar com os problemas de saúde de sua região e ter condições de 
atuar em equipe com outros profissionais. (...) Um dos primeiros passos seria a inserção do psicólogo em equipes de 
saúde interdisciplinares. A interlocução entre os diversos saberes seria a maneira de oferecer um cuidado mais 
completo, eficaz e de acordo com as necessidades da população”. (Castro & Bornholdt, 2004, p. 51). 
Além disso, o conteúdo remente aos indicadores destacados no edital como “Psicologia Social e Políticas Públicas. 
Psicologia Social e Saúde Coletiva.”. 
Fonte: Castro, E. K. & Bornholdt, E. (2004) p. 51. Psicologia da Saúde x Psicologia Hospitalar: Definições e Possibilidades 
de Inserção Profissional. Psicologia ciência e profissão, 2004, 24 (3), 48-57. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LETRA D. 
O texto trata dos parâmetros para atuação de psicólogos na política de assistência social. Em relação aos referidos 
parâmetros, esses profissionais precisam nortear suas práticas no sentido de viabilizar uma política co-construída por 
meio dos movimentos populares, da participação plena de seus(as) usuários(as) e do fortalecimento dos espaços e 
instâncias de controle social, conectada com as necessidades dos sujeitos e articulada com a defesa da vida. 
Fonte: Parâmetro para atuação de assistentes sociais e psicólogos(as) na Política de Assistência Social. Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Brasília, CFP/CEFESS, 2007. 52 p.  
Fonte: http://www.cfess.org.br/arquivos/CartilhaFinalCFESSCFPset2007.pdf (p. 20-22). 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a citação literal do trecho de um texto de autoria de Silvia Lane (1993, p. 90), o qual trata dos pequenos 
grupos. O texto da autora como um todo refere à família enquanto um pequeno grupo e segundo a autora, “a família é 
um microssistema composto por um conjunto de pessoas, que ao longo da história da humanidade passou por 
significativas transformações conforme as mudanças culturais e socioeconômicas, as quais culminaram na criação e 
reforma da regulamentação das condutas dos membros desse microssistema”. Além disso, continua a elencar 
características desse grupo, cuja função foi “anteriormente considerada exclusiva da família pode ser verificada, 
entretanto, em exercício por parte de agentes sociais, tais como pré-escola e meios de comunicação, na imposição de 
padrões de comportamento, veiculados como normais, sem que seja, portanto, identificada a presença de um agente, 
por sua vez, repressor”. Essas considerações vieram novamente à tona com a aprovação do Estatuto da Família pela 
Câmara dos Deputados, quando concebem a família como somente aquela que seja “formada a partir da união de 
homem e mulher”. 
Fonte: 

 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Câmara aprova Estatuto da Família formada a partir da união de homem e mulher. 
Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/497879-CAMARA-
APROVA-ESTATUTO-DA-FAMILIA-FORMADA-A-PARTIR-DA-UNIAO-DE-HOMEM-E-MULHER.html> Acesso em: 01 
fev. 2016. 

 Lane, S.T.M. & Codo, W. (1993). Psicologia Social – o homem em movimento. 11ªed. São Paulo: brasiliense. 
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
LETRA A. 
(F) – O foco em atitudes facilita a determinação da subordinação gênero, posto que quando expressas são relativamente 
estáveis, embora também sejam sensíveis às mudanças no clima político. 
(V) – As variações de gênero através da cultura podem ser tais que no gênero adulto há variantes em que a preferência 
cultural pode criar outros papeis ou as pessoas podem trocar o gênero ou mesmo adotar os papeis procriativos de outro 
gênero. 
(V) – A subordinação de gênero é evidenciada quando as mulheres são destituídas e/ou não possuem acesso ao controle 
de instituições determinantes das políticas que afetam as mulheres, tais como os direitos reprodutivos ou a paridade 
nas práticas de emprego. 
(V) – O foco do estudo da subordinação de gênero deve ser, principalmente nas relações políticas e econômicas e não na 
atitude, levando em consideração seu caráter simbólico e de expressão em relações de complementariedade e mesmo 
que na psicologia isso não seja comum visto as teorias que centralizam seus estudos no indivíduo. 
Fonte: Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes, p. 181-198. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O estudo do preconceito étnico-racial nos estudos em Psicologia Social, “constitui duas características que são 
específicas: a origem sempre em um núcleo afetivamente negativo e a de que sempre é dirigido contra indivíduos ou 
grupos” (Carone & Bento, 2002). Em relação ao racismo, “a despeito de todas as leis contra discriminação e da norma 
politicamente correta da indesejabilidade do preconceito na convivência social, apenas sofreu transformações formais 
de expressão”. Além disso, a neutralidade de cor/raça protege o indivíduo branco do preconceito e da discriminação 
raciais na mesma proporção em que a visibilidade aumentada do negro o converte em alvo preferencial de descargas de 
frustrações, agressividade e violência impostas pela vida social (Carone & Bento, 2002; Jacques, Strey, Bernardes, 
Guareschi, Carlos, & Fonseca, 2003).  
Fonte: 

 Carone, Y. & Bento, M. A.S. (2002). Psicologia Social do Racismo. Estudos sobre branquitude e branqueamento 
no Brasil. Petrópolis-RJ: Vozes.  

 Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes. 

 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
As Letras A e D são corretas conforme o enunciado da questão. 
Tanto a opção que traz “um saber teórico e científico, o qual não é neutro e envolve uma dimensão crítica tal que 
orienta e transforma as ações humanas”; quanto a opção que traz “em concepções crítica, propositiva e relacionais, 
compreendendo o ser humano com um ser dialógico e relacional, que vai se construindo a partir das relações 
estabelecidas com outros sujeitos sem destituir-se de sua singularidade” referem-se ao compromisso ético-político no 
âmbito da psicologia social. 
Fonte: 

 Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes, p. 49-57. 

 Krüger, H. (1989). Introdução à Psicologia Social. Coleção Temas Básicos de Psicologia – Rappaport, C.R. Coord. 
São Paulo: EPU. Vol. 12 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na perspectiva de análise institucional proposta por Bleger, a operação do trabalho de psicólogos em grupos viabiliza a 
compreensão das peculiaridades das relações interpessoais, e dos indicadores de complexidade da prevenção e 
promoção da assistência em saúde, traduzindo o princípio da integralidade. A análise institucional permite ao psicólogo 
estabelecer contato direto com a clientela; a compreensão das relações interpessoais com características tanto de 
simbiose, quanto de ambiguidade nos vínculos, tendo em vista que realidade da assistência em saúde é contraditória e 
apresenta problemas que no dia a dia contribuem para o aparecimento de condições que vão gerar a saúde ou a 
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doença. Na perspectiva da análise institucional o psicólogo deve assumir uma postura institucional, ou seja, a de quem 
opera um trabalho direcionado a indivíduos e grupos com suas peculiaridades e contextos, principalmente porque a 
clientela assistida desenvolve expectativas muito particulares em relação ao seu trabalho. 
Fonte: 

 Bleger, J. Temas da psicologia. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 

 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão 
da Educação na Saúde. A educação que produz saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/educacao_que_produz_saude.pdf Acesso em 23 fev. 2013. 

 Guirado, M. Psicologia Institucional: O Exercício da Psicologia Como Instituição. Interação em Psicologia, 2009, 
13(2), p. 323-333. 

 Jacques, M. G. C., Strey, M. N., Bernardes, N. M. G., Guareschi, P. A., Carlos, S. A., & Fonseca, T. M. G. (2003). 
Psicologia social contemporânea (8ª ed.) Petrópolis: Vozes, p. 49-57. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As opções C e D estão incorretas porque, no caso da letra C, o fator não é prejudicial, mas sim interveniente no processo 
de afiliação. No caso da letra D, não se trata de um fator interveniente, mas sim contribuinte. 
Fonte: 

 Krüger, H. (1989). Introdução à Psicologia Social. Coleção Temas Básicos de Psicologia – Rappaport, C.R. Coord. 
São Paulo: EPU. Vol. 12. 

 Lane, S.T.M. & Codo, W. (1993). Psicologia Social – o homem em movimento. 11ªed. São Paulo: brasiliense. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As práticas psicossociais na comunidade “se inserem em um movimento de superação do modelo clínico tradicional e de 
produção de estratégias inovadoras” (Oliveira & Caldana, 2014, p. 184), todas pautadas em um paradigma psicossocial, 
o qual evidencia quatro parâmetros fundamentais que abrangem a implicação subjetiva, a horizontalização das relações 
intrainstitucionais, a integralidade das ações territoriais e a superação da ética da adaptação. No que se refere ao 
parâmetro da superação da ética da adaptação, segundo as autoras, “o psicólogo social que realiza trabalhos 
comunitários pode criar condições para que seja desmontada a ideologia fatalista e que seja revelada a mentira oficial, 
segundo a qual não é possível modificar a sociedade”. 
Fonte: Oliveira, Thaís Thomé Seni S. & Caldana, Regina Helena Lima. Práticas Psicossociais Em Psicologia: Um Convite 
Para O Trabalho Em Rede. Pesquisas e Práticas Psicossociais – PPP - 9(2), São João del-Rei, julho/dezembro/2014. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Apenas as sentenças I e IV são verdadeiras. A sentença dois apresenta como erro a afirmação de que a atuação do 
psicólogo secundária em saúde não envolve (destitui-se) intervenção em situações de crises pessoais, familiares e 
profissionais. A sentença III traz a afirmação de que o posicionamento ético do profissional não é implicado por 
necessidade de revisão de normas de conduta, sendo que, na verdade, isso é previsto pelo código de ética profissional 
do psicólogo (CFP, 2005). Portanto, permanecem corretas apenas as sentenças I e IV. 
Fonte: 

 BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 4 ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 Bock, A. M. B. (2003). A perspectiva sócio-histórica na formação em psicologia. Petrópolis-RJ: Vozes. 

 Lane, S.T.M. & Codo, W. (1993). Psicologia Social – o homem em movimento. 11ªed. São Paulo: brasiliense. 

 SPINK, M.J. Psicologia social e saúde. Petrópolis, Vozes. 2003 

 Zurba, M. C. (org). Psicologia e saúde coletiva. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2011. 240 p 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “O exercício profissional do (as) psicólogo (as) envolve as seguintes competências e habilidades gerais (BRASIL, 2004): • 
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde psicológica e psicossocial, tanto em nível 
individual quanto coletivo, bem como a realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos 
princípios da ética/bioética; • avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências 
científicas; • ser acessível mantendo os princípios éticos no uso das informações a ele(a) confiadas, na interação com 
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outros(as) profissionais e com o público em geral; • fazer o gerenciamento e administração da força de trabalho, dos 
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos(as) a serem empreendedores(as), 
gestores(as), empregadores(as) ou líderes nas equipes de trabalho; • aprender continuamente, tanto na sua formação, 
quanto na sua prática, e ter responsabilidade e compromisso para com a sua educação e com o treinamento das futuras 
gerações de profissionais”. (p. 34). 
Fonte: Parâmetro para atuação de assistentes sociais e psicólogos (as) na Política de Assistência Social. Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), Conselho Federal de Serviço Social (CFESS). Brasília, CFP/CEFESS, 2007. 52 p. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/CartilhaFinalCFESSCFPset2007.pdf (p. 27-35). 
 
 

Cargo: Sociólogo 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa D) “Messinis diz que o mais chocante do seu trabalho é retratar, em território pacífico, pessoas que trazem 
no rosto o sofrimento da guerra.” (2º§) não pode ser considerada correta. O trecho em destaque não apresenta análise 
subjetiva do autor, mas sim de Messinis. 
Fonte: O próprio texto. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C” está incorreta, pois fere o §5º do art. 195 da CRFB/88. As demais estão de acordo com o referido 
artigo. Com relação ao recurso apresentado, com a devida vênia, ao contrário do previsto nas razões recursais, a 
alternativa “A” não está incorreta. Isto porque, segundo o art. 195 da CRFB/88, a seguridade será financiada por toda a 
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei. Como se darão estas formas diretas e indiretas? O próprio art. 
195 explica que mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições previstas no próprio artigo. Deste modo, a alternativa atacada não se encontra 
incorreta, pois, como já explicado, a seguridade social é sim financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta e 
nos termos da lei. A alternativa objeto de inconformismo apenas não detalhou como se dá estas formas direta e indireta 
de financiamento pela sociedade.  
Fonte: artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil e MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social 
/ Sérgio Pinto Martins. – 31. Ed. – São Paulo: Atlas, 2011. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão toma por base o conteúdo programático para as questões de Conhecimentos Gerais que determina que os 
temas devem cobrar o “Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 
desenvolvimento sustentável, segurança e as diferentes expressões da Questão Social, em âmbito local, regional e 
nacional”. Portanto, ela cumpriu seu papel ao tratar de uma importante ação na área social que é desenvolvida no 
Estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de um trabalho que tem ampla divulgação nos veículos de comunicação e uma 
base segura de informação no site oficial do governo do estado. Não se justifica exigir isonomia, já que é justamente isso 
que uma questão oferta ao envolver temas relacionados ao conteúdo programático e que tenha por base de 
fundamentação um endereço eletrônico oficial do governo do Estado, esfera para a qual, inclusive, os cargos se 
direcionam. O Programa do Leite Potiguar é um programa social que se insere entre as expressões da questão social, já 
que vem prestar auxílio a recém-nascidos que, por ventura, estejam impossibilitados de amamentar de suas mães, 
deixando de ingerir alimento importante para seu desenvolvimento e saúde. Lançado em agosto de 2015, no bairro de 
Mãe Luiza, o novo Programa do Leite Potiguar (PLP) passou a ter gestão compartilhada entre a Sethas-RN e a Emater-RN 
com o objetivo de melhorar o atendimento aos beneficiários. Enquanto a Emater-RN permanece responsável pelos 
recursos, pagamentos e pela assistência técnica aos produtores, a Sethas-RN ficou encarregada pelos beneficiários, com 
foco em famílias em situação de extrema pobreza. Não há nenhuma incorreção nas siglas apresentadas no enunciado 
desta questão. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102282&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Programas 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos de matemática. Mas ainda 
é um dos últimos colocados em um ranking de competências nessa disciplina, aponta estudo da OCDE (Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) publicado em fevereiro de 2016. O número de alunos brasileiros na faixa 
de 15 anos que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática caiu 18% entre 2003 e 2012 (último 
dado disponível). A OCDE considera que, para chegar ao primeiro nível, os alunos têm de saber mostrar competências 
básicas como uma operação de adição. O estudo, intitulado Alunos de baixo desempenho: por que ficam para trás e 
como ajudá-los? Faz uma nova análise das séries de dados do último estudo PISA (Programa Internacional de Avaliação 
de Alunos) da OCDE, publicado no final de 2013, com dados de 2012. Apesar da melhora em relação aos conhecimentos 
básicos, os alunos brasileiros ficaram apenas no 58° lugar em matemática entre os 65 países e territórios analisados no 
último estudo PISA. É admissível informar que o país está nas últimas posições já que num quantitativo de 65 nações o 
Brasil ficou a frente apenas de 7, tendo a sua frente 57 países. Com essa classificação, o Brasil se situa abaixo da Albânia 
e da Costa Rica. O Brasil totalizou 391 pontos em matemática, de acordo com o PISA, sendo que a média dos países da 
OCDE é de 494 pontos. Se levarmos em consideração que a OCDE destacou, que o Brasil registrou uma das maiores 
taxas de crescimento no total de pontos em matemática entre 2003 a 2012, passando de 356 a 391 pontos no período, 
ou seja, uma alteração de 35 pontos alcançada em 9 anos é considerada importante, então uma diferença de 103 dos 
pontos alcançados pelo Brasil para a média alcançada pela disciplina pode sim ser considerada uma diferença 
significativa ou um número “bem inferior” à média. Vale ressaltar que o comando da questão restringe a analise das 
afirmativas com base exclusivamente a disciplina matemática, o que não precisa, portanto, ser repetido nestas 
afirmações a serem analisadas. A questão trata de um fato que tem abrangência internacional, mas focou sua análise na 
situação brasileira, estando completamente adequada a proposta do conteúdo programático para esta disciplina. Além 
disso, cumpre informar que não há no Edital nenhuma restrição de que a informações utilizadas nas questões não 
poderiam ter sido divulgadas após a publicação deste.  
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/02/160209_ocde_alunos_baixa_performance_pai_df 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão trata de uma campanha de ampla ação social, que se realiza anualmente com grande repercussão no cenário 
social brasileiro e tratando em 2016 de um tema muito importante para a sociedade que é o saneamento. Portanto, 
denominações religiosas são integrantes de uma sociedade e quando impingem ações voltadas a esta sociedade, 
tornam-se referências a esta, já que pretendem interferir nesta sociedade de forma geral, afinal esta campanha não é 
restrita, em seus benefícios, apenas aos católicos ou demais religiões consideradas cristãs envolvidas, mas a toda a 
sociedade. O fato de vivermos um Estado laico não nos desobriga de conhecermos os movimentos sociais e religiosos, 
principalmente quando envolvem ações que interferem numa sociedade como um todo. Ações que transcendem as 
rotinas religiosas avançando sobre o cotidiano das pessoas e alcançando ampla repercussão passando a ser retratadas 
pelos principais veículos de comunicação do Brasil. Vale destacar que esta campanha não é apenas da Igreja Católica, 
pois envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil  (CNBB) e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (Conic) que é 
formado por várias denominações religiosas distintas como anglicanos, luteranos e metodistas. Além disso, a campanha 
desse ano conta com a parceria destas entidades com a Fundação SOS Mata Atlântica. É preciso ressaltar ainda que não 
trata a questão dos dogmas ou doutrinas destas religiões, ou suas celebrações, pois assim estaria mensurando um 
conhecimento não abrangido no edital e que feriria a constituição federal que garante o caráter laico do estado. Não se 
pode confundir uma ação social implementada por entidades religiosas de grande influência na sociedade com 
conhecimentos específicos acerca de uma determinada religião. Tal situação é tão compatível a realidade demonstrada 
por esta banca, que basta se fazer uma pesquisa ampla num site de busca para ver a grande repercussão e divulgação 
desta companha social em diversos meios de comunicação do país. O tema deste ano é Casa Comum, Nossa 
Responsabilidade e o lema "Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca", com foco 
no saneamento básico, no desenvolvimento, na saúde integral e na qualidade de vida. Assim, encontramos em todos os 
documentos divulgados a informação do foco da campanha no saneamento, ou seja, em ações que possibilitem a 
melhor da qualidade de vida, com oferta de saúde por meio de estruturas que promovam a melhoria da disponibilização 
da água, do tratamento desta e dos dejetos, da destinação do lixo, etc. Por isso, não pode-se apontar a “escassez de 
água” como um tema desta campanha, mas sim como um dos problemas que precisam ser solucionados por meio da 
conscientização do consumo e do saneamento, este sim o tema direto da campanha. O fato da campanha ter como 
objetivo incentivar um consumo responsável dos recursos naturais não significa fundamento para afirmar que a escassez 
da água, que é um problema, seja o tema de uma campanha que busca em seus fundamentos focar em soluções, em 
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propostas que promovam a melhoria de vida e não simplesmente nos problemas já existentes que precisam ser 
superados. 
Fonte: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/cnbb-lanca-hoje-campanha-da-fraternidade 
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2016/02/10/com-foco-no-saneamento-e-na-saude-cnbb-lanca-hoje-campanha-da-
fraternidade-2016/ 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Mesmo que essa influencia campo e cidade ocorra em alguns casos, não se pode afirmar que seja a expressão da 

verdade em todos os casos, por isso podemos dizer que INFLUENCIA e não DETERMINA, DEFINE E DOMINA. 

A resposta CORRETA é a letra A, pois de fato, nos tempos recentes tornou-se quase um hábito falar-se em “novo rural”, 

“novas ruralidades”, as urbanidades no rural e as ruralidades no espaço urbano, muitas vezes sem um esforço analítico 

em elucidar o que nisso é recente e o que é propriamente permanente. Importa saber, sobretudo, qual a implicação 

dessa nova situação, insinuada pela adjetivação crescente vista na bibliografia sobre estudos rurais e urbanos em termos 

de instâncias empíricas a serem mobilizadas e em termos de articulações conceituais para entendê-las. Nesse sentido, a 

cidade tem um papel relevante no tipo de produção agrícola, ao demandar determinados produtos, mas não os 

DETERMINA simplesmente. Esta demanda está em função das técnicas disponíveis para a produção, armazenamento, 

acondicionamento e circulação do que é cultivado no campo, influencia as formas de trabalho, produção e 

comercialização no meio rural.  Com a globalização, a especialização agrícola baseada na ciência e na técnica inclui o 

campo modernizado em uma lógica competitiva que acelera a entrada da racionalidade em todos os aspectos da 

atividade produtiva, desde a reorganização do território aos modelos de intercâmbio e invade até mesmo as relações 

interpessoais. A participação no mundo da competitividade leva ao aprofundamento das novas relações técnicas e das 

novas relações capitalistas. (SANTOS, 1996, p. 242). 

Fonte: 

 LEFEBVRE, Henri- 1901-1991- O direito à cidade/ Henri Lefebvre; trad. Rubens Eduardo Frias- São Paulo: 

Centauro, 2001.p.74) 

 http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/132/102 -a questao da cidade e do campo 

 VEIGA, J.E, Cidades Imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas, São Paulo: Editora Autores 

Associados, 2002.p.67. 

 http://cac php.unioeste.br/eventos/geofronteira/anais2011/Arquivos/Artigos/CAMPO/Artigo101.pdf 

 CANDIOTTO, L. Z. P. Ruralidades, Urbanidades e a Tecnicização do Rural no Contexto do Debate Cidade-Campo. 

Revista de geografia agrária, v.3, n. 5, p. 214 242, fev. 2008. 

 SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: HUCITEC, 1996. 

 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra B, pois é a única plausível. No caso das sociedades ocidentais, a biologia é uma explicação 

de grande peso ideológico, pois aprendemos que ela é uma ciência e que, portanto, tem valor de verdade. A ciência, tal 

como a conhecemos, parece dar explicações "neutras" e "objetivas" para as relações sociais. No entanto, a ciência que 

aprendemos desde a escola reflete os valores construídos no Ocidente desde o final da Idade Média, os quais refletem 

apenas uma parte do social: a dos homens, brancos e heterossexuais. Sempre aprendemos que Homem com H 

maiúsculo se refere à humanidade como um todo, incluindo nela homens e mulheres. O texto de Joan Scott intitulado 

“Gênero: uma categoria útil de análise histórica” é a referência básica para esta concepção. Elizabeth de Souza Lobo foi 

quem o divulgou inicialmente no Brasil através de um texto apresentado na ANPOCS em 1987.Cada um(a) de nós é uma 

pessoa única, que porém tem características comuns a toda a humanidade. Elas nos identificam com alguns e nos 

tornam diferentes de outros, como a região em que nascemos e crescemos, nossa raça, classe social, se temos ou não 

uma religião, idade, nossas habilidades físicas, entre outras que marcam a diversidade humana. Dentre essas dimensões, 

este guia se foca na do gênero. A sociedade em que vivemos dissemina a crença de que os órgãos genitais apenas, 

definem se uma pessoa é homem ou mulher. Porém, a construção da nossa identificação como homens ou como 
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mulheres não é um fato apenas  biológico, é social também. Para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma 

pessoa é o tamanho das suas células reprodutivas (pequenas: espermatozóides, logo, macho; grandes: óvulos, logo, 

fêmea), e só. Biologicamente, isso não define o comportamento masculino ou feminino das pessoas: o que faz isso é a 

cultura, a qual define alguém como masculino ou feminino, e isso muda de acordo com a cultura de que falamos. 

Mulheres de países nórdicos têm características que, para nossa cultura, são tidas como masculinas. Ser masculino no 

Brasil é diferente do que é ser masculino no Japão ou mesmo na Argentina. Há culturas para as quais não é o órgão 

genital que define o sexo. Ser masculino ou feminino, homem ou mulher, é uma questão de gênero. Logo, o conceito 

básico para entendermos homens e mulheres é o de gênero. A palavra que torna a assertiva apontada pelo recurso 

como inviável é “Apenas”, pois, não se pode colocar as questões de gênero apenas num patamar, nem pela consciência 

coletiva, nem apenas pelo biológico. Não é portanto uma questão apenas subjetiva. 

Fonte:  

 SCOTT, Joan. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”. In: Revista Educação e Realidade. Porto Alegre: 

UFRGS, 1990. 

 https://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTA%C3%87%C3%95ES_SOBRE_IDENTIDADE_DE_G%C3%8ANERO__C

ONCEITOS_E_TERMOS_-_2%C2%AA_Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf?1355331649 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D, pois, é de Karl Marx a asserção de que todo novo estado da divisão do trabalho 

determina as relações dos indivíduos entre si com referência a material, instrumento e produto do trabalho. Foi assim 

com a propriedade tribal, depois com a comunal e com a feudal, ou estamental. Portanto, um modo de produção ou 

estágio industrial é marcado por um modo de cooperação ou estágio social sendo ele mesmo uma força produtiva. Mas 

só passou a haver efetiva divisão quando se instalou uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

Enquanto execução e reflexão andaram juntas nesse processo, o indivíduo pôde de algum modo, realizar-se em sua 

ocupação. É só com o trabalho industrial, no modo de produção especificamente capitalista, que se dá de fato a divisão 

entre trabalho manual e trabalho intelectual. Marx diz que mesmo na manufatura ainda havia a possibilidade de algum 

trabalho diferenciado. Na manufatura, ou modo de produção pré-capitalista, o trabalhador é explorado, mas não é 

despojado do seu saber. O capital se apropria do trabalho, mas a alienação é apenas do corpo. Já no modo de produção 

especificamente capitalista (trabalho industrial), o processo de trabalho é desmontado pelo capital que o remonta à sua 

própria lógica. A alienação é então total. Na indústria, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual se configura 

na relação entre trabalhadores técnico-científicos, cuja função é organizar o processo de trabalho e os operários que o 

executam. Os trabalhadores técnico-científicos não só organizam e planificam o processo de trabalho, mas também 

perpetuam uma estrutura hierárquica e reproduzem as relações sociais capitalistas. É a partir da Revolução Burguesa 

que o trabalho passa a ser considerado digno, pois proporcionava enriquecimento individual e possibilitava a sociedade 

burguesa ascensão social. No entanto, a dualidade entre trabalho manual e trabalho intelectual se intensifica a medida 

que as relações de exploração aumentam na consolidação da sociedade capitalista. Embora o trabalho manual a partir 

do processo de industrialização, não seja visto como uma atividade indigna, este continua sendo executado pelas classes 

sociais pobres e que se submetem a extensas jornadas de trabalho desumanas. Enquanto a burguesia desfruta da 

produção de riqueza gerada através da exploração da força de trabalho dos operários. 

Fonte:  

 KUPPER, Agnaldo. Sociologia Diálogos Compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.—1.ed.—São Paulo: FTD, 

2014.p.101 

 BARBOSA, MARIA LIGIA DE OLIVEIRA. Um toque de clássicos: Marx, Durkheim, Weber. 2.ed. Belo Horizonte: 

UFMG, 2007. ISBN 85-7041-317-3.p.102,103 

 http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV045_MD1_SA1_ID4967_25082015

083326.pdf 

 https://www.google.com.br/search?q=Charge+de+Marx+sobre+o+trabalho&biw= #imgrc=HUiNrOuVwvi4iM%3A 
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Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D, pois as alternativas II, III e IV estão de acordo com as concepções de Adorno. Segundo 

Adorno, a tese sociológica de que haveria um "caos cultural", gerado pela diferenciação técnica e social, pela 

especialização, etc., é desmentida pelos fatos.  A cultura contemporânea a tudo confere um ar de semelhança. Filmes, 

rádio e semanários constituem um sistema. Cada setor se harmoniza em si e todos entre si." Toda a cultura de massas 

em sistema de economia concentrada é idêntica. Os dirigentes não estão mais tão interessados em escondê-la; a sua 

autoridade se reforça quanto mais brutalmente é reconhecida. O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem 

empacotados como arte. A verdade e que nada são além de negócios lhes serve de ideologia. Esta deverá legitimar o lixo 

que produzem de propósito. Para Adorno, a produção cultural assume-se, agora, enquanto indústria. Justifica o lixo que 

produz na necessidade de obter lucros. Já não procuram dizer-se arte. Os valores do capital, a "armadura conceptual" da 

economia de mercado, estabelecem-se naturalmente como fatores para julgar a pertinência de determinada produção 

cultural. A estandardização dos produtos atinge escala regional,  nacional e, muitas vezes, global Por hora a técnica da 

indústria cultural só chegou à estandardização e à produção em série, sacrificando aquilo pelo qual a lógica da obra se 

distinguia da lógica do sistema social. Mas isso não deve ser atribuído a uma lei de desenvolvimento da técnica 

enquanto tal, mas à sua função na economia contemporânea.  A necessidade, que talvez pudesse fugir ao controle 

central, já está reprimida pelo controle da consciência individual. A passagem do telefone ao rádio dividiu de maneira 

justa as partes. Quando se fala em racionalização técnica está se referindo à preponderância do interesse racional pelo 

lucro à logística da produção, do que à liberdade de expressão e arte propriamente dita. A Indústria cultural preocupa-se 

em produzir o que se vende , não tanto pela beleza ou arte, mas pela racionalização mercadológica do produto. 

Fonte: 

 HORKHEIMER, Max & ADORNO, Theodor. A indústria cultural: o iluminismo como mistificação de ma364p 

 http://tadorno.blogspot.com.br/2010/08/industria-cultural-o-iluminismo-como.html 

 https://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/05/a-industria-cultural.pdf 

 http://laurocampos.org.br/2008/04/a-industria-cultural-o-esclarecimento-como-mistificacao-das-massas/ssas. 

Pp. 169 a 214. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2002.  

 KUPPER, Agnaldo. Sociologia Diálogos Compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.—1.ed.—São Paulo: FTD, 

2014.p. 14 

 ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. Paz e Terra: São Paulo, 2007.p.45 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D, pois, a globalização é alvo de grandes discussões, seja no meio acadêmico, na mídia, em 

publicações científicas e, em colóquios informais. A sociedade contemporânea está passando por importantes 

transformações, o que leva consequentemente a uma nova ordem mundial. A globalização pode ser considerada a 

imposição de uma economia global única, com a integração dos mercados nacionais, resultando em um 

aprofundamento da Divisão Internacional do Trabalho (DIT). A globalização, de um modo geral, passou a ser mais 

perceptível após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que o capital perdia parcialmente suas características nacionais. 

Pode-se dizer então, que o capitalismo foi adquirindo uma nova configuração em nível mundial, ou seja, as empresas, as 

corporações e os conglomerados transnacionais passaram a transpor sobre as economias nacionais e assim surgiu uma 

Nova Ordem Econômica Mundial, que procura flexibilizar a economia progressivamente. O projeto de mundializar as 

relações econômicas, sociais e políticas começam com a extensão das fronteiras do comércio no princípio do século XVI, 

avança por saltos através dos séculos de expansão capitalista para finalmente ganhar corpo no momento em que uma 

nova revolução científica e técnica se impõem e que as formas de vida do Planeta sofrem uma repentina transformação: 

as relações do Homem com a Natureza passam por uma reviravolta, graças aos formidáveis meios colocados à 

disposição do primeiro (SANTOS, 1991, p.12).  

Fonte: 

 Considerações sobre a estruturação da nova ordem mundial: a globalizaçãoEdison Antonio Alberti, Janete 
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Teresinha Reis, Meri Lourdes Bezzi http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/6673 

 IANNI, Octavio. A sociedade global. 7.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 192p. 

 IANNI, Octavio. Teorias da globalização. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997a. 224p.  

 SANTOS, Milton & SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século XXI. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2001. 474p.  

 SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia. 2.ed. 

São Paulo: Hucitec, 1991. 124p.  

 SANTOS, Milton. Os espaços da globalização. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOGRAFIA URBANA, 3, 1993, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1993. p.33-37. 

 
 

Cargo: Terapeuta Ocupacional 
 
 
Questão: 03 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para A. 
O mote desencadeador não é o que está contido na alternativa “D” e sim a informação da empregada de que a castanha 

estava brotando, conforme disposto na alternativa “A”. 

Fonte: O próprio texto. 

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede a relação de sentido da conjunção coordenativa aditiva “e” no excerto do texto “... mas o telefone 

tocou, fui atender, e a frase não se completou” contida no enunciado da questão. Nesse fragmento, a partícula “e” está 

expressando uma ideia de adição, ou seja, acrescentando uma informação a mais, informação que fica expressa nas 

ações “o telefone tocou”, “fui atender”, “não se completou”. 

Fonte: SACCONI, Luiz  Antonio. Nossa Gramática – Teoria e Prática – Ed. Atual. 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Embora em maioria dos documentos, o Governo informe que os recursos da CPMF serão destinados a previdência 

social, há material divulgado pelo próprio governo que também aponta a destinação dos recursos advindos deste 

imposto para a saúde, tornando possível a marcação de duas opções.  

Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/09/entenda-o-que-e-cpmf-e-como-ela-afeta-sua-vida.html 

 
Questão: 22 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Todas as afirmativas incorrem em falhas que maculam a afirmação. A nova lei prevê a acessibilidade para pessoas com 

deficiência em 10% da frota de táxis e não em 100%. O auxílio-inclusão é realmente um benefício de renda 

complementar ao trabalhador com deficiência que ingressar no mercado de trabalho, mas não há todos como fica 

explicito na afirmativa. Há restrições a um grupo específico que em condições pré-definidas teriam condições ao auxílio. 

A lei prevê punições como a retenção de dois a cinco anos e não detenção para quem impedir ou dificultar o ingresso da 

pessoa com deficiência em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência médico-hospitalar ou 

outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência. A fundamentação pode ser visualizada no artigo 98,§ 8º, 

cumulado com os incisos I, III e parágrafo 3º. As afirmativas I e II estão incorretas. 

Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/502371-EM-VIGOR-DESDE-O-INICIO-

DO-ANO,-LEI-BRASILEIRA-DE-INCLUSAO-JA-RECEBE-CRITICAS.html 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Silva (2007, p. 110) “A aplicação da atividade como recurso terapêutico é a ferramenta mais básica de prática 

terapêutica ocupacional, permitindo ao terapeuta se basear nela para a avaliação e para o tratamento do cliente”. Desta 

forma, tal questão contém apenas uma opção correta, e é o que se apresenta na letra “B”, pois o terapeuta ocupacional 

não só observa e compreende um elemento único no cliente, mas sim todos os elementos que compõe a atividade, 

assim a alternava “A” está incorreta. O recurso é improcedente. 

 

Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso é improcedente, pois a questão 25 fala sobre a disfunção sensorial, visão. Vale ressaltar que o sistema 

sensorial é formado pelos órgãos dos sentidos, como visão, olfato, paladar, tato, audição. No conteúdo programático, 

aponta-se a temática “Terapia ocupacional aplicada à pessoa com deficiência, a disfunções sensoriais”. Desta forma, 

contendo o tema solicitado na questão.  

Fonte: http://m.brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-sensorial.htm 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Vale ressaltar que a Integração sensorial faz parte da gama de recursos terapêuticos, utilizadas pelo Terapeuta 

Ocupacional, desta forma abrangendo o tema listado no conteúdo programático “Atividades e Recursos Terapêuticos”. 

Tal afirmativa, toma-se como base o artigo de Dionísio, et al (s/d). Também se destaca que o método da integração 

sensorial toma como base o sistema sensorial que é formado pelos órgãos dos sentidos, como visão, olfato, paladar, 

tato, audição. O conceito de Integração Sensorial dissertado por Ayres (2005) define o trabalho com tais órgãos do 

sentido. “(...) a Integração Sensorial é o processo pela qual o cérebro organiza as informações, de modo a dar uma 

resposta adaptativa adequada, organizando assim, as sensações do próprio corpo e do ambiente de forma a ser possível 

o uso eficiente do mesmo no ambiente. O método visa a quantidade e a qualidade de estímulos proporcionados ao 

sujeito, para que busque um equilíbrio modulado, dando assim, uma resposta que esteja de acordo com suas 

capacidades e com o meio, melhorando o desempenho de uma criança, em seu processo de aprendizagem” (AYRES, 

2005, APUD DURÃO, 2014). 

Fonte: 

 Disponível em: http://www.crefito10.org.br/conteudo.jsp?idc=1811 Acesso em: 06/03/16.  

 DIONISIO, Amanda Luziêk Alves; FRANCA, Annyelle Santos; CAVALCANTE, Cindy Bianca Soares; ARAÚJO, Clarice 
Ribeiro Soares; BARBOSA, Nadja. BRINCAR E INTEGRAÇÃO SENSORIAL: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO DA 
TERAPIA OCUPACIONAL. Disponível em: 
http://www.prac.ufpb.br/enex/trabalhos/6CCSDIRCPROBEX2013430.pdf Acesso em: 06/03/16. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Tecnologia Assistiva faz parte da gama de recursos terapêuticos, utilizadas pelo Terapeuta Ocupacional, desta forma 

abrangendo o tema listado no conteúdo programático “Atividades e Recursos Terapêuticos”. De acordo com Bersch & 

Tonolli, 2006, APUD Bersch, 2013, “Tecnologia Assistiva - TA é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o 

arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 

deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão” (p. 2). Vale ressaltar que a Resolução n.º 316, 

de 19 de julho de 2006 do COFFITO, que dispõe sobre a prática de Atividades de Vida Diária, de Atividades Instrumentais 

da Vida Diária e Tecnologia Assistiva pelo Terapeuta Ocupacional e dá outras providências. Além disso, a seleção do 

dispositivo de Tecnologia Assistiva conforme De Carlo; Luzo, 2004, deve-se avaliar criteriosamente as necessidades do 

usuário, garantir uma avaliação bem-sucedida por meio da Análise do problema; da Observação do cliente; da Definição 

do problema, tornando a alternativa correta a letra A. A alternativa D fala sobre a aplicação/intervenção dos recursos, 

mas antes da intervenção deverá ser realizado uma avaliação (momento de se indicar o dispositivo). Por fim, no 

enunciado, no terceiro parágrafo, a banca aponta, de acordo com Luzo, et al, 2004, que para a avaliação em tecnologia 
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assistiva o terapeuta ocupacional deverá seguir alguns passos, desta forma foi solicitado que assinalasse à alternativa 

que indicasse alguns destes passos e não todos, e foi que se apontou na alternativa A. 

Fonte: 

 http://omnipax.com.br/livros/2011/FNP/FNP-cap7.pdf 

 http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf 

 DE CARLO, R. do 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. 
Segundo Gomes, 1995, APUD Bessa, et al, 2014 “a queimadura é uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de um 
trauma de origem térmica” (p. 155). Assim, a temática sobre QUEIMADURAS, consta no tópico Patologia de Órgãos e 
sistemas, Ortopedia, do conteúdo programático divulgado.   
Também é válido destacar que o tema queimaduras, também está incluído dentro do tópico “Terapia ocupacional 
aplicada à pessoa com deficiência, a disfunções sensoriais, a problemas sociais, a Gerontologia e Geriatria, a Deficiência 
Mental, a PATOLOGIAS DIVERSAS”.  
Fonte: 
Bessa, J. K. M., Silva, T. E. O. e Rosa, S. M. Mulheres vítimas de queimaduras: um olhar sobre as atividades de vida diária. 
Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar, São Carlos, Mai/Ago 2011, v. 19, n.2, p 153-164. 
 

 

Cargo: Assistente Administrativo 
 

Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alternativa correta: é um reflexo das condições de vida e de saúde saudáveis. Os principais fatores 

responsáveis por esse fenômeno foram os investimentos nos serviços de saúde, vacinação, introdução dos 

antibióticos, medidas preventivas de saúde pública, instalação de redes de esgoto e água tratada, além de 

saneamento de lagoas e pântanos. Todos esses elementos contribuem para a redução da mortalidade por 

doenças infecciosas, sobretudo entre as crianças, que são mais vulneráveis. Para se viver mais o brasileiro 

inere-se que o brasileiro deve melhorar a sua qualidade de vida, em especial na alimentação e atividade física. 

Apesar da expectativa de vida do brasileiro ter aumentado isso não quer dizer que o Brasil é o melhor lugar 

para se viver. Ao dizer que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, mesmo que de maneira exígua (73,2 

anos para 73,5 anos), subentende-se que para alcançar este crescimento devem-se ter condições de vida e 

saúde saudáveis, ou seja, tanto a vida quanto os hábitos de saúde com boa qualidade contribuem para o 

aumento da expectativa de vida. Dessa forma, não é correto afirmar que a qualidade de vida do brasileiro 

continua estável e não tão pouco que hábitos inadequados contribuirão para tal resultado. Ressalta-se, ainda, 

que não há erro material que comprometa a alternativa correta da questão. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“O sucesso de um programa de saúde depende não somente de uma vida ativa, mas também de uma 

alimentação balanceada.” A expressão sublinhada trata-se de uma conjunção aditiva, pois liga as palavras 

expressando ideia de acrescentamento ou adição. Portanto um programa saudável depende de uma vida ativa 

e de uma alimentação balanceada.  São conjunções aditivas: e, nem (= e não), não só... mas também, não só... 

como também, bem como, não só... mas ainda. Caso o trecho não tivesse a expressão “também”, neste caso, 

caberia a classificação adversativa. Porém, tal expressão dá ao trecho a ideia de adição. 

Fontes: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada peloNovo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A saúde na terceira idade depende também dos cuidados no passado, além da alimentação.” 

Ao mencionar “depende também dos cuidados no passado”, isto quer dizer que para se envelhecer de 

maneira saudável e com qualidade deve-se começar na juventude e não apenas nela. Se afirmarmos que uma 

velhice saudável depende de uma alimentação saudável na juventude, estamos limitando os cuidados com o 

corpo em apenas uma fase da vida. Portanto, ressalta-se que a expressão “também”, por tratar-se de uma 

conjunção aditiva, ou seja, acrescenta uma informação: além de cuidar-se na fase de maturidade, deve-se 

cuidar da saúde na juventude. Com isso, infere-se que além da juventude deve-se cuidar bem do corpo em 

todas as fases da vida.  Com isso conclui-se que a resposta correta é: O envelhecimento saudável está 

relacionado à forma como tratamos o nosso corpo ao longo da vida e da maturidade. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, interpretar trata-se do sentido em que se toma o que se 

ouve ou o que se lê, e que se julga ser o verdadeiro, ou seja, aclarar o sentido do texto. Neste caso e de acordo 

com o que o texto nos afirma, os idosos sedentários devem ter uma maior atenção nas atividades físicas, 

como afirma o autor no terceiro parágrafo: “Para um idoso sedentário que pretende iniciar um exercício, a 

recomendação dos educadores físicos do Hospital Israelita Albert Einstein Marcio Marega e Carla Giuliano, é 

realizar uma avaliação médica para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição ou cuidado especial 

na escolha dos exercícios. Deve-se escolher bem as atividades, pensando em algo que proporcione prazer para 

que sejam realizadas com regularidade”.  Portanto, a afirmativa “os idosos, que foram sedentários durante a 

juventude, são mais propícios às enfermidades dessa fase da vida.”, está incorreta. O parágrafo anterior nos 

reforça tal incorreção ao dizer que “Exercícios de fortalecimento muscular aumentam a massa muscular ou 

simplesmente previnem sua perda, que nessa idade acontece em torno de 0,5 kg por ano, melhorando a 
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composição corporal e dando uma maior estabilidade articular, o que auxilia na prevenção de quedas muito 

comum nessa faixa etária”. Mesmo que aumente a massa muscular ou previnem a sua perda, não estão 

isentos de enfermidades dessa faixa etária como pode ser comprovado no restante do parágrafo em questão 

ao dizer ‘nessa idade acontece em torno de 0,5kg por ano’ e ‘prevenção de quedas muito comum nessa faixa 

etária’. Dessa forma os idosos que foram ou não sedentários durante a juventude estão sujeitos às 

enfermidades dessa fase da vida, a diferença está na intensidade que serão acometidos. No penúltimo 

parágrafo do texto ao mencionar “com a realização de exercícios físicos regulares há uma melhora da 

atividade de neurotransmissores que permitem uma sensação de bem-estar. Assim como há uma maior 

produção de endorfinas que auxiliam nessa resposta. ‘A atividade física realizada em grupos também incentiva 

outros prazeres advindos da melhor socialização. O fato das pessoas se perceberem com melhor postura, mais 

força e mais vitalidade permite que se sintam mais seguras e confiantes’”, o autor faz menção à questão 

mental e lazer.  

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
“Atividades como caminhadas ajudam a manter a capacidade cardiorrespiratória...” O verbo manter é 

transitivo direto, logo o seu complemento será um objeto direto. 

“Exercícios de fortalecimento muscular aumentam a massa muscular ou simplesmente previnem sua perda, 

que nessa idade acontece em torno de 0,5 kg por ano,” - que substitui a expressão sua perda, a qual exerce a 

função de objeto. Porém ao fazermos a troca, temos: “A perda de massa nessa idade acontece em torno de 

0,5kg por ano.” (A perda de massa é o sujeito do verbo acontecer.) 

“Para um idoso sedentário que pretende iniciar um exercício,...” – que substitui “idoso sedentário”, o qual 

exerce a função de sujeito.  

“Em relação aos efeitos psíquicos e sociais, a atividade física parece reduzir os sintomas de depressão, 

ansiedade e a melhora de humor.” A oração fala sobre “a atividade física”, no caso responsável pela ação de 

reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e a melhora de humor. Portanto, exerce a função de sujeito da 

oração. 

Conclui-se que por ausência de uma associação INCORRETA como solicitado no enunciado da questão, o 

recurso é procedente, a questão foi anulada. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 
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Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“... sem esquecer-se de qualquer sintoma que possa aparecer durante o exercício”,... (3º§) / retoma sintoma.  

“... há uma melhora da atividade de neurotransmissores que permitem uma sensação de bem-estar.” (6º§) / 

retoma neurotransmissores, tanto que o verbo está na terceira pessoa do plural concordando com 

transmissores. 

“Deve-se escolher bem as atividades, pensando em algo que proporcione prazer para que sejam realizadas 

com regularidade.” (3º§) / retoma “atividades” e não o termo “algo” como sugerido. 

“O fato das pessoas se perceberem com melhor postura, mais força e mais vitalidade permite que se sintam 

mais seguras e confiantes”,...” / pronome que refere-se a “pessoa”. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não procedem. Seguem as definições: 

Física: adjetivo de atividade 

E: conjunção aditiva 

Melhora: substantivo feminino. Ato ou efeito de melhorar. Transição para melhor estado ou condição; 

melhoria. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa e com o contexto empregado tem-se que: 

“... para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição...” (3º§) – insciente.  

Insciente, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, significa que não é ciente; que tende a ignorar; 

ignorante. Que não possui habilidade; sem capacidade; inapto. 

“O envelhecimento saudável consiste na busca pela qualidade de vida...” (1º§) – fundamenta-se. 

Fundamentar significa Lançar fundamentos ou alicerces. Firmar, assentar em bases, estabelecer, basear. 

Justificar, documentar, provar. 

“..., pensando em algo que proporcione prazer para que sejam realizadas com regularidade.” (3º§) – 

assiduidade. 

Assiduidade significa Característica, particularidade ou estado do que é assíduo. Em que há frequência ou 

regularidade; constância: assiduidade às obrigações cotidianas; assiduidade na realização dos deveres 

escolares. 
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“A atividade física realizada em grupos também incentiva outros prazeres advindos da melhor socialização.” 

(6º§) – impele. 

Incentiva significa: Incita, estimula, aguça e impele. 

Dessa forma, a alternativa a ser marcada é: “... para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição...” 

(3º§) – insciente.  

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entretanto trata-se de uma conjunção adversativa, como “contudo”. Sendo assim, alternativa correta é 

“Contudo”. 

Portanto trata-se de uma conjunção conclusiva.  

Porquanto é uma conjunção explicativa. 

Mas também é uma conjunção aditiva.  

Fonte: 

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

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

 
Questão: 10 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que se julgue a afirmativa apresentada no enunciado, a qual se refere ao art. 195 da 
Constituição Federal. A alternativa “A” não é a resposta, pois o financiamento da seguridade depende de 
recursos federais; não é a “B”, posto que abrange contribuições sociais; não é a “C”, posto que é financiada 
também de forma indireta. Portanto a questão requer a habilidade de raciocínio lógico, sendo a alternativa 
“D” a resposta da questão. O trecho apresentado no enunciado não contraria a Constituição Federal. O termo 
apresentado no enunciado “e de contribuições sociais” não se opõe ao apresentado na Constituição “e das 
seguintes contribuições sociais”. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar 
e improcedência do recurso. 
Fonte: Constituição Federal.  
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão refere-se ao conteúdo da Declaração Universal dos Direito Humanos, tendo sido apresentada três 
afirmativas falsas (A, B e C) e apenas uma afirmativa verdadeira. Logo, o enunciado deveria referir-se a 
“marque a alternativa CORRETA” em vez de marque a incorreta. Por esta razão a questão foi anulada. 
Fonte: DUDH. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se a obrigações dos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos termos do art. 10 da lei, a 
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afirmativa “A” é falsa, pois os exames visam ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo 
do recém-nascido. A afirmativa “B” é falsa, pois os registros devem ser mantidos por 18 anos. A afirmativa “C” 
é falsa, pois as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato devem constar da declaração de 
nascimento. A alternativa resposta, letra “D” é uma obrigação, nos termos do art. 10, II da norma legal. 
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a afirmativa “D” esteja correta, contudo, o Estatuto do idoso prevê o direito de 
atendimento em instituições privadas e inclusive, atendimento domiciliar. O comparecimento perante a 
órgãos públicos não é uma diretriz quanto a saúde do idoso.  Isso posto, mantem-se a alternativa correta 
divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto do Idoso. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique, nos termos da Lei 13.146/2015, quais as barreiras são consideradas 
urbanísticas, sendo a resposta a alternativa “C”, nos termos do art. 3º, inciso IV, alínea “a” da norma. As 
barreiras em edifícios são arquitetônicas (alternativa “A”); As barreiras previstas em “B” são classificadas como 
de transporte e as previstas em “D” são consideradas tecnológicas. Isso posto, mantem-se a alternativa 
correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto dos portadores de necessidades especiais. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao art. 11 da Lei Maria da Penha, sendo que as alternativas “A”, “C” e “D” correspondem 
respectivamente aos incisos II, IV e III do dispositivo legal e são, portanto, verdadeiras. A afirmativa falsa é a 
“B”, posto que, nos termos do inciso I do dispositivo legal, a comunicação ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário deve ser imediata. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e 
improcedência do recurso. 
Fonte: Lei Maria da Penha. 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assistência social tem caráter contributivo, contudo, nos termos da Resolução CNAS 
nº 33 de 12 de dezembro de 2012, Art. 1º A política de assistência social, que tem por funções a proteção 
social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não 
contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Resolução CNAS nº 33 de 12 de dezembro de 2012. 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se à competência da direção do programa de prestação de serviços à comunidade ou de 
liberdade assistida, nos termos da Lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase). 
A afirmativa “A” corresponde às competências previstas nos incisos III e IV do art. 13 da norma legal. A 
afirmativa “B” é falsa, pois, nos termos do inciso V, pode ser proposta a extinção da medida. A “C” 
corresponde ao inciso I e a “D” corresponde ao inciso II do mesmo dispositivo legal.  
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Lei 12.595/2012. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Microcrédito do Empreendedor é uma estratégia de desenvolvimento sócio-econômico implementada pelo 
Governo do Rio Grande do Norte, sob a coordenação da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência 
Social (Sethas-RN) e operacionalização da Agência de Fomento do RN (AGN), tendo como objetivo fomentar 
ações integradas de qualificação profissional e gerencial, assistência técnica, concessão de crédito, 
acompanhamento e avaliação, com foco na melhoria de vida da população trabalhadora e empreendedora do 
Estado, visando a inserção dessas pessoas no mercado de produção de bens e serviços nos diferentes setores 
da economia. A afirmativa é clara ao afirmar que o programa é implementado, ou seja, colocado em prática 
pelo Governo do Rio Grande do Norte. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102316&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Progr
amas 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São falsas a primeira e segunda afirmações. A gestão municipal é responsável pela identificação e coleta de 
dados das famílias, o que pode acontecer de três formas: coleta através de visitas domiciliares, nos locais 
indicados para cadastramento (a família deve se descolar até o local) ou através de ação de mobilização social, 
onde as famílias são convidadas a participarem de eventos públicos. As terceira e quarta afirmações são 
verdadeiras. Vários programas e benefícios sociais do Governo Federal utilizam o Cadastro Único como base 
para seleção das famílias beneficiadas. Por isso, sempre que se enquadrar nesse perfil é necessário procurar o 
CadÚnico para ter mais informações sobre o programa e seus benefícios. Confira a seguir quais são os 
programas que utilizam os dados do CadÚnico para beneficiar famílias pelo Brasil. O Cadastro Único 
(Cadúnico) é um sistema que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, para que possam ter acesso 
aos programas Sociais do Governo Federal. Entende-se por família de baixa renda aquela que possui renda 
mensal de até meio salário mínimo per capita; ou renda mensal total de até três salários mínimos, ou seja, que 
a soma de todos os salários do grupo familiar seja de até três salários mínimos. Não há uma afirmativa 
restritiva que aponto como único programa voltado para identificação das famílias de baixa renda, mas sim o 
programa do governo federal que assume esse papel. 
Fonte: http://www.programadogoverno.org/cadastro-unico-do-governo-federal-cadunico/ 
http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico/o-que-e-e-para-que-serve 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Estão corretas as afirmativas I e III. O projeto Vila Cidadã foi idealizado para levar os serviços do Governo do 
Estado até a população mais carente e proporcionar um dia de lazer para as crianças. Entre os serviços 
oferecidos estão dia de recreação para crianças com parquinho e distribuição de picolé, pipoca e algodão 
doce. A proposta é levar o Vila Cidadã a um bairro diferente de Natal num sábado por mês e também o 
interior do Estado. O projeto surgiu da necessidade de levar para a população os serviços essenciais do Estado 
como confecção de carteira de trabalho, identidade, CPF, cadastro em programas sociais e de emprego. Ele 
também faz parte das ações do Ronda Cidadã, que busca trazer para a comunidade, além da segurança, 
projetos socioeducativos como forma de prevenir e combater a violência. A afirmativa II está incorreta. 
Lançado em agosto de 2015, no bairro de Mãe Luiza, zona leste de Natal, o Vila Cidadão foi considerado um 
sucesso com cerca de 2 mil atendimentos. No mês seguinte, o projeto foi levado até a Zona Norte, no 
loteamento Jardim Progresso. E em novembro foi a vez do Leningrado, na Zona Oeste, onde o Vila Cidadã 
levou, além dos serviços já disponibilizados nas outras edições, o Restaurante Popular com a distribuição do 
almoço. Na questão está claro que o texto tem o objetivo de ilustrar ou situar o tema tratado, mas não 
oferecer as respostas ao comando da questão, quando, nesta solicita “O projeto Vila Cidadã, tratado no texto 
anterior, foi”. Ou seja, esperava-se que as afirmativas complementares fossem analisadas e que se marcasse 
apenas a opção que apontava as afirmativas corretas. 
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Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=102286&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Progr
amas#sthash.Yms5CoLR.dpuf 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A taxa de fecundidade continua em queda no Brasil. Em dez anos, o indicador recuou 18,6%, chegando a 1,74 
filho por mulher em 2014. Ganha importância o número de casais sem filhos e também cresce o número de 
pessoas que vivem sozinhas. O arranjo familiar formado por casal sem filho se tornou, nos últimos anos, o 
segundo em participação, chegando a 19,9% em 2014. No ano anterior, o número estava em 19,4% e dez anos 
antes, em 14,7%. O IBGE considera ainda as famílias em que há mulheres sem cônjuge e com filhos (cuja 
proporção ficou em 16,3% em 2014), outros arranjos familiares com parentesco (6,3%) e arranjos sem 
parentesco (0,3%). Esses três tipos de família mantiveram-se praticamente estáveis em 2014. No caso das 
mulheres sem cônjuge e com filhos, houve ligeira redução (de 0,2 ponto) entre 2013 e 2014. As adolescentes 
(de 15 a 19 anos) também estão tendo menos filhos, mas a participação delas na fecundidade total ainda é 
alta – passou de 18,4% para 17,4% do total em dez anos. O embasamento da questão trata de fatos sociais 
importantes ligados a sociedade brasileira. Sua base fundamental foi amparada por matérias divulgadas nos 
veículos de comunicação do país, não sendo, portanto, necessário a aquisição do documento Síntese de 
Indicadores Sociais 2015 do IBGE. 
Fonte: 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/casais-sem-filho-sao-quase-20-dos-arranjos-
familiares-no-pais-diz-ibge.html 

 http://noticias.bol.uol.com.br/bol-listas/brasil-em-uma-decada-o-que-mudou-entre-2004-e-2014.htm 

 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/12/emprego-formal-cresce-26-3-entre-2004-e-
2014 

 http://www.valor.com.br/brasil/4342412/taxa-de-fecundidade-no-brasil-cai-186-em-10-anos-aponta-
ibge 

 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/12/04/internas_polbraeco,509256/pais
-reduz-maternidade-na-adolescencia-aponta-pesquisa-do-ibge.shtml 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio em 9 de março de 2015. O projeto de lei foi 
aprovado na última terça-feira (3/3/2015), durante votação na Câmara dos Deputados. O anúncio da sanção 
foi realizado nesse domingo (8/3/2015), durante discurso da presidenta em rede nacional por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher. Durante o evento, a presidenta Dilma condenou veementemente o machismo 
instaurado na sociedade há séculos e lembrou que "15 mulheres são mortas por dia no Brasil. As mortes são 
pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero". Altera o art. 121 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 
homicídio, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes 
hediondos. 
Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2015/03/dilma-rousseff-sanciona-lei-que-torna-hediondo-o-crime-
de-feminicidio 
 
Questão: 24 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos interpostos não apresentam argumentos e nenhuma relação com a questão de n° 24, portanto, o 
gabarito oficial deve ser mantido. 
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Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas afirmam que na questão de nº 25 a resposta CORRETA não seria a alternativa 
"a", mas sim a alternativa "c". Argumenta-se também, via recurso, que nesta questão não haveria uma 
resposta CORRETA. Cumpre ressaltar, que na referida questão a única resposta CORRETA, conforme 
bibliografia utilizada é a alternativa "A", pois é a única que apresenta corretamente a relação entre os "estilos 
de administração de conflitos" e suas respectivas "características", portanto, os recursos interpostos para esta 
questão são IMPROCEDENTES e o gabarito oficial deve ser mantido.  
Fonte:  

 CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.  

 apud Keneth Thomas “Conflict an Conflict Management”. In M.D. Dunnette (ed.) Handbook of Industial 
and Organizational Behavior, Nova York, John Wiley, 1976, p. 900. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que na questão de número 26 haveria 2 afirmações falsas, a 3 e a 
4. Com relação à afirmação de nº 03, cumpre ressaltar que a mesma é "verdadeira", uma vez que o estudo da 
administração e, especificamente, o estudo das relações humanas tem como foco o "ambiente organizacional" 
e esse era o foco da questão, caso contrário haveria algum apontamento específico no comando da questão, o 
que não ocorre. Com relação à afirmação n° 4, esta também é "verdadeira", uma vez que a omissão da 
primeira parte da frase não compromete o entendimento/julgamento da questão, pois o comando da questão 
é bem específico ao apontar: "Sobre os diversos aspectos e características que contribuem para o 
entendimento do conceito de “relações humanas”. Assim, quando o gestor/administrador tem esta 
compreensão, certamente, ele implementará ações que visem contribuir para a melhoria do ambiente 
organizacional.  Portanto, na questão de nº 26 a única resposta correta é a alternativa "C" , desta forma, os 
recursos são IMPROCEDENTES e o gabarito deve ser mantido.  
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da administração 2° 
ed. Barueri-SP: Manole, 2012. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que o conteúdo cobrado na questão não está contemplado no 
conteúdo programático do concurso, no entanto, cumpre ressaltar que o conteúdo abordado na questão está 
coerente com o seguinte conteúdo: "noções gerais das rotinas administrativas". No que se refere à questão, 
foram abordados aspectos que são inerentes às rotinas administrativas do setor de gestão de pessoas. 
Sustenta também o recurso que a alternativa "b" esta correta, no entanto, o processo de aplicar pessoas, 
segundo Chiavenato (2004) referem-se aos processos utilizados para desenhar as atividades que as pessoas 
irão realizar na empresa, orientar e acompanhar o seu desempenho, no entanto, a alternativa "b" atribui ao 
processo de "aplicar pessoas" aspectos que são relacionados ao processo de "monitorar pessoas", o que não 
está compreendido nas alternativas apresentadas na questão, desta forma, tornando-a INCORRETA. Sustenta 
também o recurso que a alternativa "a" estaria incorreta, no entanto, "o processo de recompensar pessoas" 
está condizente com a literatura (Chiavenato, 2004, p.14), portanto, esta alternativa está correta. Conclui-se 
que os recursos são IMPROCEDENTES e que o gabarito oficial deve ser mantido, uma vez que atendendo ao 
comando da questão, a única alternativa incorreta é a letra "B". 
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
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Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que o conteúdo abordado na construção da questão de número 30 
está fora do conteúdo programático e fora das atribuições de um assistente administrativo. Cumpre ressaltar, 
que compete à banca, no que tange à elaboração das questões, atentar-se sobretudo ao conteúdo 
programático exigido, assim, no conteúdo programático do concurso/cargo consta: "conhecimento de 
arquivos e métodos de acesso" o que está coerente com o conteúdo cobrado na questão. Se é necessário 
cobrar o conhecimento de arquivos, é importante que, em primeiro lugar, avaliar corretamente quais são os 
locais propícios e quais locais devem ser evitados para a instalação de um arquivo. Sustenta o recurso que a 
alternativa "d - Áreas residências ou comerciais com grande aglomeração de pessoas que possam colocar em 
risco a integridade dos documentos arquivados" estaria também correta, uma vez que estes locais também 
devem ser evitados, no entanto, a construção da questão seguiu estritamente o que consta a página 9 do 
documento "Recomendações para a produção e o armazenamento de documentos em arquivos", sobre áreas 
externas que devem ser "evitadas", o que está coerente com o comando da questão. Conclui-se, portanto, 
que os recursos apresentados são IMPROCEDENTES e que o gabarito oficial deve ser mantido, uma vez que a 
única alternativa que não atende ao comando da questão e, que não é mencionada pela referida bibliografia, 
é a alternativa "D", portanto sendo este o gabarito oficial da questão. 
Fonte: ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Conselho Nacional de Arquivos. Recomendações para a produção e o 
armazenamento de documentos de arquivo/Conselho Nacional de Arquivos — Rio de Janeiro: O Conselho, 
2005. 20p.; 20cm. ISBN 85-7009-077-3 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que há dubiedade na questão de número 31 e que a alternativa "c" 
estaria, portanto, invalidada. Cumpre ressaltar que após análise minuciosa da questão não foi encontrado 
nenhum aspecto que pudesse gerar dúvidas, pois o comando da questão é muito claro ao solicitar que, dentre 
as condições apresentadas nas alternativas, qual seria a única que não apresenta condições necessárias para 
garantir uma maior resistência dos documentos ao processo de manuseio. Desta forma, a alternativa "c" - as 
práticas de grampear e colar documentos devem ser incentivadas, está na direção contrária daquilo que é 
importante para a conservação dos documentos, na verdade, este tipo de prática deve ser evitada e não 
incentivada. Conclui-se, portanto, que o referido recurso é IMPROCEDENTE, e que o gabarito oficial, letra "C", 
deve ser mantido.  
Fonte: ARQUIVO NACIONAL (BRASIL). Conselho Nacional de Arquivos. Recomendações para a produção e o 
armazenamento de documentos de arquivo/Conselho Nacional de Arquivos — Rio de Janeiro: O Conselho, 
2005. 20p.; 20cm. ISBN 85-7009-077-3 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que na questão de número 32, a alternativa "b" também estaria 
incorreta, no entanto, conforme Chiavenato (2014, pág. 416 e 417) a referida alternativa está sim correta. 
Sustenta ainda o recurso que a alternativa "d" descreve sim uma situação que provoca conflito, portanto a 
mesma estaria correta, no entanto, conforme Chiavenato (2014, pág. 416 e 417), a ocorrência de conflito por 
recursos compartilhados, acontece quando há escassez e limitação de recursos e não o contrário, como consta 
na referida alternativa, desta forma, a mesma está incorreta. Sustenta ainda o recurso que não há uma 
alternativa incorreta para a referida questão, estando todas corretas, entretanto, a alternativa "d" está sim 
incorreta, pois apresenta uma situação contrária àquela geradora de conflito. Sustenta ainda o recurso que a 
alternativa "a" estaria incorreta, entretanto, conforme Chiavenato (2014, pág. 416 e 417) a alternativa está 
correta. Por último, sustenta o recurso que todas as alternativas são incorretas, entretanto, conforme 
Chiavenato (2014, pág. 416 e 417), somente a alternativa "d" é incorreta. Conclui-se, portanto, que na questão 
de número 32, somente a alternativa "D" atende ao comando da questão, portanto, decide-se pela 
improcedência dos recursos apresentados e pela manutenção do gabarito oficial. 
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Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que o conteúdo abordado na questão de número 33 não consta no 
conteúdo programático do referido concurso/cargo, entretanto, no conteúdo programático consta: 
"Conhecimento das rotinas de expedição de correspondência", sendo, portanto, o assunto cobrado na questão 
n° 33. Cumpre ressaltar que o intuito da questão não é cobrar procedimentos que são adotados internamente 
pelos correios, mas sim procedimentos que são considerados "um padrão" em órgãos públicos para a 
expedição de correspondências por envelopes. A construção da questão não foi pautada por informações 
contidas em documentos, sites ou manuais dos correios, mas sim documentos que são referência para 
organizações públicas, no caso, o Manual de Procedimentos de Protocolo, Expedição e Arquivo da Advocacia-
Geral Da União. Sustenta-se ainda o recurso que há mais de uma resposta incorreta, devendo portanto, a 
questão ser anulada. No entanto, conforme a fonte pesquisada, somente a alternativa "C" está incorreta, pois 
não é permitida a utilização de clips, grampos ou fitas adesivas para o fechamento/lacre dos envelopes. 
Conclui-se, portanto, pela improcedência dos referidos recursos e pela manutenção do gabarito oficial.  
Fonte: BRASIL. ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Coordenação-Geral de Documentação e Informação. Manual de 
Procedimentos de Protocolo, Expedição e Arquivo. Brasília: AGU, 2010. 157 p. , il. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que na questão de número 34, a alternativa "a" estaria incorreta, 
por estar apontando o uso do pronome como "vossa excelência" e não "V.Exª", no entanto, o comando da 
questão é bem claro ao solicitar o julgamento das alternativas em relação ao emprego do pronome de 
tratamento e não do vocativo, conforme Manual de Redação da Presidência da República. Cumpre ressaltar 
ainda que, somente a alternativa "a" exemplifica de forma correta quais autoridades, o pronome de 
tratamento "Vossa Excelência" poderia ser utilizada. É importante frisar que, quando no julgamento das 
alternativas, deve atentar-se em analisar o conteúdo completo da afirmação e não apenas uma parte, por 
exemplo, as alternativas "b" e "d" apontam o poder executivo e legislativo, no entanto, as autoridades que 
compõem estes poderes estão incorretas, desta forma, invalidando-as. Por fim, a construção da questão de nº 
34 foi baseada no Manual de Redação da Presidência da República, documento este que é considerado um 
"padrão" para as diversas esferas do poder público brasileiro. Assim, conclui-se pelo indeferimento dos 
recursos e pela manutenção do gabarito oficial.  
Fonte: Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República / Gilmar Ferreira 
Mendes e Nestor José Forster Júnior. – 2. ed. rev. e atual. – Brasília : Presidência da República, 2002. 140 p. 
ISBN 85-85142-21-9 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais apresentadas apontam que na questão de nº 35,  todas as alternativas ou mais de 1 (uma) 
alternativa, estariam corretas, no entanto, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, 
somente a alternativa "d" está incorreta, uma vez que esta traz aspectos que são característicos da 
modalidade de aviso e ofício e não da modalidade "memorando". As demais alternativas "a", "b" e "c" estão 
corretas. Conclui-se, portanto, pelo indeferimento dos recursos apresentados e, consequentemente, pela 
manutenção do gabarito oficial.  
Fonte: Brasil. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República / Gilmar Ferreira 
Mendes e Nestor José Forster Júnior. – 2. ed. rev. e atual. – Brasília : Presidência da República, 2002. 140 p. 
ISBN 85-85142-21-9 
 
 



 

107 

 

Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão foi elaborada em conformidade com o conteúdo programático proposto no edital do 

concurso, especificamente no item "... Noções básicas de informática: Correio eletrônico...".  

A questão aborda os conhecimentos sobre o protocolo responsável por realizar a transferência de mensagens 

eletrônicas entre os computadores. Segundo a MICROSOFT o protocolo SMTP é o responsável por promover a 

manipulação e o envio (transferência) das mensagens eletrônicas para outros computadores. As outras 

opções de resposta não apresentam protocolos que tem essa função. Um exemplo é o protocolo POP que tem 

a função contrária ao SMTP sendo responsável por promover a recuperação de mensagens eletrônicas do 

servidor para os computadores dos clientes. 

Com base nos argumentos, julgo o recurso IMPROCEDENTE mantendo o gabarito publicado. 

Fonte: 

 http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/pop3-smtp-and-other-e-mail-server-types 

 http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4 

 
Questão: 37 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Na presente questão foram abordados conceitos referentes a Hardware, que não constam de forma expressa 

no edital do concurso. Portanto, o é recurso procedente e a referida questão foi anulada. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A presente questão foi elaborada em conformidade com o conteúdo programático proposto no edital do 

concurso, especificamente no item "... editor de textos Microsoft Word; criar, editar, formatar e imprimir 

documentos...". Ainda sobre a versão utilizada (MICROSOFT OFFICE WORD 2007), cabe a banca informar que 

esse é um produto oficial da suíte disponibilizada pela MICROSFT e está contida dentro do item "MICROSOFT 

WORD" abordado no edital do concurso. 

A questão apresenta quatro afirmativas que deviam ser julgadas como verdadeiras ou falsas, conforme a 

análise abaixo: 

1. " Centralizar, Justificar e Mesclar são opções de alinhamento de texto". O item é FALSO, pois a opção 

"mesclar" não é considerada uma forma de alinhamento de texto disponibilizada pela ferramenta. No 

grupo Parágrafo da guia Início da ferramenta em questão, podem ser utilizadas as seguintes opções de 

alinhamento: Alinhar texto à esquerda, centralizar, alinhar texto à direita e justificar. 

2. " O recurso WordArt está disponível no grupo Texto na guia Inserir". O item é VERDADEIRO, pois 

recurso é utilizado para inserir um texto decorativo em um documento e está disponível no grupo 

Texto da guia Inserir. 

3. " A ativação do recurso de Hifenização permite que o Word quebre linhas entre as sílabas das 

palavras". O item é VERDADEIRO, pois esse recurso permite que o Word gerencie de forma automática 

a quebra de linhas entre as sílabas das palavras. 

4.  " O modo de exibição “Estrutura de Tópicos Web” exibe o documento na mesma estrutura de uma 

página da Web". O item é FALSO, pois NÃO é uma opção de modo de exibição disponível na 

ferramenta em questão. O nome do recurso que executa o procedimento descrito é "Layout da Web". 

Com base nos argumentos, o recurso é IMPROCEDENTE, mantendo-se o gabarito publicado. 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows-vista/pop3-smtp-and-other-e-mail-server-types
http://br.ccm.net/contents/282-os-protocolos-de-servico-de-mensagens-smtp-pop3-e-imap4
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão busca o conhecimento sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 com 

configuração padrão e Idioma Português do Brasil. A alternativa que afirma "que ao pressionar as teclas 

“Ctrl+A” a janela para abrir documentos é exibida" está correta, pois segundo o fabricante da ferramenta em 

questão (MICROSOFT) as teclas utilizadas para selecionar todo o texto são: Ctrl+T. A única alternativa 

INCORRETA é a que afirma que "o recurso para inserir equações matemáticas está disponível no grupo 

Funções da guia Inserir", pois o local correto do assistente de equações matemáticas é no grupo Símbolos da 

guia Inserir. 

Com base nos argumentos, o recurso é IMPROCEDENTE, mantendo-se o gabarito publicado. 

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Selecionar-um-documento-inteiro-324089a7-8aad-4e6b-8606-

598617d679a7 

   

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda a imagem de uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

(Configuração Padrão) que apresenta três células selecionadas (A3 = 30, B3 = 40 e C3 = 9). O comando da 

questão solicita que assinale a ÙNICA alternativa que NÃO realize a soma de TODOS os valores da linha 3.  

Cabe aqui esclarecer que na utilização de fórmulas e funções na ferramenta em questão, o caracter " :" 

representa um intervalo (ex.: A1:A2 = de A1 até A3) e o caracter ";" apresenta o sentido de seleção individual 

(ex.: A1;A3 = A1 e A3). 

Abaixo será detalhado a execução de cada fórmula apresentada como alternativa de resposta. 

OBS.: O valor da soma das três células da linha 3 deverá ser 79 (30+40+9). 

(A) =A3+B3+C3 -> 30+40+9=79 

(B) =SOMA(A3;C3) -> 30+9=39 

(C) =SOMA(A3;B3;C3) -> 30+40+9=79 

(D) =SOMA(A3;C3)+B3 -> (30+9)+40=79 

Conforme a explanação acima, pode-se comprovar que a ÚNICA alternativa que NÃO sumariza todos os itens é 

a letra B.  

Com base nos argumentos, o recurso é IMPROCEDENTE, mantendo-se o gabarito publicado. 

 

 

Cargo: Cuidador 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“O mundo vive hoje um turbilhão de sentimentos e reações no que diz respeito aos refugiados. ” A afirmativa 

nos apresenta dois lados: sentimentos e reações que podem ser positivos ou negativos. Ou seja, alguns podem 

reagir com solidariedade enquanto outros podem reagir com aversão e temor devido aos ataques terroristas 

dos últimos tempos. Não poderia ser a alternativa “Mesmo reconhecendo a situação dos refugiados, a 

população mundial abstém-se em ajudá-los por causa da ameaça que alguns podem representar.”, por causa 

do termo “reações” que consta no trecho em análise, pois esta opção não faz inferência ao tal termo. 

Fonte: 

 

 O próprio texto 

http://www.cartacapital.com.br/revista/871/o-exodo-do-seculo-xxi-3395.html
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 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. 

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Os refugiados buscam, no ato migratório, preservarem a sua integridade física e moral.” O ato de sair do 

lugar de onde mora por causa de guerras e ataques, o refugiado busca preservar a sua vida e a sua 

integridade. “Apesar da formação brasileira ser multicultural, o preconceito herdado é visível entre os 

brasileiros.” Tal afirmativa pode ser comprovada no quarto parágrafo do texto. “Muitos confundem os 

refugiados com criminosos e portadores transmissores de doenças.” Esta questão é apresentada no texto logo 

no início ao mencionar que “O mundo vive hoje um turbilhão de sentimentos e reações no que diz respeito 

aos refugiados.” E também ao tratar da questão do preconceito no terceiro e quarto parágrafos. “Pelo fato do 

Brasil ser um país marcadamente desigual, é pouco procurado pelos refugiados.” Os refugiados que procuram 

o Brasil é pelo motivo de ser um país multicultural, ou seja. Portanto, esta alternativa é INCORRETA. Tal 

conclusão apresenta-se no quarto parágrafo. “Apesar da formação brasileira ser multicultural, o preconceito 

herdado é visível entre os brasileiros.”  Alternativa correta como se verifica no quarto parágrafo. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Podemos afirmar nossa capacidade de lidar com o multiculturalismo com bastante naturalidade, embora, 

muitas vezes, a questão seja tratada de maneira superficial.” A palavra “embora” introduz uma oração 

subordinada adverbial concessiva, ou seja, introduz uma contradição e não uma explicação ou um acréscimo 

de informação. Nas demais alternativas, os trechos sublinhados estão explicando um termo já citado no 

período. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

  

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Os estudantes da PUC e USP atuam junto aos refugiados no centro da cidade de São Paulo, buscando 

condições de moradia e de trabalho. Juntas, a Unifesp e a UFABC fundaram a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, 

que promove o ensino e a difusão do direito internacional dos refugiados, além de atendê-los diretamente.” -  

estudantes. O “que” retoma “Cátedra Sérgio Vieira de Mello”. “Diante desse cenário, destacam-se as 

iniciativas de solidariedade. Esta, apresenta-se de forma objetiva e é praticada por jovens estudantes de 
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nossas universidades.” – solidariedade. (6º§) O pronome demonstrativo esta pode ser usado para se referir a 

algo que será dito e para retomar o elemento mais próximo em um discurso. Portanto, esta retoma 

solidariedade. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O principal assunto do texto é: As ações sociais dos brasileiros em prol dos refugiados. A crise migratória 

envolvendo o Brasil, o preconceito social como herança colonial e os tipos de preconceitos na sociedade são 

assuntos secundários do texto que abordados como argumentos a fim de convencer o leitor da ideia principal: 

As ações sociais dos brasileiros em prol dos refugiados como pode ser confirmado no título do texto. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Outros: classifica-se, no contexto empregado, como adjetivo, pois acompanha um substantivo. 

Los: pronome  

Diante: advérbio. 

Na referida questão, as palavras não foram apresentadas isoladamente, mas dentro de um contexto, ou seja, 

foi retirado um trecho do texto. Tais palavras dentro deste contexto recebem a classificação exposta 

anteriormente, assim, a palavras outros acompanha um substantivo países; se a palavra “outros” dentro do 

contexto não estivesse dependendo do substantivo “países” seria classificada como um pronome indefinido, 

mas como apresenta esta dependência, trata-se de um adjetivo.  

Concluindo: 

Outros no sentido de que não é o mesmo, diferente: Dá-me outra caneta.; comer outra coisa; tomar outro 

transporte. (adjetivo) 

Outros no sentido de coisa ou pessoa diferente: Os outros vêm mais tarde.; nem um nem outro. 

Fonte: 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

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

ortográfico. 48. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que não há afirmativa incorreta no que se refere ao preâmbulo da declaração universal dos 
direitos humanos, contudo, a alternativa-resposta, letra “C” menciona que os direitos são “alienáveis” quando 
de fato são “inalienáveis”. As demais alternativas correspondem ao texto do preâmbulo da DUDH.  Isso posto, 
mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: DUDH 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que não há afirmativa incorreta no que se refere à proteção da criança e do adolescente, 
contudo, a alternativa-resposta, letra “A” afirma equivocadamente que o menor terá a primazia de 
atendimento apenas em algumas circunstâncias. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no 
gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: ECA 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se aos diretos do idoso nos termos do art. 10 da lei n. 10.741/2003. A afirmativa “A” está em 
conformidade com a lei e é a alternativa-resposta. A assertiva “B” é falsa, pois não se permite cultos contrários 
à dignidade da pessoa humana; a “C” é falsa, pois é livre a participação política, sendo descabido falar em 
autorização específica governamental; a “D” é falsa por que a ninguém é dado o direito ilimitado de estar em 
logradouros públicos, posto que a lei possa impor restrições. 
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto do Idoso 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a deficiência para fins de proteção legal é de curto prazo, contudo, nos termos do art. 
2º da lei 13.146/2015, pressupõe-se a limitação de longo prazo. 
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto do PNE 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que todas as formas de violação contra os direitos da mulher são vedadas. Contudo, a 
questão pergunta qual a forma de violência é o foco da Lei Maria da Penha, sendo esta a violência doméstica e 
familiar, conforme art. 1º da Lei n. 11.340/2006. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no 
gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Lei n. 11.340/2006 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é claro ao solicitar que se identifique o termo “criança” para a Convenção n. 182 da Organização 
Internacional da OIT, nos termos do Decreto federal n. 3.597/2000, em cujo art. 2º define-se: “Para efeitos da 
presente Convenção, o termo "criança" designa toda pessoa menor de 18 anos”. Isso posto, mantem-se a 
alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Decreto federal n. 3.597/2000 
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se à Lei n. 12.594/2012. A assertiva “B” está correta pois corresponde ao art. 1º, § 2º, inciso 
I. A assertiva “A” é falsa pois apresenta o conceito de “programa de atendimento”. A assertiva “C” é falsa pois 
refere-se a pena privativa de liberdade. A assertiva “D” é falsa, pois apresenta o conceito de “entidade de 
atendimento”. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência 
do recurso. 
Fonte: Lei n. 12.594/2012 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão é um dos mais importantes e expressivos programas sociais do Brasil nos 
últimos tempos. Portanto, mesmo que num contexto internacional, o destaque está na ação social brasileira, 
na implantação de um programa no país que vem se tornando modelo para o resto do mundo. No momento 
em que o Congresso discute grande corte no orçamento do Bolsa Família para ajustar as contas públicas, a 
Organização das Nações Unidas usa a experiência brasileira como exemplo mundial de redução da pobreza. O 
programa de distribuição de renda foi citado três vezes no Relatório de Desenvolvimento Humano 2015. A 
elogiada engenharia nacional para erradicar a miséria teve efeito diretamente na queda do indicador chamado 
de pobreza multidimensional (que considera não apenas a renda, mas também condições de saúde, educação 
e domicílio) nos últimos anos. Por mais que possa haver semelhanças entre os programas ou que, após o 
governo Dilma, o programa Bolsa Família possa ter sido integrado ao Brasil Sem Miséria, a questão é objetiva 
quanto a seu questionamento e a resposta, o programa citado pela ONU e que foi amplamente divulgado no 
Brasil é o Bolsa Família. 
Fonte: 

 http://oglobo.globo.com/economia/bolsa-familia-destaque-em-relatorio-do-pnud-no-combate-
pobreza-18287507#ixzz3zns03cf5 

 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/bolsa-familia-e-destaque-em-relatorio-
internacional-1 

 https://luizmullerpt.wordpress.com/2015/12/16/onu-bolsa-familia-tem-permitido-aumentar-taxa-de-
emprego-da-populacao-mais-pobre/ 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão encontra-se no âmbito de conhecimentos gerais e não há nenhuma regra homogênea que 
possibilite uma redação de números adequada. O objetivo maior é que os dados sejam de amplo 
entendimento, como acontece nesta questão. Semelhante ao Programa Restaurante Popular, trata-se de 
outra vertente da Sethas voltada para o trabalhador de menor renda no Estado. O programa beneficia 
diariamente cerca de 900 trabalhadores com o café da manhã ao preço de R$ 0,50 (cinquenta centavos). O 
cardápio varia entre café, pão, leite, bolacha, frutas e produtos da terra. O café é servido nas seguintes 
Centrais do Trabalhador: Natal (Cidade da Esperança), João Câmara, Mossoró, Ceará-Mirim, Angicos e Assu. 
Fonte: 
http://www.sethas.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=9947&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Program
a+Caf%E9+do+Trabalhador 
 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão de fato aborda tema nacional e internacional. Ao efetuar uma relação focada numa organização 
nacional envolvida em grande escândalo que vem ganhando as manchetes dos principais veículos de 
comunicação do pais há mais de um ano, está de acordo com os preceitos do edital. Uma votação popular 
internacional elegeu a Petrobras como um dos casos de corrupção mais  conhecidos em todo o mundo. A 
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informação foi divulgada em diversos veículos brasileiros pela ONG Transparência Internacional. O nome da 
Petrobras aparece em segundo lugar na relação dos maiores escândalos de corrupção no mundo. A lista inclui 
nove casos e faz parte da campanha "Desmascare os Corruptos", da ONG Transparência Internacional. Mas a 
partir do momento que cobra conhecimento sobre a sede da organização, que se encontra na Alemanha, foge 
do conteúdo programático que não propõe conhecimento de temas internacionais específicos, como ficou 
evidente no último questionamento desta questão. 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/petrobras-e-o-segundo-caso-de-corrupcao-mais-
conhecido-no-mundo.html 
 
Questão: 22 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada, mas sim à questão 21, já respondida. 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/petrobras-e-o-segundo-caso-de-corrupcao-mais-
conhecido-no-mundo.html 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão trata de assuntos referentes ao âmbito internacional especificamente, não possuindo nenhuma 
relação com assuntos nacionais, portanto, sem embasamento no Edital que propunha temas de âmbito local, 
regional e nacional apenas. 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150508_china_desaceleracao_lgb 
 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa CORRETA é “A” porque a qualidade de vida na velhice, segundo as autoras, tem relação direta 
com bem-estar percebido. A velhice não se reduz a um simples fenômeno biológico, é um fenômeno social. A 
idade, em última análise, mede-se não tanto pelo número de anos que se tem, mas como a pessoa se sente, 
como vive, como se relaciona com a vida e com os outros. De acordo com Goldan, o envelhecimento 
populacional, enquanto fenômeno social, composto pelas dimensões social, histórica, política, econômica, 
ideológica, dentre outras, deve ser compreendida também sob a ótica da correlação de forças e das 
contradições referentes ao modelo econômico vivenciado também na sociedade brasileira, ou seja, o 
capitalismo sob os moldes neoliberais. Fazendo uma análise sob esta conjuntura, torna-se possível detectar 
formas diferenciadas de poder da população idosa em contextos históricos distintos. 
A força política desta parcela da população vem conquistando espaço e se tornando visível como fenômeno 
social relevante no Brasil. O idoso pode e deve ser visto enquanto sujeito histórico que pode intervir, através 
de sua ação, no processo sócio-histórico-político do país. A emergência de movimentos sociais de aposentados 
e pensionistas na metade da década de 80 demonstra a ocupação dos idosos no espaço político. (op.cit.) 
Fonte: 

 Sexualidade, qualidade de vida e atividade física no envelhecimento. Helena Brandão Viana, Vera 
Aparecida Madruga. Pág. 05 

 GOLDMAN, S. Velhice e direitos sociais. In GOLDMAN, S. Et all. (orgs.). Envelhecer com cidadania: quem 
sabe um dia? Rio de Janeiro: CBCISS; ANG/Seção Rio de Janeiro, 2000. (pp. 13-42) 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Guia Prático do Cuidador, a opção “D” está CORRETA porque o cuidador não deve executar 
procedimentos técnicos que sejam de competência dos profissionais de saúde, tais como: aplicações de 
injeção no músculo ou na veia, curativos complexos, instalação de soro e colocação de sondas, etc. É 
importante que a equipe de saúde deixe claro ao cuidador que procedimentos ele não pode e não deve fazer, 
quando chamar os profissionais de saúde, como reconhecer sinais e sintomas de perigo. 
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Fonte: Guia Prático do Cuidador - 2.ª edição - Série A. Normas e Manuais Técnicos.  Brasília – DF, 2009. 
 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o texto Aspectos fisiopatológicos do envelhecimento a alternativa D está correta porque os 
sistemas orgânicos mais envolvidos no risco de quedas no envelhecimento fisiológico são: sistema visual e 
vestibular; sistema nervoso central (SNC) e cardiovascular; sistema musculoesquelético e ósseo. 
Fonte: Aspectos fisiopatológicos do envelhecimento humano e quedas em idosos. 
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme exposto no site do Brasil escola, a alternativa A está incorreta não havendo nenhuma outra 
alternativa incorreta consonante ao exposto nos Procedimentos conforme o agravo: 
Queimaduras 
- Isolar a vítima do agente causador do acidente (fogo ou substâncias químicas lesivas, por exemplo, um 
ácido); 
- Lavar a área queimada com água corrente limpa; 
- Se houver tecido da vestimenta aderido ao ferimento, este pode ser retirado de forma a não aumentar a 
lesão, no instante em que se estiver lavando o local; 
- Não colocar água fria, gelo ou sabão sobre o ferimento; 
- Proteja o local com pano e tecido limpo, mantendo a região mais elevada em relação ao resto do corpo para 
evitar inchaço; 
- Procure um centro de queimadura mais próximo de sua residência. 
Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/saude/primeiros-socorros.htm 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a Lei Nº 10.741 – Estatuto do Idoso, a assertiva A está incorreta, pois, conforme enunciado a 
questão solicita para assinalar entre as afirmativas a que descreve de forma INCORRETA uma penalidade 
aplicável, conforme contexto e legislação anteriores, referente às entidades governamentais. Portanto, a 
referida Lei em seu artigo 55 diz: 
Art. 55. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta Lei ficarão sujeitas, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades, 
observado o devido processo legal: 
        I – as entidades governamentais: 
        a) advertência; 
        b) afastamento provisório de seus dirigentes; 
        c) afastamento definitivo de seus dirigentes; 
        d) fechamento de unidade ou interdição de programa; 
Fonte: Estatuto do Idoso (Lei Nº 10.741, de 1º de outubro de 2003). Art. 55, I. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o IBGE, 3 em cada 4 idosos têm alguma doença crônica, ou seja, uma doença de curso 
arrastado, boa parte delas incurável. As doenças infecciosas e os acidentes continuam a ser importantes, mas 
a maior parte da carga de doença da terceira idade no Brasil é por causa das doenças crônicas não 
transmissíveis, como o diabetes mellitus e as consequências da hipertensão arterial. Desta forma, a questão 
solicita para assinalar a alternativa que descreve de forma INCORRETA uma das doenças crônicas não 
transmissíveis, que integra a maior parte da carga de doenças da terceira idade no Brasil. Portanto, a 
alternativa “A” está INCORRETA porque a tuberculose é uma doença infectocontagiosa e endêmica, provocada 
pelo Mycobacterium tuberculoses, tb. dito bacilo de Koch, podendo atingir quase todos os tecidos do corpo, 
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esp. os pulmões, caracterizada pela formação de tubérculos caseosos. 
Fonte: As 10 principais doenças dos idosos no Brasil - Doutor Leonardo - Medicina de família e comunidade. 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme Portaria GM/MS Nº 2.528 a alternativa D está correta, pois a quarta afirmação é FALSA porque a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa considera como idoso frágil ou em situação de fragilidade, aquele 
que possui 75 anos ou mais de idade, por critério etário, reconhecido pela literatura. 
Fonte: Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa - Portaria GM/MS Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. 
Ministério da Saúde. Brasília, 2006. 
 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na segunda infância da criança (3 a 6 anos), o Brincar, criatividade e imaginação tornam-se mais elaborados; a 
Independência, autocontrole e cuidado próprio aumentam; a Família ainda é o núcleo da vida, mas outras 
crianças começam a se tornar importantes. 
Fonte: O desenvolvimento no ciclo de vida. 
 
Questão: 34 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada, pois o erro material ocorrido na palavra “INCORRETA”, onde o certo seria “CORRETA”, 
comprometeu o entendimento correto da questão supracitada. 
Fonte: Prova. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As assertivas I e V são VERDADEIRAS porque no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 
8.069/1990) considera a adolescência, a faixa etária dos 12 até os 18 anos de idade completos, sendo 
referência, desde 1990, para criação de leis e programas que asseguram os direitos desta população. 
Fonte:  

 Artigo Fase da vida? Faixa etária? Construção social? Afinal, o que é Adolescência? 

 ECA – Lei 8.069/1990. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016, verifica-se 
que a questão encontra-se coerente ao conteúdo programático: Sexualidade da criança e do adolescente. 
Observa-se que o enunciado encontra-se bem embasado com características sugestivas do assunto a ser 
tratado e abordado.  
Fonte: Edital de concurso público nº001/16 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de janeiro de 2016. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o comando da questão, esta solicita que, conforme contexto apresentado assinale a 
alternativa que descreve INCORRETAMENTE um dos procedimentos de primeiros-socorros a serem adotados, 
conforme o agravo da situação em caso de necessidade de transporte de vítimas, portanto, a opção B está 
incorreta porque conforme exposto no site do Brasil Escola, os Procedimentos conforme o agravo: 
Transporte de vítimas:  
- Visualmente (sem tocar a vítima), observar qualquer ocorrência de fratura; 
- Se a vítima estiver lúcida, respondendo com clareza a perguntas diretas, averiguar aspectos relativos à 
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sensibilidade; 
- Se suspeitar ou constatar fraturas (principalmente vertebral), manter a vítima imóvel no local do acidente, 
não provocando o deslocamento da mesma; 
- Sendo necessária a remoção, arrastar a pessoa acidentada com auxílio de um cobertor ou tábua, mantendo a 
cabeça da vítima erguida. 
Fonte: RIBEIRO, Krukemberghe Divino Kirk Da Fonseca. "Primeiros Socorros"; Brasil Escola. Disponível em 
http://brasilescola.uol.com.br/saude/primeiros-socorros.htm>. Acesso em 14 de marco de 2016. 
 
 

Cargo: Orientador Social 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Alternativa correta: é um reflexo das condições de vida e de saúde saudáveis. Os principais fatores 
responsáveis por esse fenômeno foram os investimentos nos serviços de saúde, vacinação, introdução dos 
antibióticos, medidas preventivas de saúde pública, instalação de redes de esgoto e água tratada, além de 
saneamento de lagoas e pântanos. Todos esses elementos contribuem para a redução da mortalidade por 
doenças infecciosas, sobretudo entre as crianças, que são mais vulneráveis. Para se viver mais o brasileiro 
inere-se que o brasileiro deve melhorar a sua qualidade de vida, em especial na alimentação e atividade física. 
Apesar da expectativa de vida do brasileiro ter aumentado isso não quer dizer que o Brasil e o melhor lugar 
para se viver. Ao dizer que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, mesmo que de maneira exígua (73,2 
anos para 73,5 anos), subentende-se que para alcançar este crescimento devem-se ter condições de vida e 
saúde saudáveis, ou seja, tanto a vida quanto os hábitos de saúde com boa qualidade contribuem para o 
aumento da expectativa de vida. Dessa forma, não é correto afirmar que a qualidade de vida do brasileiro 
continua estável e não tão pouco que hábitos inadequados contribuirão para tal resultado. Ressalta-se, ainda, 
que não há erro material que comprometa a alternativa correta da questão. 
Fonte: 

 O próprio texto 

 AQUINO, Renato. Interpretação de Textos: teoria e 815 questões comentadas. Série Concursos. 15. ed. 
Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A saúde na terceira idade depende também dos cuidados no passado, além da alimentação.” 

Ao mencionar “depende também dos cuidados no passado”, isto quer dizer que para se envelhecer de 

maneira saudável e com qualidade deve-se começar na juventude e não apenas nela. Se afirmarmos que uma 

velhice saudável depende de uma alimentação saudável na juventude, estamos limitando os cuidados com o 

corpo em apenas uma fase da vida. Portanto, ressalta-se que a expressão “também”, por tratar-se de uma 

conjunção aditiva, ou seja, acrescenta uma informação: além de cuidar-se na fase de maturidade, deve-se 

cuidar da saúde na juventude. Com isso, infere-se que além da juventude deve-se cuidar bem do corpo em 

todas as fases da vida.  Com isso conclui-se que a resposta correta é: O envelhecimento saudável está 

relacionado à forma como tratamos o nosso corpo ao longo da vida e da maturidade. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 
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 KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006. 216p. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, interpretar trata-se do sentido em que se toma o que se 

ouve ou o que se lê, e que se julga ser o verdadeiro, ou seja, aclarar o sentido do texto. Neste caso e de acordo 

com o que o texto nos afirma, os idosos sedentários devem ter uma maior atenção nas atividades físicas, 

como afirma o autor no terceiro parágrafo: “Para um idoso sedentário que pretende iniciar um exercício, a 

recomendação dos educadores físicos do Hospital Israelita Albert Einstein Marcio Marega e Carla Giuliano, é 

realizar uma avaliação médica para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição ou cuidado especial 

na escolha dos exercícios. Deve-se escolher bem as atividades, pensando em algo que proporcione prazer para 

que sejam realizadas com regularidade”.  Portanto, a afirmativa “os idosos, que foram sedentários durante a 

juventude, são mais propícios às enfermidades dessa fase da vida.”, está incorreta. O parágrafo anterior nos 

reforça tal incorreção ao dizer que “Exercícios de fortalecimento muscular aumentam a massa muscular ou 

simplesmente previnem sua perda, que nessa idade acontece em torno de 0,5 kg por ano, melhorando a 

composição corporal e dando uma maior estabilidade articular, o que auxilia na prevenção de quedas muito 

comum nessa faixa etária”. Mesmo que aumente a massa muscular ou previnem a sua perda, não estão 

isentos de enfermidades dessa faixa etária como pode ser comprovado no restante do parágrafo em questão 

ao dizer ‘nessa idade acontece em torno de 0,5kg por ano’ e ‘prevenção de quedas muito comum nessa faixa 

etária’. Dessa forma os idosos que foram ou não sedentários durante a juventude estão sujeitos às 

enfermidades dessa fase da vida, a diferença está na intensidade que serão acometidos. No penúltimo 

parágrafo do texto ao mencionar “com a realização de exercícios físicos regulares há uma melhora da 

atividade de neurotransmissores que permitem uma sensação de bem-estar. Assim como há uma maior 

produção de endorfinas que auxiliam nessa resposta. ‘A atividade física realizada em grupos também incentiva 

outros prazeres advindos da melhor socialização. O fato das pessoas se perceberem com melhor postura, mais 

força e mais vitalidade permite que se sintam mais seguras e confiantes’”, o autor faz menção à questão 

mental e lazer.  

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 05 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
“Atividades como caminhadas ajudam a manter a capacidade cardiorrespiratória...” O verbo manter é 

transitivo direto, logo o seu complemento será um objeto direto. 

“Exercícios de fortalecimento muscular aumentam a massa muscular ou simplesmente previnem sua perda, 

que nessa idade acontece em torno de 0,5 kg por ano,” - que substitui a expressão sua perda, a qual exerce a 

função de objeto. Porém ao fazermos a troca, temos: “A perda de massa nessa idade acontece em torno de 

0,5kg por ano.” (A perda de massa é o sujeito do verbo acontecer.) 
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 “Para um idoso sedentário que pretende iniciar um exercício,...” – que substitui “idoso sedentário”, o qual 

exerce a função de sujeito.  

“Em relação aos efeitos psíquicos e sociais, a atividade física parece reduzir os sintomas de depressão, 

ansiedade e a melhora de humor.” A oração fala sobre “a atividade física”, no caso responsável pela ação de 

reduzir os sintomas de depressão, ansiedade e a melhora de humor. Portanto, exerce a função de sujeito da 

oração. 

Conclui-se que por ausência de uma associação INCORRETA como solicitado no enunciado da questão, o 

recurso é procedente, a questão foi anulada. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 
Janeiro: Lucerna: 2009. 

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais são improcedentes. Seguem as definições: 

Física: adjetivo de atividade 

E: conjunção aditiva 

Melhora: substantivo feminino. Ato ou efeito de melhorar. Transição para melhor estado ou condição; 

melhoria. 

Fonte: 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa e com o contexto empregado tem-se que: 

“... para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição...” (3º§) – insciente.  

Insciente, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, significa que não é ciente; que tende a ignorar; 

ignorante. Que não possui habilidade; sem capacidade; inapto. 

“O envelhecimento saudável consiste na busca pela qualidade de vida...” (1º§) – fundamenta-se. 

Fundamentar significa Lançar fundamentos ou alicerces. Firmar, assentar em bases, estabelecer, basear. 

Justificar, documentar, provar. 

“..., pensando em algo que proporcione prazer para que sejam realizadas com regularidade.” (3º§) – 

assiduidade. 

Assiduidade significa Característica, particularidade ou estado do que é assíduo. Em que há frequência ou 

regularidade; constância: assiduidade às obrigações cotidianas; assiduidade na realização dos deveres 

escolares. 

“A atividade física realizada em grupos também incentiva outros prazeres advindos da melhor socialização.” 

(6º§) –impele. 
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Incentiva significa: Incita, estimula, aguça e impele. 

Dessa forma, a alternativa a ser marcada é: “... para saber se ele está apto ou se há algum tipo de restrição...” 

(3º§) – insciente.  

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 3. Ed. Curitiba: Positivo, 

2004. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Entretanto trata-se de uma conjunção adversativa, como “contudo”. Sendo assim, alternativa correta é 

“Contudo”. 

Portanto trata-se de uma conjunção conclusiva.  

Porquanto é uma conjunção explicativa. 

Mas também é uma conjunção aditiva.  

Fonte: 

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

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Além de é uma expressão usada para acrescentar algo ao que já foi dito.  

“O envelhecimento saudável consiste na busca pela qualidade de vida por meio de uma dieta adequada e a 

prática de atividades físicas prazerosas, o que ajuda a diminuir o risco de quedas e fraturas, além de uma 

convivência social estimulante.”  

Portanto para se ter um envelhecimento saudável é necessário uma dieta adequada, prática de atividades 

físicas prazerosas mais uma convivência social estimulante.   

Dessa forma conclui-se que a expressão “além de”, no contexto em que está empregado, adiciona uma 

informação ao que foi dito anteriormente. No caso a informação trata-se de “convivência social estimulante. 

Fonte: 

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

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 584p. (Conforme acordo ortográfico). 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

 CUNHA, Celso & CINTRA, Lindley. Nova Gramatica do Português Contemporâneo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 3a ed..2001. 

 BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37ª. Ed. Atualizada pelo Novo Acordo Ortográfico. Rio de 

Janeiro: Lucerna: 2009. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão solicita que se julgue a afirmativa apresentada no enunciado, a qual se refere ao art. 195 da 
Constituição Federal. A alternativa “A” não é a resposta, pois o financiamento da seguridade depende de 
recursos federais; não é a “B”, posto que abrange contribuições sociais; não é a “C”, posto que é financiada 
também de forma indireta. Portanto a questão requer a habilidade de raciocínio lógico, sendo a alternativa 
“D” a resposta da questão. O trecho apresentado no enunciado não contraria a Constituição Federal. O termo 
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apresentado no enunciado “e de contribuições sociais” não se opõe ao apresentado na Constituição “e das 
seguintes contribuições sociais”. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar 
e improcedência do recurso. 
Fonte: Constituição Federal.  
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão refere-se ao conteúdo da Declaração Universal dos Direito Humanos, tendo sido apresentada três 
afirmativas falsas (A, B e C) e apenas uma afirmativa verdadeira. Logo, o enunciado deveria referir-se a 
“marque a alternativa CORRETA” em vez de marque a incorreta. Por esta razão a questão foi anulada. 
Fonte: DUDH. 
 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se a obrigações dos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 
públicos e particulares, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nos termos do art. 10 da lei, a 
afirmativa “A” é falsa, pois os exames visam ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo 
do recém-nascido. A afirmativa “B” é falsa, pois os registros devem ser mantidos por 18 anos. A afirmativa “C” 
é falsa, pois as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato devem constar da declaração de 
nascimento. A alternativa resposta, letra “D” é uma obrigação, nos termos do art. 10, II da norma legal. 
Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a afirmativa “D” esteja correta, contudo, o Estatuto do idoso prevê o direito de 
atendimento em instituições privadas e inclusive, atendimento domiciliar. O comparecimento perante órgãos 
públicos não é uma diretriz quanto a saúde do idoso.  Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada 
no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto do Idoso. 
 
Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pede que se identifique, nos termos da Lei 13.146/2015, quais as barreiras são consideradas 
urbanísticas, sendo a resposta a alternativa “C”, nos termos do art. 3º, inciso IV, alínea “a” da norma. As 
barreiras em edifícios são arquitetônicas (alternativa “A”); As barreiras previstas em “B” são classificadas como 
de transporte e as previstas em “D” são consideradas tecnológicas. Isso posto, mantem-se a alternativa 
correta divulgada no gabarito preliminar e improcedência do recurso. 
Fonte: Estatuto dos portadores de necessidades especiais. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se ao art. 11 da Lei Maria da Penha, sendo que as alternativas “A”, “C” e “D” correspondem 
respectivamente aos incisos II, IV e III do dispositivo legal e são, portanto, verdadeiras. A afirmativa falsa é a 
“B”, posto que, nos termos do inciso I do dispositivo legal, a comunicação ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário deve ser imediata. Isso posto, mantem-se a alternativa correta divulgada no gabarito preliminar e 
improcedência do recurso. 
Fonte: Lei Maria da Penha. 
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Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A taxa de fecundidade continua em queda no Brasil. Em dez anos, o indicador recuou 18,6%, chegando a 1,74 
filho por mulher em 2014. Ganha importância o número de casais sem filhos e também cresce o número de 
pessoas que vivem sozinhas. O arranjo familiar formado por casal sem filho se tornou, nos últimos anos, o 
segundo em participação, chegando a 19,9% em 2014. No ano anterior, o número estava em 19,4% e dez anos 
antes, em 14,7%. O IBGE considera ainda as famílias em que há mulheres sem cônjuge e com filhos (cuja 
proporção ficou em 16,3% em 2014), outros arranjos familiares com parentesco (6,3%) e arranjos sem 
parentesco (0,3%). Esses três tipos de família mantiveram-se praticamente estáveis em 2014. No caso das 
mulheres sem cônjuge e com filhos, houve ligeira redução (de 0,2 ponto) entre 2013 e 2014. As adolescentes 
(de 15 a 19 anos) também estão tendo menos filhos, mas a participação delas na fecundidade total ainda é 
alta – passou de 18,4% para 17,4% do total em dez anos. O embasamento da questão trata de fatos sociais 
importantes ligados a sociedade brasileira. Sua base fundamental foi amparada por matérias divulgadas nos 
veículos de comunicação do país, não sendo, portanto, necessário a aquisição do documento Síntese de 
Indicadores Sociais 2015 do IBGE. 
Fonte: 

 http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2015/12/casais-sem-filho-sao-quase-20-dos-arranjos-
familiares-no-pais-diz-ibge.html 

 http://noticias.bol.uol.com.br/bol-listas/brasil-em-uma-decada-o-que-mudou-entre-2004-e-2014.htm 

 http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/12/emprego-formal-cresce-26-3-entre-2004-e-
2014 

 http://www.valor.com.br/brasil/4342412/taxa-de-fecundidade-no-brasil-cai-186-em-10-anos-aponta-
ibge 

 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2015/12/04/internas_polbraeco,509256/pais
-reduz-maternidade-na-adolescencia-aponta-pesquisa-do-ibge.shtml 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A pergunta desta questão relaciona-se às diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua 
e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento.  Para a construção das alternativas de 
respostas foram agrupadas três diferentes diretrizes. Conforme o Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 
2009, Artigo 6º, a única formulação incorreta consta na alternativa A. Trata-se do Item II do Artigo 6º do 
Decreto em referência que afirma ser “responsabilidade do poder público pela sua elaboração e 
financiamento” e não da sociedade civil conforme consta na formulação da questão.    
Fonte: BRASIL, Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento. Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009. 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal afirma que o conhecimento sobre a Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de 
Assistência social são conteúdos não programados para as questões de conhecimentos específicos. Ora, a 
Política Nacional de Assistência Social, conforme consta em sua Introdução e Análise Situacional encontra-se 
em conformidade com a Constituição Federal de 1988 e a LOAS. As alternativas corretas construídas para as 
respostas estão explicitamente contidas na Política Nacional de Assistência social. 
Outros recursos afirmam que a alternativa IV também está correta. A política Nacional de Assistência social 
não se articula com a Política de Saúde na gestão do Sistema Único de Saúde. A Política de Assistência Social 
institui o Sistema Único de Assistência Social. 
Fonte: BRASIL, Política Nacional de Assistência Social, Ministério do Desenvolvimento Social e combate a 
Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasília, novembro de 2004.  
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Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as demais alternativas encontram-se claramente incorretas, pois segundo o Estatuto do Idoso, os idosos  
que não possuem meios para prover a sua subsistência, nem tê-la provida por sua família é assegurado o 
benefício de 1 (hum) salário mínimo, nos termos da LOAS; compete ao Ministério Público instaurar 
sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial para a apuração de 
ilícitos ou infrações às normas de proteção ao idoso;  e a atenção integral à saúde ao idoso é assegurada por 
intermédio do SUS. Assim, a única alternativa correta é aquela que afirma que os idosos sem vínculo de grupo 
familiar tem o direito à moradia em instituições de longa permanência.  
Fonte: BRASIL, Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de 1 de outubro de 2003.  
 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa B foi construída tal qual como consta no Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que 
afirma em seu Artigo 5º “São princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, além da 
dignidade e equidade: I – respeito da dignidade da pessoa humana; (...)”. A razão recursal diz que a 
alternativa B também está incorreta. Conforme consta na formulação do Decreta a “dignidade e a equidade” 
aparecem no enunciado do artigo 5º.  
Fonte: BRASIL, Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento. Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Esta questão trata do Artigo 111 do Estatuto da Criança e do Adolescente e todas as alternativas estão 
corretas.  Foi divulgado no gabarito preliminar a alternativa, A que afirma que todas as alternativas estão 
corretas.  
Fonte: BRASIL, Estatuto da Criança e do Adolescente/ECA, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois o conteúdo abordado na questão supracitada se trata dos 
Fundamentos da Educação Social, conforme Anexo I, pág. 19 Edital nº 001/2016 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de 

Janeiro de 2016: 
“... Noções básicas do Estatuto do Idoso. Fundamentos da Educação Social. Noções de comportamento 

organizacional...”. 

Fonte: Edital nº 001/2016 – SEMAD/SEMTAS, de 11 de Janeiro de 2016. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois a questão apresenta no enunciado a ideia de educação de Paulo 
Freire onde afirma que as questões e problemas principais da educação não são questões pedagógicas, ao 
contrário, são questões políticas, e, no comando, solicita-se que assinale a alternativa que contradiz suas 
ideias. Portanto, a única alternativa em desacordo com Para Paulo Freire, trata-se da alternativa B, pois para 
ele, a educação e o sistema de ensino não modifica a sociedade, mas a sociedade é que pode mudar o sistema 
instrucional. O sistema educacional pode ter um papel de destaque numa revolução cultural. Ele chama de 
revolução a consciente participação do povo. Logo, a pedagogia crítica, como uma constante, contribui para 
revelar a ideologia esquecida na consciência das pessoas. 
Fonte: FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed., São Paulo: Paz 
e Terra, 2011. 
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois de acordo com as abordagens de Paulo Freire (2005), percebe-se uma 
forte valorização do diálogo com importante instrumento na constituição dos sujeitos. No entanto, esse 
mesmo autor defende a ideia de que só é possível uma prática educativa dialógica por parte dos educadores, 
se estes acreditarem no diálogo com um fenômeno humano capaz de mobilizar e refletir o agir dos homens e 
mulheres. Para Freire, dialogar não requer apenas o encontro de duas pessoas que conversam sobre 
determinado assunto sem haver um maior engajamento e um objetivo comum entre os que dialogam, nem 
um momento onde as pessoas envolvidas apenas fazem comunicados umas as outras ao invés de se 
comunicarem. Antes disso, "[...] o diálogo é o encontro no qual a reflexão e a ação , inseparáveis daqueles que 
dialogam, orientam-se para o mundo que é preciso transformar e humanizar, este diálogo não pode reduzir-se 
a depositar ideias em outro". Portanto, a alternativa A é a única que NÃO atua na perspectiva de Paulo Freire, 
pois o educador  não é visto com um mero transmissor de conhecimentos, mas como um mediador, alguém 
capaz de articular as experiências dos alunos com o mundo, levando- os a refletir sobre seu entorno, 
assumindo um papel mais humanizador em, sua pratica docente. 
Fonte: FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1999. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumento recursal improcedente, pois a mudança social é o que dotará de sentido crítico a toda 
intervenção socioeducativa. A educação social NÃO pode ser reduzida a uma mera formação política do 
cidadão, não pode ser negado que todo processo educativo leva  lado a  lado uma verdadeira ação de controle 
que, segundo os casos, poderá adotar a forma de um controle social, psicológico, moral, cultural, etcétera. A 
educação social será a influência intencional (e otimizadora) exercida sobre as pessoas. A educação social é 
hoje, legalmente, um direito constitucional que ultrapassa a esfera da pedagogia escolar. Portanto, a Educação 
deve ser um sistema aberto. 
Fonte: ROMANS,PETRUS,TRILLA. "Profissão Educador Social". Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, o enunciado da questão afirma  que não há como abordar o educador sem que 
tenhamos presente o educando. Educador e educando são dois sujeitos de um mesmo processo. Ambos são 
seres humanos, configurados pelo mesmo conjunto de múltiplas determinações, que vão desde as heranças 
genéticas, passando pelas relações socioculturais e chegando às experiências sutis do sagrado e da 
espiritualidade. Sendo ambos, seres vivos e, como tais, apresentam todas as suas características. 
Na prática docente, o educador, então, por si, será aquele que oferece condições que potencializam o 
processo de autodesenvolvimento do educando. O educador cria o espaço da receptividade viva para o 
educando, oferecendo-lhe condições para que se sinta num espaço seguro, sem ameaças, julgamentos ou 
desqualificações, tendo em vista, através de atos e de atividades educativas aprender e, consequentemente, 
desenvolver-se. Nesse contexto, o educando aprende e, por aprender, se desenvolve. Para tanto, necessita 
desse espaço acolhedor e seguro e de um tempo satisfatório. (item I) Segundo Boadella, No processo de 
transformação de padrões de sentimentos e expressões que estão bloqueados, o elemento mais importante é 
a receptividade viva de outro ser humano”. Receber vivamente o outro ser humano significa acolhê-lo, sem 
qualquer julgamento prévio, como é e não como gostaríamos que ele fosse e, só então, após o acolhimento, 
se for o caso, ocorrerá a confrontação; significa, simultaneamente, “acolher e confrontar” o educando dentro 
do processo educativo. Essas são duas qualidades necessárias para que os princípios formativo e organizativo 
funcionem no processo de desenvolvimento do ser humano. Sem acolhimento não há educação, mas o 
mesmo se pode dizer do confronto. Esses atos necessitam de serem praticados de forma dialética, ou seja, 
acolher-e-confrontar, num mesmo processo. Só acolher pode conduzir à permissividade; só confrontar pode 
conduzir ao autoritarismo. A arte será atuar dialeticamente, de forma amorosa, com essas polaridades. 
Confrontar significa, amorosamente, respeitando o outro, sinalizar lhe outras possibilidades de compreender, 
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de viver, de agir, de relacionar-se. Desse modo, confrontar significa dar suporte ao outro para que cresça; 
conduta diversa da desqualificação ou do castigo. Confrontar é um ato pedagógico de um adulto que é, ao 
mesmo tempo, capaz de, amorosamente, acolher e mostrar os limites, para que o educando possa aprender o 
seu próprio caminho. Acolher, nutrir, sustentar e confrontar são quatro facetas de um mesmo ato pedagógico. 
Para uma prática educativa satisfatória, cada um desses atos implica obrigatoriamente no outro. (item III). E 
finalmente, também correto (item II), pois para realizar esse papel, o educador necessita de preparar-se, de 
estar ciente de seus processos e seus limites, estar ciente de seus desejos, de seus estados de ânimo, de suas 
carências e de suas possibilidades. Sobretudo, o educador necessita de ser amoroso, em primeiro lugar 
consigo mesmo, o que significa reconhecer-se, acolher-se, nutrir-se, sustentar-se e confrontar-se a si mesmo, 
na sua permanente autoeducação, sem auto piedade. O adulto é ético e sustenta-se na justiça para si e para o 
outro.  Na relação pedagógica, o educador é o adulto, que acolhe, nutre, sustenta e confronta amorosamente 
o educando; nesse papel, ele não pode ter reações infantis como a de uma criança que embirra, se engancha 
se defende e agride. No ato pedagógico, o educador deve assumir o seu adulto e estar centrado nele, de tal 
forma que possa encontrar a melhor solução possível para as situações emergentes. Em síntese, o educador é 
aquele que, assumindo o seu estado de adulto, acolhe, nutre, sustenta e confronta seus educandos, estejam 
no estado em que estiverem. Um educador, como educador, não poderá e não deverá ser tragado pelos 
processos emocionais dos educandos, mas sim ser capaz de acolhê-los para, a partir daí, encontrar soluções 
adequadas para a situação. Um educador tornará educativa qualquer situação com a qual se confronte.  
Fonte:  

 O educador: quem é ele? Cipriano Carlos Luckesi 

 Artigo publicado na Revista ABC EDUCATIO, nº 50, outubro de 2005, páginas 12 a 16. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo Idalberto Chiavenato, “a ética é o código moral de uma pessoa ou organização que estabelece os 
padrões de conduta, considerados corretos ou adequados pela Sociedade”. 
A questão supracitada cita que os preceitos da boa ética profissional com a sociedade, com a organização, 
com os colegas, e consigo mesmo, no que se refere aos comportamentos dentro de uma atividade 
profissional, influi decisivamente para melhor organização dentro de uma instituição. E solicita no comando, 
dentre as alternativas dadas indicar qual NÃO se refere a uma ação ética com a organização. 
Manter sigilo, não se omitir e zelar pelo bom nome são ações éticas comportamentais que se referem à 
organização. Já, ter autoconfiança, é uma ação comportamental, que se refere a si mesmo. 
Fonte: ETHOS, Instituto de Empresas e Responsabilidade Social. Responsabilidade social das empresas. vol. 2. 
São Paulo: Editora Peirópolis, 2003. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Assim como afirma o enunciado da questão supracitada a intervenção social em contexto escolar, com 
indivíduos em vulnerabilidade, debate-se com um contraste de realidades sociais e humanas, que muitas 
vezes contribui para o afastamento dos seus atores sociais. Neste sentido, as equipes técnicas pretendem, 
com o seu trabalho, mediar as diferenças culturais, fomentando o respeito e o direito à diferença, fazendo da 
parceria base de intervenção. É desta forma que se procura, continuamente, um envolvimento efetivo capaz 
de potenciar o sucesso educativo e social dos alunos e seus familiares. Numa sociedade cada vez mais 
consumista, pouco produtiva e dependente de recursos externos à sua capacidade de gerar proveitos, nota-se 
cada vez mais a assimetria entre os que se empenham no sentido de garantir o seu próprio sustento e aqueles 
que aguardam passivamente pelo resultado do trabalho do outro. Os primeiros vivem em situação limite, com 
muita dificuldade em assegurar o cumprimento de todos os seus compromissos, enquanto os outros 
beneficiam de múltiplos apoios sociais, não cumprem com as suas responsabilidades e esperam permanecer 
neste quadro indefinidamente.  Assim cabe aos profissionais da área social consciencializar estes indivíduos 
das suas capacidades/potencialidades, fomentando a sua autonomia profissional e social, perante uma 
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perspectiva realista de que os recursos não são inesgotáveis. Portanto, os recursos não são inesgotáveis, o que 
se esgota é o desejo de assegurar o cumprimento de todos os seus compromissos. O que se esgota é a 
produtividade e a capacidade de gerar o seu próprio sustento, cabendo então, conforme indica o  enunciado,  
a intervenção social para que ocorra nesse meio, favorecendo o retorno desses  atores ao contexto escolar. 
Fonte: Magalhães, S. Organista, S. (2009). Relatório Final – Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), 
Matosinhos revista ISSN 1645-9180 Nº 22 TEIP. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos recursais improcedentes, pois a relação professor-aluno NÃO deve ser uma relação de imposição, 
mas sim, uma relação de cooperação, de respeito e de crescimento, no qual o aluno deve ser considerado 
como um sujeito interativo e ativo no seu processo de construção de conhecimento. Assumindo o educador 
um papel fundamental nesse processo, como um indivíduo mais experiente. Por essa razão cabe ao professor 
considerar também, o que o aluno já sabe sua bagagem cultural e intelectual, para a construção da 
aprendizagem. 
Nesse sentido, a atuação do professor é de suma importância, já que ele é o mediador da aprendizagem do 
aluno sendo assim muito importante para o aluno a qualidade da mediação exercida pelo professor, pois 
desse processo dependerão os avanços e as conquistas do aluno em relação à aprendizagem na escola. 
Organizar uma prática escolar, considerando esses pressupostos, é sem duvida, conceber o aluno um sujeito 
em construção e transformação que, a partir das interações tornar-se à capaz de agir e intervir no mundo, 
conferindo novos significados para a historia dos homens. 
 Quando se imagina em uma escola baseada no processo de interação, não está se pensando em um lugar 
onde cada um faz o que quer, mas num espaço de construção, de valorização e respeito, no qual todos se 
sintam mobilizados a pensarem em conjunto. 
O aluno se constitui na relação com o outro, a escola é um local privilegiado em reunir grupos bem 
diferenciados a serem trabalhados. Essa realidade acaba contribuindo para que, no conjunto de tantas vozes, 
as singularidades de cada aluno sejam respeitadas. Portanto, a alternativa D, também é correta. 
Fonte: 

 VYGOTSKY, Lev S.A. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

 Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fonte, 1987. 
 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Argumentos improcedentes, conforme Artigo 21 da lei 8.213 de 1991, que traz um extenso e detalhado rol de 
ocorrências interpretadas como relacionadas ao acidente de trabalho. De um modo que, de acordo com as 
alternativas citadas na questão supracitada, todas estão corretas, visto que:  

 Item 1: Quando você está prestando serviços por ordem da empresa 
fora do local de trabalho. Trata-se do referido artigo, item:  

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:  

a) na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; 

Item 2: “Que acontece quando você estiver em viagem a serviço da empresa”. Refere-se à  

c) em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus 
planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, 
inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Item 3: “Que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa”.  Trata-se de:  
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d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio 
de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. 

Item 4: “ Doença profissional (as doenças provocadas pelo tipo de trabalho)”. Conforme,  

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído 
diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou 
produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; 

Item 5: “Doença do trabalho (as doenças causadas pelas condições do trabalho)”. De acordo com  

III - a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; 

Portanto, todas as alternativas estão em conformidade com as normas e leis da Segurança de Trabalho.  
 
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm 
 
 

Cargo: Técnico de Nutrição 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Os refugiados buscam, no ato migratório, preservarem a sua integridade física e moral.” O ato de sair do 

lugar de onde mora por causa de guerras e ataques, o refugiado busca preservar a sua vida e a sua 

integridade. 

“Apesar da formação brasileira ser multicultural, o preconceito herdado é visível entre os brasileiros.” Tal 

afirmativa pode ser comprovada no quarto parágrafo do texto. 

“Muitos confundem os refugiados com criminosos e portadores transmissores de doenças.”  Esta questão é 

apresentada no texto logo no início ao mencionar que “O mundo vive hoje um turbilhão de sentimentos e 

reações no que diz respeito aos refugiados.” E também ao tratar da questão do preconceito no terceiro e 

quarto parágrafos. “Pelo fato do Brasil ser um país marcadamente desigual, é pouco procurado pelos 

refugiados.” Os refugiados que procuram o Brasil é pelo motivo de ser um país multicultural, ou seja. 

Portanto, esta alternativa é INCORRETA. Tal conclusão apresenta-se no quarto parágrafo. “Apesar da 

formação brasileira ser multicultural, o preconceito herdado é visível entre os brasileiros.”  Alternativa correta 

como se verifica no quarto parágrafo. 

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

Contexto, 2006. 216p. 

 

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Outros: classifica-se, no contexto empregado, como adjetivo, pois acompanha um substantivo. 

Los: pronome  

Diante: advérbio. 
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Na referida questão, as palavras não foram apresentadas isoladamente, mas dentro de um contexto, ou seja, 

foi retirado um trecho do texto. Tais palavras dentro deste contexto recebem a classificação exposta 

anteriormente, assim, a palavras outros acompanha um substantivo países; se a palavra “outros” dentro do 

contexto não estivesse dependendo do substantivo “países” seria classificada como um pronome indefinido, 

mas como apresenta esta dependência, trata-se de um adjetivo.  

Concluindo: 

Outros no sentido de que não é o mesmo, diferente: Dá-me outra caneta.; comer outra coisa; tomar outro 

transporte. (adjetivo) 

Outros no sentido de coisa ou pessoa diferente: Os outros vêm mais tarde.; nem um nem outro. 

Fonte: 

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

Niterói: Impetus, 2014. 519p. 

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

37. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

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

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

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O tema tratado nesta questão é um dos mais importantes e expressivos programas sociais do Brasil nos 
últimos tempos. Portanto, mesmo que num contexto internacional, o destaque está na ação social brasileira, 
na implantação de um programa no país que vem se tornando modelo para o resto do mundo. No momento 
em que o Congresso discute grande corte no orçamento do Bolsa Família para ajustar as contas públicas, a 
Organização das Nações Unidas usa a experiência brasileira como exemplo mundial de redução da pobreza. O 
programa de distribuição de renda foi citado três vezes no Relatório de Desenvolvimento Humano 2015. A 
elogiada engenharia nacional para erradicar a miséria teve efeito diretamente na queda do indicador chamado 
de pobreza multidimensional (que considera não apenas a renda, mas também condições de saúde, educação 
e domicílio) nos últimos anos. Por mais que possa haver semelhanças entre os programas ou que, após o 
governo Dilma, o programa Bolsa Família possa ter sido integrado ao Brasil Sem Miséria, a questão é objetiva 
quanto a seu questionamento e a resposta, o programa citado pela ONU e que foi amplamente divulgado no 
Brasil é o Bolsa Família. 
Fonte: 

 http://oglobo.globo.com/economia/bolsa-familia-destaque-em-relatorio-do-pnud-no-combate-
pobreza-18287507#ixzz3zns03cf5 

 http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/12/bolsa-familia-e-destaque-em-relatorio-
internacional-1 

 https://luizmullerpt.wordpress.com/2015/12/16/onu-bolsa-familia-tem-permitido-aumentar-taxa-de-
emprego-da-populacao-mais-pobre/ 

 
Questão: 21 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão de fato aborda tema nacional e internacional. Ao efetuar uma relação focada numa organização 
nacional envolvida em grande escândalo que vem ganhando as manchetes dos principais veículos de 
comunicação do pais há mais de um ano, está de acordo com os preceitos do edital. Uma votação popular 
internacional elegeu a Petrobras como um dos casos de corrupção mais  conhecidos em todo o mundo. A 
informação foi divulgada em diversos veículos brasileiros pela ONG Transparência Internacional. O nome da 
Petrobras aparece em segundo lugar na relação dos maiores escândalos de corrupção no mundo. A lista inclui 
nove casos e faz parte da campanha "Desmascare os Corruptos", da ONG Transparência Internacional. Mas a 
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partir do momento que cobra conhecimento sobre a sede da organização, que se encontra na Alemanha, foge 
do conteúdo programático que não propõe conhecimento de temas internacionais específicos, como ficou 
evidente no último questionamento desta questão. 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2016/02/petrobras-e-o-segundo-caso-de-corrupcao-mais-
conhecido-no-mundo.html 
 
Questão: 23 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão trata de assuntos referentes ao âmbito internacional especificamente, não possuindo nenhuma 
relação com assuntos nacionais, portanto, sem embasamento no Edital que propunha temas de âmbito local, 
regional e nacional apenas. 
Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150508_china_desaceleracao_lgb 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede. Um pescado fresco apresenta os seguintes sinais: A carne é firme, elástica e 
resiste à pressão dos dedos; A carne é branca, rosada, com reflexos madre pérola. A cauda é firme em direção 
do corpo, cheiro característico (de planta aquática), olhos salientes e brilhantes. Guelras vermelhas e com 
cheiro fresco característico. Escamas bem aderidas à pele. Ventre não abaulado. 
Já se apresentar escamas opacas desprendendo-se facilmente é característica de pescado alterado. 
Fonte: ORNELLAS, L.H. Técnica dietética, seleção e preparo de alimentos. 7. ed. São Paulo: Atheneu. 2001. 
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Face ao exposto, após análise dos recursos, os mesmos foram julgados, de acordo com as decisões e 

fundamentações supraelencadas. 
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