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CONCURSO PÚBLICO 

Município de Leopoldina/MG 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, que 

insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 

2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA – MG. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

673000524 Manoel Lopes Silva Netto 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673000717 Marcia Aparecida Lima Galito 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673001014 Samuel Dos Anjos Lacerda 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673001306 Josenildo Basilio Dos Santos 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673001339 Pollyanna Mendonça Lamoia 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673001574 Ingrid Kelly Amorim Da Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673001613 Renata Aparecida Martins Pimentel 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002043 Vitor Correa Pinheiro 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002060 Robson Dias 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002337 Alina Marcos 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 
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673002372 Luciana Aparecida Dutra Mota 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002400 Maria Augusta Vieira Da Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002646 Aryane Werneck Mariano 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002750 Viviane De Souza Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002867 Bruno César Dos Santos Borges 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673002971 Ana Lúcia Fontoura Da Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003144 Luiz Fernando Cabral Do Nascimento 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003205 Dione Teixeira Machado 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003747 Marlene Da Silva Medeiros 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003900 Erick Cardoso Portela 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003901 Conceicao Dos Santos Generozo 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673004132 Andreia Cristina Belmiro Pascoal 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673004560 Edgard Nunes Rodrigues Pereira 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673004650 Maxlane Rodrigues De Souza 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673004763 Érika Augusto Luiz 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673005005 Luciana Aparecida Santos Horácio 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673005388 Andre Junio Candido De Oliveira 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673006787 Andreia Dias Rodrigues Almeida 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 



 

3 

 

673006868 Rafael Vieira Mothé 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673007290 Adelina Da Silva Barbosa 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673007303 Marilea De Rezende Carraro 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673007333 Laudiceia Carraro Dos Santos 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673007950 Raquel Santos Rodrigues Barbosa 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673008176 Luciana Ravazini Vieira 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673008225 Jose Marcelino Gonçalves Neto 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673008237 Delcimar Aparecida Campos Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673008721 Talita Caroline Da Silva 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673009273 Luciano Mendonça Lacerda 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673009538 Mirian Aparecida Rodrigues 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673009633 Lucas Rogel Gouvea Nogueira 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673010494 Jorcelia Rocha Gonçalves 

Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de 
documentos e ronda e vigilância das dependências da 
Prefeitura) 

673003729 Rodrigo Meira Scielzo Brunet 
Agente de Serviços Auxiliares (Obras públicas e serviços 
urbanos). 

673009403 Gilcelena De Oliveira Rocha Pereira 
Agente de Serviços Auxiliares (Obras públicas e serviços 
urbanos). 

673010726 João Carlos Maciel 
Agente de Serviços Auxiliares (Obras públicas e serviços 
urbanos). 

673007262 Anderson Da Silva Lopes Agente de serviços Operacionais - Motociclista 

673008410 Eduardo Oliveira De Lima Agente de serviços Operacionais - Motociclista 

673003286 Marcio Guerra Pimentel Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673003366 Maycon Silva Mendonça Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673004318 Gilsimar Rodrigues Do Rosario Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673005323 Victor De Oliveira Galhardo Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673005366 Ronaldo Silva De Campos Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673005405 Heron Nogueira Da Silva Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673005700 Eduardo Pires Da Silva Agente de Serviços Operacionais - Motorista 
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673006167 Cosme Eduardo Nogueira De Castro Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673008113 Rogério Pereira Damasceno De Jesus Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673008407 Eduardo Oliveira De Lima Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673008522 Milton Campos Júnior Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673009266 Ronei Max De Oliveira Colli Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673009504 Darlan Lúcio De Mendonça Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673010374 Elton Ramos Teixeira Agente de Serviços Operacionais - Motorista 

673004947 Luiz Claudio Afonso Da Silva 
Agente de Serviços Operacionais - Operador de Máquinas e 
Equipamentos 

673007300 Marilea De Rezende Carraro Auxiliar de Saúde Bucal - Saúde da Família e Comunidade 

673000184 Gabriela Campos Naves Enfermeiro PSF 

673000234 Renata Retameiro Franco Enfermeiro PSF 

673000302 Daniele Ferreira E Sousa Enfermeiro PSF 

673000487 Hamilton Jorge De Araújo Oliveira Enfermeiro PSF 

673000607 Rafael Martins De Faria Enfermeiro PSF 

673000668 Carolina Da Silva Carvalho Enfermeiro PSF 

673000816 Júlia Borges Figueiredo Enfermeiro PSF 

673001794 Renata Medeiros Pacheco Ribeiro Enfermeiro PSF 

673002482 Maria Emilia Teixeira De Moraes Enfermeiro PSF 

673003105 Dênia De Souza Sena Enfermeiro PSF 

673003313 Rosilene Gomes Veperino Basilio Enfermeiro PSF 

673004044 Rodrigo Buonincontro Ribeiro Enfermeiro PSF 

673004795 Eliana Dias Sartori Enfermeiro PSF 

673005257 Rebeca Furtado Pires Enfermeiro PSF 

673005280 Andreia Scaldini Teixeira Da Silva Enfermeiro PSF 

673005664 Bruna Maria De Nazareth Pinheiro Enfermeiro PSF 

673006498 Cristiane De Mendonça Rodrigues Enfermeiro PSF 

673006757 Leticia César Ferreira Conte Montenário Enfermeiro PSF 

673006791 Thaís Tavares De Amorim Enfermeiro PSF 

673007121 Wolney Ribeiro De Souza Enfermeiro PSF 

673007487 Izabela De Oliveira Almeida Enfermeiro PSF 

673009609 Claudia Viana De Souza Gonçalves Enfermeiro PSF 

673009674 Lidiane Salgado Cytrangulo Enfermeiro PSF 

673009729 Jamille Galil Toledo Enfermeiro PSF 

673001589 Glayson Maycon Dos Santos Especialista de Educação Básica (Supervisão Pedagógica) 

673006473 Marcos Tadeu De Siqueira Pereira Especialista de Educação Básica (Supervisão Pedagógica) 

673009321 Juliano Souza Lacerda Especialista de Educação Básica (Supervisão Pedagógica) 

673000609 Elton Pereira Alvarez Gonçalves Médico PSF 

673010103 Giselle Sabrina França De Lima Médico PSF 

673010109 Walace Fernandes Loures Médico PSF 

673000214 Daniel Luis Soares De Oliveira Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000224 Anaira Noia De Souza Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000394 Thayana Moreira Botelho Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000413 Jorge Rosa Da Rocha Junior Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000865 Jezio Rubim De Souza Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000932 Thais Monteiro Resende Freixo Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673001065 Isabella Montes Da Fonseca Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673001166 Renan Silva Salomao Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673001186 
Marcia Helena Evangelista Azevedo 
Nasser Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673001222 André De Paula Martins Vieira Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673001634 Amanda Olímpio Ferraz Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673002186 Bruno Bela Dos Santos Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 
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673002329 Learsi Vieira Da Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673002869 Bruno César Dos Santos Borges Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673002962 Paula Martins Haas Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673002980 Paulo Sérgio Oliveira Da Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673003319 Renato Lobo Rodrigues Júnior Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004017 Flávio Pereira Bella Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004069 Tatiany Guedes Martins Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004407 Rodrigo De Oliveira Gonzaga Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004436 Vania Helena Ferreira De Alencar Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004534 Clarinda Correa Rodrigues Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004654 Josué Mendonça Vargas Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004657 Rodrigo Gervásio De Souza Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673004964 Marlon Ramos Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673005047 Danubia Teixeira Gonçalves Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673005228 Emerson Lacerda Pacheco Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673005373 Hanna De Souza Fontoura Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673006494 Isabella Gomides De Magalhães Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673006568 Felipe Arruda Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673006746 Simonia Diana De Oliveira Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673007084 João Luis Nunes Botelho Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673007322 Bianca Mazine Da Rocha Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673007413 Bruno Silva Nery Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673007463 Isadora Maria Rogel Correia De Moraes Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673008078 Daniel Fonseca Maia Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673008181 Gabriel Cavalcanti Barroso Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673008406 Israel Junio Vieira Da Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673008578 Patrícia De Fátima Ribeiro Silva Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673009267 Natane Cristina Ouverney Bonin Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673009913 Wallef Carlos Valverde Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673010195 Samuel Costa Reis Junior Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673010280 Tatiane Lavorato Moura Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673010676 Laura Valentim Rosa Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673010697 Danielle Azevedo Martins Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 

673000675 Fabiana Gonçalves Barbosa Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar de Secretaria 

673001552 Elizan Santos Macedo Sales Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar de Secretaria 

673006036 Lídia Andrade De Souza Almada Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673006328 Hérica Santos De Paula Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673006643 Karoline Gonçalves Silva Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673007092 Saulo Antonio Da Silva Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673007624 Dalmo Silva Pimentel Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673009452 Vinícius De Souza Vieira Muniz Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 

673007751 Fabia Correa Casadio 
Professor de Educação Básica II- Atendimento Educacional 
Especializado 

673008063 Edna Santiago Daniel De Rezende 
Professor de Educação Básica II- Atendimento Educacional 
Especializado 

673002333 Karla De Oliveira Daniel Pimentel 
Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino 
fundamental até o 5 º ano, EJA. 

673003748 Tatiana Da Silva Medeiros 
Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino 
fundamental até o 5 º ano, EJA. 

673005294 Micheline Hufnagel Maranha De Moraes 
Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino 
fundamental até o 5 º ano, EJA. 

673009319 Juliano Souza Lacerda 
Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino 
fundamental até o 5 º ano, EJA. 
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673010408 Cristiane Valeska Pereira De Menezes 
Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino 
fundamental até o 5 º ano, EJA. 

673001590 Glayson Maycon Dos Santos Professor de Educação Básica III - Educação Física 

673004070 Thiago Marinato Gonçalves Professor de Educação Básica III - Educação Física 

673006723 Felipe Dos Santos Senra Professor de Educação Básica III - Educação Física 

673009125 Vitor Duarte Dutra Professor de Educação Básica III - Geografia 

673005285 Kely Aparecida Lopes Professor de Educação Básica III - História 

673005451 Ana Gabriela Resende E Silva Professor de Educação Básica III - História 

673006014 Cláudio Rogério Abrita Gonçalves Professor de Educação Básica III - História 

673009268 Jeane Alves Teixeira Riguete Professor de Educação Básica III - História 

673006003 Natalia Calcagno La Gatta Professor de Educação Básica III - Inglês 

673008459 Rodnei Nelson Bortolozzo Professor de Educação Básica III - Inglês 

673000921 Katia Oliveira Miranda Machado Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa 

673000776 Carina De Almeida Ramos Barão Professor de Educação Básica III - Matemática 

673005672 Lara Furtado Bastos Professor de Educação Básica III - Matemática 

673006235 William Da Silva Pedretti Professor de Educação Básica III - Matemática 

673006857 Marina Cordeiro Cardozo Professor de Educação Básica III - Matemática 

673008441 Giovanni Geraldo De Oliveira Paula Professor de Educação Básica III - Matemática 

673008704 Angelina De Fátima Miranda Professor de Educação Básica III - Matemática 

673010519 Nívea Maria De Oliveira Professor de Educação Básica III - Matemática 

673000061 Graziella Montes Valverde Técnico de Nível Superior - Advogado 

673000229 Fernando Amarante Barcellos Filho Técnico de Nível Superior - Advogado 

673003127 Alan Da Silva Bernardo Técnico de Nível Superior - Advogado 

673003895 Nicolau Buonincontro Ribeiro Técnico de Nível Superior - Advogado 

673004956 Walquiria Barbosa Costa Barcellos Técnico de Nível Superior - Advogado 

673005706 Elis Vargas Hoffmann Perissé Técnico de Nível Superior - Advogado 

673007714 Thomás Francklin Barbosa Técnico de Nível Superior - Advogado 

673008655 Vinicius Machado De Souza Técnico de Nível Superior - Advogado 

673010342 Mariana Farias Barroso Lacerda Técnico de Nível Superior - Advogado 

673010394 Wallace Rodrigues Da Cruz Técnico de Nível Superior - Advogado 

673000851 Angela Antunes Bianchi Brito Técnico de Nível Superior - Assistente Social 

673000136 Patrícia Ferraz Borges Técnico de Nível Superior - Contador 

673005185 Carolina Xavier Barbosa Técnico de Nível Superior - Contador 

673000813 Júlia Borges Figueiredo Técnico de Nível Superior - Enfermeiro 

673001444 Renata Evangelista Tavares Técnico de Nível Superior - Enfermeiro 

673006790 Thaís Tavares De Amorim Técnico de Nível Superior - Enfermeiro 

673000718 Walkyria Aparecida Da Silva Braga Técnico de Nível Superior - Fisioterapeuta 

673002766 Bruna Oliveira Cardoso Técnico de Nível Superior - Fisioterapeuta 

673002979 Paulo Sérgio Oliveira Da Silva Técnico de Nível Superior - Fisioterapeuta 

673001526 Cassiana Barbosa Nunes Técnico de Nível Superior - Fonoaudiólogo 

673007189 Carla Maia Rodrigues Técnico de Nível Superior - Fonoaudiólogo 

673005884 Fernanda Martins Dias Técnico de Nível Superior - Nutricionista 

673006266 Carla Trece Carvalho Técnico de Nível Superior - Nutricionista 

673000352 Julyan Camilo Gomes Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673002989 Adelaine Vianna Furtado Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673005148 Nayara Baptista Silva Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673007216 Luciana Gonçalves Mendes Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673009160 Paula Groppo Guesse Voigt Moreira Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673009218 Marcela Fernandes Da Rocha Lacerda Técnico de Nível Superior - Psicólogo 

673000503 Gino Domingos Da Silva Técnico em Segurança do Trabalho 
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II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

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

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

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

programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

Cargo: Agente de Serviços Auxiliares (Limpeza predial, entrega de documentos e ronda e vigilância das dependências 
da Prefeitura) 
 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conjunto são letras que começam seu fonema com a vogal “e” E, F (éfe), M (ême), N ( êne) e L ( éle). 

 
Questão: 14 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Houve um erro material na questão, o enunciado traz a resposta para o valor de 15 h e 20 min. Como não há alternativa 

correta, a questão foi anulada. 

 

Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão pergunta “QUAL DOS ANOS A SEGUIR”, ou seja, qual alternativa apresenta um ano em que haverá copa do 

mundo. Não foi perguntado em que ano será a próxima copa do mundo. 

 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O baralho em questão tem os números de 1 a 10 e as letras J, Q ou K. Cada uma com 4 naipes. Logo, serão 3x4 = 12 

cartas que apresentam letras independente do naipe. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Tem-se a seguinte disposição de dias: 

Setembro – 19 a 30 = 11 dias 

Outubro = 31 dias  

Novembro = 20 dias 

11 + 31 + 20 = 62 dias 

Conforme gabarito preliminar. 

 
 
 
 
 



 

8 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Texto Constitucional de 1988, os Direitos Sociais são tratados no Capítulo II do Título II, destinado aos Direitos e 

Garantias Fundamentais. O artigo 6º elenca como direitos sociais o direito à educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, e assistência aos desamparados.  

Artigo 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição.  

A liberdade é um direito civil. Entre os direitos civis que população mundial conseguiu temos o direito à liberdade e 

segurança, liberdade de consciência (pensamento), a liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de 

associação e reunião, o direito à privacidade, o direito a um processo equitativo, o direito a um julgamento justo, o 

direito de possuir propriedade e o direito de defender a si mesmo. 

Fonte: https://direitosociais.org.br/article/os-direitos-sociais-direitos-humanos-e-fundamentai/ 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Estatuto da criança e do Adolescente- ECA começou a ser criado em 1989 e só foi decretado e sancionado em 13 de 

Julho de 1990. Contudo o fato de não constar a data exata em que esse estatuto foi sancionado não compromete o 

entendimento a respeito do que se pede na questão e nem prejudica o candidato. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm 

 
 
Cargo: Agente de Serviços Auxiliares (Obras públicas e serviços urbanos). 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A opção de resposta B é adequada ao texto, pois o início do segundo parágrafo informa que “A inconstância, nesse caso, 

é sinônimo de ajuste. É a maneira que os jovens encontram para tentar se adaptar ao fato de não serem mais crianças – 

nem adultos”. O segundo parágrafo é enfático ao afirmar que “Por trás de manifestações tão distintas quanto rebeldia 

ou isolamento, há inúmeros processos psicológicos para organizar um turbilhão de sensações e sentimentos”. Dessa 

forma, a opção de resposta C também se encontra coerente ao texto. O primeiro parágrafo denota que “Os 

comportamentos variam tanto que professores e pais se sentem perdidos: afinal de contas, por que os adolescentes são 

tão instáveis?”, assim, a opção de resposta D é coerente ao texto. Apenas a informação de que “as mudanças 

experimentadas na adolescência fazem parte de um processo de construção social” é contraditória às ideias do texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão deixa claro que o pagamento será efetuado 30 dias a contar do dia da compra, então serão contados 30 dias a 

partir do dia 17 de abril e DEPOIS deste período que o pagamento deverá ser feito. 

 

Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sucessor do número em questão é 15 (metade de 30). Logo, este número é 14 e seu dobro será 28. 
 
 
 
 
 
 
 

https://direitosociais.org.br/article/os-direitos-sociais-direitos-humanos-e-fundamentai/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm
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Cargo: Agente de serviços Operacionais - Motociclista 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
São 300 bolinhas vermelhas. Se 15 cairem fora, a piscina terá 285 dentro e 15 fora. Logo, a razão será de 15/285 = 1/19. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A porcentagem deve ser calculada passo a passo para se obter o resultado correto: 

Preço da camisa colocado a venda: 80 + 25% => 80 + 
80.25

100
 => 80 + 20 = 100 

Preço da camisa com 15% de desconto: 100 - 15% => 100 - 
100.15

100
 => 100 – 15 = 85 

R$ 85,00 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Japão é conhecido mundialmente como o império do sol nascente e também foi responsável diretamente pelo 

crescimento econômico dos chamados Tigres asiáticos.  

Fonte: Livro: Geografia- Projeto Araribá. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. Ed. 

Responsável Maria Raquel Apolinário, 9º Ano. Ed. Moderna. 3ª edição, São Paulo, 2010. Pág. 152 

 
 
Cargo: Agente de Serviços Operacionais - Motorista 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O último parágrafo do texto informa que “Não acredito em nada disso, aposto que eles pedem acesso ao próprio lugar 
para o qual eles vão: eles pedem acesso ao shopping”. As demais afirmações não são características dos rolezinhos; 
referem-se a informações contrárias ao texto. 
Fonte: o próprio texto. 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conectivo “sobretudo” no trecho apresentado para análise expressa ideia de “prioridade, relevância”. O uso indevido 
de tal conectivo pode ocasionar a deturpação do sentido do texto. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O ponto de interrogação no período em questão foi utilizado com o objetivo de “realizar perguntas”. As demais opções 
de respostas são contraditórias ao questionamento abordado. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A expressão “talvez” conforme contexto em que se encontra empregada exprime circunstância de “dúvida”. As demais 
opções de respostas são incoerentes ao sentido do trecho. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
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Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho em questão, verifica-se que o termo “impressão”, conforme contexto textual, pode ser substituído, sem 
alteração de sentido, por “sensação”. Trata-se de uma expressão adequada ao sentido do trecho. 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a classe de palavras, verifica-se que “é” trata-se de um “verbo” e não de preposição. As demais opções de 
respostas são coerentes, a saber: não (advérbio); quem (pronome); e, mas (conjunção). 
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “público” e “endêmica” são proparoxítonas, pois são obrigatoriamente acentuadas na antepenúltima sílaba.  
Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nas seguintes afirmativas não há advérbios: “Qual é seu valor simbólico?” (5º§) e “Mas apavorar é um efeito colateral.” 

(4º§). Dessa forma, há mais de uma opção de resposta que atende ao questionamento abordado. Sendo assim, a 

questão foi anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 11 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 12 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “D”. 

 
Questão: 13 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “A”. 

 
Questão: 14 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “A”. 

 
Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “C”. 

 
Questão: 16 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “B”. 

 
Questão: 17 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “A”. 
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Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais tornaram prejudicadas uma vez que o gabarito divulgado é a letra “B”. 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Se Fernando fala inglês, não necessariamente ele nasceu nos Estados Unidos. 

Então. Se a primeira for verdadeira, a segunda poderá ser falsa. 

 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O canto gregoriano é um gênero da música que se caracteriza pela repetição de vozes, sem instrumentos musicais. 

Nasceu na Antiguidade e foi difundido na Idade Média, em geral suas letras eram trechos da Bíblia, cantados em latim e 

o nome gregoriano é uma homenagem ao papa Gregório Magno que escreveu livros de peças cantadas nesse estilo.  

Fonte: Livro História - Projeto Araribá ,7ºAno. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. Ed. 

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

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. A Groenlândia pertence ao continente americano, mas se trata de uma possessão da 

Dinamarca.  

Fonte: Livro Geografia - Projeto Araribá, 9ºAno. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 

Ed. Responsável Fernando Carlo Vedovate. 3ª edição, São Paulo. 2010. Pág. 218 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. Opera House se trata de um importante conjunto arquitetônico situado na cidade de Sydnei. 

Todos os outros locais citados nas alternativas estão localizados em outros continentes.  

Fonte: http://www.suapesquisa.com/paises/australia/pontos_turisticos_australia.htm 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. Sinagoga é o local onde os judaicos celebram seu culto. 

Fonte:  

 http://www.suapesquisa.com/judaismo 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/judeus-na-historia.htm 

Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. O continente mais populosos e povoado é a Ásia. 
Fonte: Livro Geografia - Projeto Araribá, 9ºAno. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 
Ed. Responsável Fernando Carlo Vedovate. 3ª edição, São Paulo. 2010. Pág. 128  
 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto.  A Lei Eusébio de Queirós decretou o fim do tráfico negreiro 

Fonte: 

 http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_eusebio_queiros.htm 

 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-Brasileiros/lei-de-extincao-do-

trafico-negreiro-no-brasil.html 

 

http://www.suapesquisa.com/paises/australia/pontos_turisticos_australia.htm
http://www.suapesquisa.com/judaismo
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/judeus-na-historia.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_eusebio_queiros.htm
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-Brasileiros/lei-de-extincao-do-trafico-negreiro-no-brasil.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-Hist%C3%B3ricos-Brasileiros/lei-de-extincao-do-trafico-negreiro-no-brasil.html
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Questão: 28 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. Com o rápido crescimento das cidades houve uma piora nos setores de prestação de serviços 
como saúde, educação e saneamento básico. 
Fonte: Livro Geografia - Projeto Araribá 7º Ano. Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Ed. Moderna. 
Ed. Responsável Fernando Carlo Vedovate. 3ª edição, São Paulo. 2010. Págs. 67,68, 69,74,75,76,77 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O gabarito está correto. O poema Canção do Exílio é obra do poeta Gonçalves Dias. 

Fonte:  

 http://pensador.uol.com.br/cancao_do_exilio/ 

 http://www.soliteratura.com.br/romantismo/romantismo03.php 

 
Cargo: Agente de Serviços Operacionais - Operador de Máquinas e Equipamentos 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho apresentado para análise, ressalta-se que os parênteses têm como objetivo “fazer um comentário a respeito 

do que se escreve”. As demais opções de respostas são incoerentes ao uso coerente desse sinal de pontuação. A questão 

está de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001/2016 – Município de 

Leopoldina/MG, item “pontuação”. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No trecho em questão, o termo “vulneráveis” significa “desprotegidos” conforme o contexto textual em que se encontra 

empregado. A questão está de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001/2016 – 

Município de Leopoldina/MG, item “a significação das palavras no texto”. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As palavras “precária” e “compensatória” são vocábulos paroxítonos terminados em ditongo. As demais expressões não 
se apresentam em tal regra: tráfico (proparoxítona); convém (oxítona terminada em “em”); e, desprezível (paroxítona 
terminada em “l”). A questão está de acordo com o conteúdo programático do Edital de Concurso Público nº 001/2016 – 
Município de Leopoldina/MG, item “acentuação gráfica”. 
Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 
de Janeiro: FGV, 2010. 
 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sabe-se que o advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio verbo. Assim, 

o termo “precisamente” exprime circunstância de “modo”. Os advérbios de modo, em sua maioria, são terminados pelo 

sufixo “mente” que se junta à forma feminina dos adjetivos. A questão está de acordo com o conteúdo programático do 

http://pensador.uol.com.br/cancao_do_exilio/
http://www.soliteratura.com.br/romantismo/romantismo03.php
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Edital de Concurso Público nº 001/2016 – Município de Leopoldina/MG, item “emprego das classes de palavras”. 

Fonte: GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27 ed. Rio 

de Janeiro: FGV, 2010. 

 
Questão: 12 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 13 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 14 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 15 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 18 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 19 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 20 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Recurso prejudicado por ausência de fundamentação. 
 
Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 
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Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 
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Cargo: Auxiliar de Saúde Bucal - Saúde da Família e Comunidade 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
Nas seguintes afirmativas não há advérbios: “Qual é seu valor simbólico?” (5º§) e “Mas apavorar é um efeito colateral.” 

(4º§). Dessa forma, há mais de uma opção de resposta que atende ao questionamento abordado. Sendo assim, a 

questão foi anulada. 

Fonte: VAL, Maria da Graça Costa. Redação e Textualidade. 3. ed. Martins Editora, 2006. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
 
Cargo: Enfermeiro PSF 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) tanto o texto verbal quanto a imagem possuem unidades básicas equivalentes que ao se associarem 

provocam um efeito comunicativo mais eficiente do que quando são empregados separadamente. ” não pode ser 

considerada correta. Na linguagem verbal, utilizada no texto escrito em parágrafos, a unidade básica é a palavra 

(escrita). Já na reprodução do quadro, linguagem não verbal, o tipo de unidade básica é outro: a imagem.  

Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva  - Texto, semântica e interação. Atual.  

 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão, a alternativa a ser assinalada deveria apresentar um tipo de sujeito diferente do 

que aparece nas demais. Em A) “[...] o estado de saúde mental em que uma pessoa se encontra. ” (1º§) existe a 

presença do sujeito simples: “uma pessoa”. 

Em B) “O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas e no Hospital Universitário [...]” (2º§), temos sujeito simples: “o 

estudo” 

C) “Elaboramos uma lista de comportamentos corporais favoráveis ou não ao contato social [...]” (3º§) temos sujeito 

desinencial (nós) 

D) “No consultório psiquiátrico, apenas uma parte das informações é verbalizada pelos pacientes. ” (1º§) temos sujeito 

simples: “uma parte das informações” 

Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “ D) I, III e IV. ” não pode ser considerada correta. O conceito expresso em “IV. Língua é um conjunto de 

sinais (palavras) e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. ” 

não está diretamente relacionado ao enunciado que exige que tal conteúdo esteja “De acordo com a ênfase principal do 

estudo apresentado no texto ...”. O estudo apresentado está associado à leitura dos gestos, olhares e movimentos do 

paciente em sua interação com o médico, o domínio das leis combinatórias que integra o conceito de “língua” não 

possui ênfase principal nas informações do estudo apresentadas no texto.  
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Fonte: 

 O próprio texto.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte: 

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diretrizes são orientações que regem um procedimento, nesse aspecto isso funde-se em conjunto com os princípios 

(fundamentos), além disso na Constituição ( citada no texto) todas as descrições inferidas nas alternativas estão bem 

descritas e detalhadas, dessa forma, não há uma distinção entre princípios “constitucionais” e consequentemente as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Fonte: Constituição Federal Brasileira e Lei 8080 de 1990. 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por “princípio”, devemos entender como os fundamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), o que infere as diretrizes 

(normas), sendo assim todos os itens inseridos na questão se apresentam como corretos, uma vez que estão citados na 

Constituição.   

Fonte: Constituição Federal Brasileira e Lei 8080 de 1990. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os documentos legislativos inferem sobre não só a construção do Sistema Único de Saúde, mas também suas 
normas, ações  e aplicações.  A construção do SUS é um processo dinâmico e não estático, dessa forma, mantemos o 
gabarito, pois todos os itens abordam em graus variados a modelagem do SUS. 
Fonte: Constituição Federal, lei 8080 de 1990 e lei 8142 de 1990. 
 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Essa doença, causada pelo vírus Zika, apesar de, até então, não estar relacionada com 

danos graves à saúde, foi relacionada recentemente com um grave surto de microcefalia no Brasil. O vírus Zika é um 

arbovírus da família Flaviviridae, que assim como a dengue e a chikungunya, é transmitido pelos mosquitos do 

gênero Aedes, como o Aedes aegypti. Além dessa forma de contaminação, estudos indicam que a transmissão pode 

ocorrer de forma perinatal, sexual e até mesmo transfusional. O vírus foi descoberto em 1947 em um macaco que vivia 

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
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na Floresta de Zika, em Uganda (daí a origem do nome). No Brasil, o vírus foi introduzido em 2014, e as hipóteses mais 

aceitas é que ele tenha chegado ao território brasileiro durante a Copa do Mundo desse mesmo ano. Após a introdução, 

o vírus espalhou-se rapidamente por grande parte do Brasil, e a transmissão autóctone foi confirmada em abril de 2015. 

De uma maneira geral, considera-se que a febre por vírus Zika não causa grandes complicações, mas, recentemente, 

observou-se o comprometimento do sistema nervoso central em alguns casos. Além disso, a infecção pelo vírus Zika foi 

associada ao desenvolvimento de microcefalia, uma malformação em que recém-nascidos possuem perímetro cefálico 

menor que o normal (menor que 33 cm). Apesar de a microcefalia também ser causada por infecções, problemas 

genéticos, contato com produtos radioativos e utilização de substâncias químicas, observou-se uma relação direta entre 

o vírus Zika e o grande surto em 2015.Assim como a dengue, a febre por vírus Zika não possui tratamento específico, 

sendo recomendado apenas o tratamento de sintomas. Por não ter tratamento nem vacina, a melhor maneira de 

evitar complicações é protegendo-se do mosquito que transmite o vírus. As medidas de prevenção da febre por vírus 

Zika são as mesmas utilizadas na prevenção contra a dengue e a chikungunya, isto é, voltam-se para a eliminação de 

criadouros do mosquito.  

Fonte: 

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus 

 http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus 

 http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus 

 http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Dados mais recentes, contudo, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) em outubro de 2008, mostram que há uma queda acelerada das taxas de fecundidade e mortalidade no 

país. O Brasil, assim, já teria ingressado na Fase 4 da transição demográfica. Segundo o Ipea, em 2007, a taxa de 

fecundidade total foi de 1,83 filho por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição (de 2,1 filhos), ou seja, 

foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileira deveria gerar para que, no período de trinta anos, a 

população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Em uma época de crise econômica, dúvidas sobre o futuro 

político do país e insegurança frente ao que está por vir, uma coisa é certa: o Brasil está envelhecendo — e mais rápido 

do que se imagina. É o que diz um estudo divulgado nesta quarta-feira, véspera do Dia Internacional do Idoso, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas 

com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de 

idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil.  Por aqui, a porcentagem atual, de 12,5% 

de idosos, deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, em breve seremos considerados uma nação 

envelhecida — conforme a OMS, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída de 

idosos, como são, atualmente, França, Inglaterra e Canadá, por exemplo. 

Fonte: 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/envelhecimento-da-populacao-mundial-preocupa-

pesquisadores.html http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html 

 http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta.  

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001
http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
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formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a terceira afirmativa da questão é FALSA (“A maior parte dos casos graves ocorre por 

consequência do extravasamento plasmático.”) e que “não é afirmado pela referência estudada que A MAIOR PARTE 

DOS CASOS GRAVES PODE OCORRER POR EXTRAVASAMENTO PLASMÁTICO”. Porém, de acordo com o MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança, 2016, mais precisamente na página 08, “a maioria dos 

sinais de alarme é resultante do aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início do deterioramento clínico do 

paciente e sua possível evolução para o choque por extravasamento de plasma.” Desta forma, comprova-se que a 

terceira afirmativa da questão é verdadeira, e o gabarito deve ser mantido. 

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

Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-

crianca-5d.pdf Acesso em: 19/06/2016 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Ministério da Saúde recomenda o estadiamento da dengue para os pacientes visando reduzir o tempo de espera nos 

serviços de saúde e otimizar as intervenções. No manual Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança, 2016, 

mais precisamente na página 23, são sinais de choque os seguintes sintomas: a) Taquicardia. b) Extremidades distais 

frias. c) Pulso fraco e filiforme. d) Enchimento capilar lento (>2 segundos). e) Pressão arterial convergente (< 1,5 

ml/kg/h), e não divergente como na alternativa C. h) Hipotensão arterial (fase tardia do choque). i) Cianose (fase tardia 

do choque).  Diante do exposto a alternativa que não é considerado sinal de choque em paciente com suspeita de 

dengue e classificado no grupo D corresponde à alternativa C. A maioria dos sinais de alarme na dengue são decorrentes 

do aumento da permeabilidade vascular, a qual marca o início do deterioramento clínico do paciente e sua possível 

evolução para o choque por extravasamento de plasma.  Decisão: manter o gabarito.  

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

Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-

crianca-5d.pdf Acesso em: 19/06/2016 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
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Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em 2013 o Ministério da Saúde, publicou nos Cadernos de Atenção Primária, o tema RASTREAMENTO, entendendo que 

este, e o diagnóstico ou a detecção precoce das doenças é tema relevante na prática da Atenção Primária à Saúde, 

sendo esta publicação direcionada à “médicos, enfermeiros e demais componentes das equipes de Saúde da Família, 

assim como para profissionais de outros serviços, que poderão utilizá- lo no cotidiano da prática assistencial, no intuito 

de subsidiar suas condutas, e também para gestores, que têm a responsabilidade de criar condições para que a boa 

prática clínica aconteça.” Essa publicação expõe que “para se determinar o risco cardiovascular (RCV), deve-se primeiro 

classificar o paciente segundo seus fatores de risco, podendo fazer parte de um dos três grupos abaixo:  

1. Se o paciente apresenta apenas um fator de risco baixo/intermediário, não há necessidade de calcular o RCV, pois ele 

é considerado como baixo risco CV e terá menos que 10% de chance de morrer por acidente vascular cerebral (AVC) ou 

infarto agudo do miocárdio (IAM) nos próximos 10 anos.  

2. Se apresentar ao menos um fator de risco alto CV, não há necessidade de calcular o RCV, pois esse paciente é 

considerado como alto risco CV e terá mais ou igual a 20% de chance de morrer por acidente vascular cerebral (AVC) ou 

Infarto agudo do miocárdio (IAM) nos próximos 10 anos.  

3. Se apresentar mais do que um fator de risco baixo/intermediário, há necessidade de calcular o RCV, pois esse paciente 

pode mudar para baixo, para alto ou permanecer como risco intermediário.” 

De acordo com os critérios apresentados nessa publicação, a presença a hipertensão arterial por si só não classifica o 

paciente como fator de alto risco cardiovascular, o que não ocorre com o diagnóstico da diabetes mellitus, que o 

classificaria como alto risco. 

Decisão: manter o gabarito 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Ministério da Saúde em sua publicação em 2013: “Controle dos cânceres do colo do útero e da mama” afirma que a 

presença de esperma não prejudica a qualidade da amostra para a avaliação oncótica na prevenção do câncer do colo 

do útero: “a utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da 

coleta, pois essas substâncias recobrem os elementos celulares dificultando a avaliação microscópica, prejudicando a 

qualidade da amostra para o exame citopatológico. A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, 

também deve ser evitada nas 48 horas anteriores à coleta, pois é utilizado gel para a introdução do transdutor. Embora 

usual, a recomendação de abstinência sexual prévia ao exame só é justificada quando são utilizados preservativos com 

lubrificante ou espermicidas. Na prática a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica. O 

exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citopatológico. 

Deve-se aguardar o quinto dia após o término da menstruação.”  

Decisão: manter o gabarito. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Controle dos 

cânceres do colo do útero e da mama / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. – 2. ed. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2013. 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Ministério da Saúde no Manual de Normas e Procedimentos para vacinação, 2014, recomenda que “para serem 

desprezados, além de serem acondicionados em caixas de materiais perfuro-cortantes, os frascos de vacinas com o prazo 

de validade expirado devem ser encaminhados para a Central de Material e Esterilização (CME) na própria unidade de 

saúde ou em outro serviço de referência, a fim de que os resíduos sejam inativados. A inativação dos resíduos infectantes 
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ocorre por autoclavagem, durante 15 minutos, a uma temperatura entre 121°C e 127°C. Após a autoclavagem, tais 

resíduos podem ser acondicionados segundo a classificação do Grupo D e desprezados com o lixo hospitalar.”  

Decisão: manter o gabarito. 

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

Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 

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

 
 
Cargo: Especialista de Educação Básica (Supervisão Pedagógica) 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte: 

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Os requerentes alegam erro na divulgação do gabarito. Esta banca considera Procedente, pois, conforme a autora 

citada, o projeto político-pedagógico entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. A 

construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática 

e valorização do magistério. A escola é concebida como espaço social marcado pela manifestação de práticas 

contraditórias, que apontam para a luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho 

pedagógico. 

Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra C) igualdade de acesso e permanência, qualidade para todos, liberdade, 

gestão democrática e valorização do magistério. 

Fonte: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA. Ilma Passos Alencastro Veiga, 

disponível em http://pep.ifsp.edu.br/wp- content/uploads/2015/01/PPP-uma- constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf, 

acesso em 04/05/2016. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os requerentes argumentam a possibilidades de outros gabaritos além do indicado pela banca. 

Contudo, o Professor Nilbo Ribeiro conceitua a interdisciplinaridade como sendo um processo em que (Gabarito)  as 

diferentes disciplinas não aparecem de forma fragmentada e compartimentada, pois a problemática em questão 

conduzirá à unificação. As outras alternativas conceitualmente na visão do autor são:  

 Justaposição de diferentes conteúdos de disciplinas distintas e cada disciplina com objetivos próprios. 

(MULTIDISPLINARIDADE)  

http://pep.ifsp.edu.br/wp-
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 Um sistema sem fronteiras, em que a integração chega a um nível tão alto que é impossível distinguir onde 

começa e onde termina uma disciplina. (TRANSDISCIPLINARIDADE) 

 Um mesmo assunto é abordado por diferentes disciplinas, por exemplo, um determinado tipo de arte sendo 

abordado sob a óptica da História, da Matemática e da Ciência. (PLURIDISCIPLINARIDADE) 

Pedagogia dos Projetos- Uma Jornada interdisciplinar rumo ao desenvolvimento das Múltiplas Inteligências. Nilbo 

Ribeiro Nogueira. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Conforme alegado no recursos, a alternativa correta nesta questão é a letra A, visto que, todos os exemplos citados 

condizem como formas de integração do currículo escolar segundo a DCN. Não podemos citar o 3º exemplo como falso, 

pois podemos sim trabalhar com projetos com várias acepções e propostas curriculares ordenadas em grandes eixos. 

Contudo, observe que o que faz a afirmativa III errada e que inviabiliza que o gabarito seja a letra A, é que ela propõe 

propostas curricular ordenadas em torno de eixos DISCIPLINARES, quando as DCNs propõem no parágrafo 2º do artigo 

24 que as propostas curriculares sejam ordenadas em eixos ARTICULADORES, conforme abaixo.  

Art. 24 A necessária integração dos conhecimentos escolares no currículo favorece a sua contextualização e aproxima o 

processo educativo das experiências dos alunos.  

§ 2º Constituem exemplos de possibilidades de integração do currículo, entre outros, as propostas curriculares 

ordenadas em torno de grandes eixos articuladores, projetos interdisciplinares com base em temas geradores 

formulados a partir de questões da comunidade e articulados aos componentes curriculares e às áreas de 

conhecimento, currículos em rede, propostas ordenadas em torno de conceitos-chave ou conceitos nucleares que 

permitam trabalhar as questões cognitivas e as questões culturais numa perspectiva transversal, e projetos de trabalho 

com diversas acepções. 

Fonte: Diretrizes Curriculares Nacionais p.137, disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-

pdf&Itemid=30192, acesso em 03/05/2016. 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
 A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta. 

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/


 

22 

 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Dívida pública é quanto o governo deve para entidades e para a sociedade. O governo 

toma dinheiro emprestado para financiar parte dos seus gastos que não são cobertos com a arrecadação de impostos, 

ou para a gestão financeira – para alcançar controlar o nível de atividade, o crédito ou o consumo ou para captar dólares 

no exterior. A dívida do governo pode ser interna (quando o credor está dentro do país), ou externa (fora do país) para 

bancos públicos ou privados, investidores privados, instituições financeiras internacionais e governos de outros países. 

Os credores da dívida, que compram os títulos, se preocupam com a capacidade estimada do governo em pagar os seus 

compromissos. Quanto maior for a capacidade do governo de pagar a dívida, menor serão os juros pagos pelo governo. 

Uma das formas de avaliar o risco da dívida é compará-la ao PIB (Produto Interno Bruto). No ano de implantação do 

Plano Real, 1994, a relação dívida líquida/PIB era de 32,5%. A previsão do BC para 2009, de janeiro de 2009, é de 35%.Os 

maiores credores da dívida pública são os bancos brasileiros, que têm suas carteiras compostas por títulos da dívida. 

Investidores individuais, que têm o dinheiro em fundos de investimentos, também são credores do governo. Além disso, 

organismos internacionais como o FMI (Fundo Monetário Internacional) o BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e Banco Mundial, além de fundos de pensão. As taxas utilizadas para remunerar os investidores dos 

títulos da dívida pública variam de acordo com cada papel, assim como os prazos para o pagamento da dívida. Mas mais 

da metade dos títulos públicos estão atrelados à taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Por isso, sempre 

que o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) eleva a Selic, crescem os juros pagos aos investidores que 

compraram esses títulos. 

Fonte: 

 http://sintufefessufpe.blogspot.com.br/2016/01/auditoria-da-divida-publica-brasileira.html 

 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/o-que-e-a-divida-publica-federal- 

 https://almanaque.abril.com.br/economia 

 http://exame.abril.com.br/topicos/divida-publica 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Dados mais recentes, contudo, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) em outubro de 2008, mostram que há uma queda acelerada das taxas de fecundidade e mortalidade no 

país. O Brasil, assim, já teria ingressado na Fase 4 da transição demográfica. Segundo o Ipea, em 2007, a taxa de 

fecundidade total foi de 1,83 filho por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição (de 2,1 filhos), ou seja, 

foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileira deveria gerar para que, no período de trinta anos, a 

população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Em uma época de crise econômica, dúvidas sobre o futuro 

político do país e insegurança frente ao que está por vir, uma coisa é certa: o Brasil está envelhecendo — e mais rápido 

do que se imagina. É o que diz um estudo divulgado nesta quarta-feira, véspera do Dia Internacional do Idoso, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas 

com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de 

idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil.  Por aqui, a porcentagem atual, de 12,5% 

de idosos, deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, em breve seremos considerados uma nação 

envelhecida — conforme a OMS, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída de 

idosos, como são, atualmente, França, Inglaterra e Canadá, por exemplo. 

Fonte: 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/envelhecimento-da-populacao-mundial-preocupa-

pesquisadores.html http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html 

http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
http://sintufefessufpe.blogspot.com.br/2016/01/auditoria-da-divida-publica-brasileira.html
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/o-que-e-a-divida-publica-federal-
https://almanaque.abril.com.br/economia
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001
http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html
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 http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente considera  que a Letra D é a exceção porque essas não são funções do supervisor escolar; No entanto, 

Nérice aponta abaixo as funções supervisor escolar.  

Observe que está negritado e sublinhado a função contestada pelo requerente e, portanto, a banca julga improcedente 

o pedido. 

 Ajudar os professores a melhor compreenderem os objetivos reais da educação e o papel especial da escola na 

consecução dos mesmos.  

 Auxiliar os professores a melhor compreenderem os problemas e necessidades dos jovens educandos e atender, 

na medida do possível, a tais necessidades.  

 Exercer liderança de sentido democrático, sob as formas de promoção do aperfeiçoamento profissional da 

escola e de suas atividades, buscando relações de cooperação de seu pessoal e estimulando o desenvolvimento 

dos professores em exercício, colocando sempre a escola mais próxima da comunidade. 

 Estabelecer fortes laços morais entre os professores quanto ao seu trabalho, de tal forma que operem em 

estreita e esclarecida cooperação, para que os mesmos fins gerais sejam atingidos.  

 Identificar qual o tipo de trabalho mais adequado para cada professor, distribuindo tarefas, mas de forma que 

possam desenvolver suas capacidades em outras direções promissoras.  

 Ajudar os professores a adquirir maior competência didática.  

 Orientar os professores principiantes a se adaptarem à sua profissão.  

 Avaliar os resultados dos esforços de cada professor, em termos do desenvolvimento dos alunos, segundo os 

objetivos estabelecidos. 

 Ajudar os professores a diagnosticar as dificuldades dos alunos na aprendizagem e a elaborar planos de 

ensino para superação das mesmas.  

 Auxiliar a interpretar o programa de ensino para a comunidade, de tal modo que o público possa compreender e 

cooperar nos esforços da escola.  

 Levar o público a participar dos problemas da escola e recolher suas sugestões a esse respeito. ! Proteger o 

corpo docente contra exigências descabidas de parte do público, quanto ao emprego de tempo e energia dos 

professores. 

Fonte: A prática pedagógica em supervisão escolar: a importância da inter-relação entre o supervisor pedagógico e o 

corpo docente. Jociane Aparecida Carlos e Ivana Guimarães Lodi. Disponível em file:///C:/Users/User/Downloads/4-14-

1-PB.pdf acesso em 16/04/2015. 

 
 
Cargo: Médico PSF 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/4-14-1-PB.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/4-14-1-PB.pdf
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exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte: 

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Essa doença, causada pelo vírus Zika, apesar de, até então, não estar relacionada com 

danos graves à saúde, foi relacionada recentemente com um grave surto de microcefalia no Brasil. O vírus Zika é um 

arbovírus da família Flaviviridae, que assim como a dengue e a chikungunya, é transmitido pelos mosquitos do 

gênero Aedes, como o Aedes aegypti. Além dessa forma de contaminação, estudos indicam que a transmissão pode 

ocorrer de forma perinatal, sexual e até mesmo transfusional. O vírus foi descoberto em 1947 em um macaco que vivia 

na Floresta de Zika, em Uganda (daí a origem do nome). No Brasil, o vírus foi introduzido em 2014, e as hipóteses mais 

aceitas é que ele tenha chegado ao território brasileiro durante a Copa do Mundo desse mesmo ano. Após a introdução, 

o vírus espalhou-se rapidamente por grande parte do Brasil, e a transmissão autóctone foi confirmada em abril de 2015. 

De uma maneira geral, considera-se que a febre por vírus Zika não causa grandes complicações, mas, recentemente, 

observou-se o comprometimento do sistema nervoso central em alguns casos. Além disso, a infecção pelo vírus Zika foi 

associada ao desenvolvimento de microcefalia, uma malformação em que recém-nascidos possuem perímetro cefálico 

menor que o normal (menor que 33 cm). Apesar de a microcefalia também ser causada por infecções, problemas 

genéticos, contato com produtos radioativos e utilização de substâncias químicas, observou-se uma relação direta entre 

o vírus Zika e o grande surto em 2015. Assim como a dengue, a febre por vírus Zika não possui tratamento específico, 

sendo recomendado apenas o tratamento de sintomas. Por não ter tratamento nem vacina, a melhor maneira de 

evitar complicações é protegendo-se do mosquito que transmite o vírus. As medidas de prevenção da febre por vírus 

Zika são as mesmas utilizadas na prevenção contra a dengue e a chikungunya, isto é, voltam-se para a eliminação de 

criadouros do mosquito.  

Fonte: 

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus 

 http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus 

 http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus 

 http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas 
 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 
nesse sentido a razão recursal está correta.   

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

http://brasilescola.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas
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número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é frequentemente negligenciado, 

somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito. Modificações de estilo de vida são de 

fundamental importância no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. A maioria dos casos de hipertensão 

arterial não apresenta uma causa aparente facilmente identificável, sendo conhecida como hipertensão essencial. 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Hipertensão 

arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde 

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No paciente com DPOC o H. influenzae passa a ser o principal agente etiológico na pneumonia adquirida na comunidade. 

Nas amostras respiratórias desses pacientes esses micro-organismos foram responsáveis por 44% de todos os patógenos 

identificados, enquanto H. influenzae foi encontrada em 33% e S. pneumoniae constituiu só 11% das amostras isoladas. 

Fonte: DE AMORIM CORRÊA, Ricardo et al. Diretrizes da SBPT. J Bras Pneumol, v. 35, n. 6, p. 574-601. 

MARCHIORI, Roseane Cardoso et al. Diagnóstico e tratamento da DPOC exacerbada na emergência. Rev AMRIGS, v. 54, 

n. 2, p. 214-23, 2010. 

 
 
Cargo: Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar Administrativo 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor usa de argumentos como o cativeiro dos judeus, a reflexão que este povo ainda faz sobre o período que ficou 

cativo no Egito, a festa de Pessach, o faraó que todos têm, para falar de um assunto principal: a intolerância que é 

comum a todos porque podemos sofrê-la quanto cometê-la. O autor fala que tudo o que nos atrapalha de alcançarmos 

o sucesso pode ser o nosso faraó, porém enfatiza a intolerância por estar em evidência na atualidade; seja no meio 

religioso, opção sexual, política, cor e até mesmo no trânsito. A partir do quarto parágrafo, o autor começa a defender 

que a intolerância é comum a todos e a compara como sendo pior que o faraó Ramsés. 

Fonte: 

 O próprio texto 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Atualmente, os brasileiros são vítimas de um déspota mais cruel que o próprio Ramsés, o faraó da intolerância.” 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
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As orações conclusivas expressam ideia de conclusão de algo enunciado na oração anterior.  Ligam-se á oração anterior 

através de palavras ou expressões como: logo, pois (depois do verbo), portanto, por conseguinte, por isso, assim. De 

acordo com o enunciado não foi sugerido análise sintática do trecho em questão, ou de uma expressão gramatical que 

representasse uma conclusão. Dessa forma, o trecho analisado deveria ser considerado mediante ao contexto 

empregado. Portanto explica quem é este déspota. Alterando os termos da oração, sem mudar o sentido da mesma 

temos: Atualmente, os brasileiros são vítimas de um déspota, o faraó da intolerância, mais cruel que o próprio Ramsés.  

Fonte: 

 O próprio texto 

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

Impetus, 2014. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“... os brasileiros são vítimas de um déspota...” (4º§) predicativo 

O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. 

Aparece apenas com o predicado nominal, juntamente com um verbo de ligação. Verbos de ligação, também chamados 

de verbos não nocionais ou copulativos, são verbos que ligam uma característica ao sujeito, indicando um estado. Não 

são significativos, nem indicam uma ação realizada, não sendo o núcleo do predicado. Exemplos de verbos de ligação: 

ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. 

“... os judeus estão celebrando a festa de Pessach...” (1º§) sujeito 

Ao perguntar ao verbo: quem está celebrando a festa de Pessach? Teremos a seguinte resposta: os judeus, agente da 

oração, portanto sujeito do verbo estar. 

“Nós, judeus, sabemos bem aonde a intolerância pode levar uma sociedade.” (5o§) vocativo (INCORRETA) 

Vocativo é um termo descolado sintaticamente da oração, não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Ele serve 

para invocar o receptor da mensagem. Portanto o termo sublinhado “judeus” trata-se de um aposto. Na gramática da 

Língua Portuguesa, o aposto é o termo que, acrescentado a outro termo da oração, explica ou esclarece o sentido de um 

nome; aparece geralmente separado por vírgulas ou depois de dois pontos. 

“A dependência de drogas e do álcool e o medo do sucesso e do fracasso também nos mantêm cativos.” (3º§) 

Complemento nominal. 

O complemento nominal é o termo usado para completar o sentido de um nome que não seja um verbo, ele pode ser 

um substantivo, adjetivo ou advérbio, com o auxílio de uma preposição. Para ser caracterizado como um complemento 

nominal, o termo preposicionado, geralmente, está ligado a um substantivo abstrato que seja o receptor, ou seja, o alvo 

da ação. 

Fonte: 

 BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa: atualizada pelo novo acordo ortográfico.37. ed. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

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

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

 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“É perturbador notar como ela passa a dominar as emoções, palavras e ações de pessoas à nossa volta.” (5º§) 

O artigo precede um substantivo, exemplo: a mulher, a casa, a Terra, a distância, a eficiência, etc. Ocorre, porém, que, 

muitas vezes, o substantivo é antecedido de pronome possessivo. Este (o pronome possessivo) é que passa a 

"comandar" a presença do artigo, não mais aquele (o substantivo). Assim, de acordo com a norma padrão, é facultativo 

o emprego da crase antes dos pronomes possessivos, uma vez que é facultativo o artigo antes de tais pronomes. 
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Em “à nossa volta” temos a preposição “a” mais o artigo “a”. No trecho em análise, pode-se, portanto, optar por 

empregá-la ou não. O enunciado se referiu ao uso da crase que mediante o pronome possessivo torna-se facultativo.  

Fonte: 

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

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Nós, judeus, sabemos bem aonde a intolerância pode levar uma sociedade. Fomos e continuamos a ser uma de suas 
maiores vítimas e estaremos sempre engajados no seu combate.” (5º§) 
De acordo com a gramática da Língua Portuguesa aonde é um advérbio; maiores adjetivo de vítimas e sempre neste 
contexto é advérbio. 
Fonte: 

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

Reformulada 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 

Tempo (minutos) Velocidade (km/h) 

55 90 

45 v 

As grandezas são inversamente proporcionais: 

45v=55.90 

45v=4950 

v=110km/h 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

 
Soma= 7+2+3+1+8+9+5+7+6+7=55 
Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  
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Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A situação está representada no diagrama a seguir: 

 
a+b+c+d=80 

c=18 

a+c=51 -> a=33 

b+c=43 -> b=25 

33+25+18+d=80 

76+d=80 

d=4 (número de pessoas que não gostaram de nenhum dos dois sabores) 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Consta no edital como Conhecimentos Gerais comuns a todos os cargos: 

Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, 

energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas 

a nível municipal, regional, nacional e internacional. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro de digitação, onde se refere à alternativa correta da questão, SADEC ao invés de SADC, entretanto esse 

erro ortográfico não induz ao erro sobre a resposta correta, visto que as demais alternativas não retratam blocos 

econômicos encontrados no continente africano.  

Fonte: Livro: Geografia Geral e do Brasil- Espaço Geográfico e Globalização. Vol.2. João Carlos Moreira e Eustaquio de 

Sene. 2ª edição São Paulo, 2014. Pág. 260 

 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O populismo é basicamente um “modo” de exercer o poder. Ou seja, dá-se uma importância ao povo, às classes menos 

favorecidas, cuida-se delas e, assim, conquista-se sua confiança o que permite que se exerça um autoritarismo 

consentido, uma dominação que não é percebida por quem é dominado. São exemplos de políticos populistas no Brasil 

Getúlio Vargas e Juscelino Kubistheck. Portanto essa seria a opção que não tem relação com o período compreendido 

entre 1889 e 1930. 

Fonte: 

 http://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm 

 http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/brasil-republica 

  http://www.infoescola.com/politica/populismo/ 

 
 
 

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/republica-velha-1889-1930.htm
http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/brasil-republica
http://www.infoescola.com/politica/populismo/
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita do candidato o nome do recurso do Sistema Operacional Windows XP que tem a função 

de encerrar todos os programas do usuário atual e exibir a janela para a escolha do novo usuário. As opções de resposta 

Fazer Logout e Encerrar Sessão não fazem parte do contexto do Sistema Operacional em questão. Agora vamos analisar 

as outras duas possíveis respostas para a questão: 

Fazer Logoff: O comando encerra a sessão do usuário simulando o "desligamento do computador". Durante o 

procedimento todos os programas e processos são encerrados e os trabalhos não salvos serão perdidos. 

Trocar Usuário: O comando suspende uma sessão para que outra seja iniciada. A conta continua ativa e todos os 

programas continuam aberto e em execução. 

Com base nos argumentos apresentados, pode-se afirmar que apenas a alternativa A "Fazer Logoff atende ao que é 

solicitado no comando da questão. A banca entende que o recurso é improcedente e mantém o gabarito preliminar 

divulgado. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita a indicação da alternativa INCORRETA sobre noções de correio eletrônico. Abaixo é 

apresentada a análise de cada alternativa: 

 O campo Cc é utilizado para mandar cópias da mesma mensagem. - O campo "Cc" é originado do inglês Carbon 

Copy e é um espaço destinado para a adição de endereços de destinatários que receberão uma cópia da 

mensagem; 

 O corpo da mensagem é o local onde a mensagem deve ser redigida. - O corpo da mensagem é a área destinada 

para a redação da mensagem que será enviada no email. Geralmente é o maior espaço "campo" disponível para 

o usuário; 

 A caixa de entrada é o local onde ficam armazenadas as mensagens recebidas.- É uma pasta padrão dos clientes 

de email responsável por receber as mensagens. Os dados recebidos ficam neste local até serem arquivadas, 

lidas ou apagadas pelo usuário; 

 A caixa de envio é o local onde ficam armazenadas as mensagens que foram enviadas.- O termo apresentado 

nesta alternativa (caixa de envio) não existe. O local que realiza o procedimento descrito nesta alternativa é 

denominado Itens Enviados conforme pode-se observar na imagem abaixo do cliente de email Micorosft 

Outlook: 

 
Com base nos recursos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar. 
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Questão: 24 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa B. 
O comando da questão solicita o menu da ferramenta em questão que abarca as opções de controle de senha nos 

documentos. Segundo a fabricante da ferramenta (MICROSOFT), para se ter acesso a estas opções o usuário deve 

acionar o menu Ferramentas e em seguida clicar em Opções onde será possível listar as opções que estão abarcadas no 

item segurança. 

 
Com base nos argumentos, o recurso é procedente alterando o gabarito preliminar para a alternativa “B” 

(ferramentas/opções). 

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/kb/879159 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que o tema motivação é matéria específica de estudiosos da área da Administração, sendo esta de 
nível superior ao exigido no edital. A alegação de que o tema é muito generalista não pode prosperar como argumento 
para anulação de uma questão, pois ainda que o candidato não tenha tido acesso ao conteúdo em sua carreira 
educacional, o mesmo precisa esgotar suas fontes de pesquisa e estudo uma vez que o tema é mencionado no edital.  
Fonte: ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. Teoria Geral da Administração – Das origens às perspectivas 

contemporâneas. M. Books do Brasil, 2007. Capítulo 10: Abordagem Comportamentalista; Teorias Motivacionais; p. 123. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a resposta – letra B - está incorreta, o que não prospera, bastando consultar a bibliografia 

abaixo para se constatar que não há qualquer incorreção na assertiva. 

 

1. Planejar 2 É a forma de coordenar todos os recursos da empresa, sejam eles humanos, 

financeiros ou materiais, alocando-os da melhor maneira, segundo o 

planejamento traçado. 

2. Organizar 5 É estabelecer padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar 

que as atitudes adotadas são as mais compatíveis com o que a organização 

almeja. 

3. Comandar 3 Significa fazer com que os subordinados executem o que deve ser feito. 

Pressupõe que as relações hierárquicas estejam claramente definidas, ou 

seja, que o papel dos administradores e dos subordinados esteja explícito, 

assim como o grau de participação e colaboração de cada um para a 

consecução dos objetivos pretendidos. 

4. Coordenar 1 Significa estabelecer os objetivos da organização, especificando a maneira 

como serão atingidos.  

5. Controlar 4 A implantação de qualquer planejamento seria inviável sem a coordenação 

das atitudes e esforços de toda a organização (departamentos e pessoas), 

tendo em vista os objetivos definidos. 

https://support.microsoft.com/pt-br/kb/879159
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Fonte: ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. Teoria Geral da Administração – Das origens às perspectivas 

contemporâneas. M. Books do Brasil, 2007. Capítulo 5: A Teoria Clássica da Administração; Operações Básicas da 

Empresa; p. 64. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustentam os recursos que a resposta – letra D - está incorreta, ou que há duas respostas corretas, ou mesmo que há 

base para anulação da questão.  Não há qualquer dúvida com relação à resposta correta, bastando checar a bibliografia 

em questão. 

“Enfim, vejamos o resumo de um planejamento de reunião: 

1. Saber se há razão para se convocar a reunião. 

2. Fazer um checklist (tópicos internos e externos). 

3. Definir o número de pessoas, objetivo e local da reunião. 

4. Convocar a participação de todos (ou convidar), incluindo o objetivo, quem solicitou, data, local e hora (início e 

fim). 

5. Confirmar a presença dos participantes. 

6. Preparar a pauta (relação dos assuntos a serem abordados), que deve ser enviada para os participantes com 

antecedência. 

7. O líder deve indicar quem será o redator, que poderá fazer a ata (tudo o que foi discutido e resolvido na reunião). 

É a base para o plano de ação, em que as responsabilidades são repassadas para os participantes. 

8. Com base na pauta, elaborar a ata, que será a base do plano de ação (quem deve fazer, o quê e em que prazo).” 

Fonte: TAVARES, Mauricio. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e prática / Mauricio 

Tavares. Atlas, 2010. Parte I. A comunicação empresarial; 2. A comunicação interna; 2.2 A importância do 

endomarketing para a gestão das organizações e como implementá-lo; p. 37. 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os recursos sustentam que há alguma incorreção na questão de forma bastante superficial, sem sequer mencionar qual 

alternativa seria a correta, nem sugerem anulação. De acordo com a fonte do tema abordado na questão, não paira 

qualquer dúvida de que a resposta correta é a letra D. 

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

O que é a Redação Oficial; páginas 4 a 6. 

 

 
Cargo: Oficial de Serviços Administrativos - Auxiliar de Secretaria 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os artigos são a referência do substantivo. Quando quer determinar o substantivo, é imprescindível que o artigo seja 

usado, sendo ele definido ou indefinido.  

Em “Assim surgiu um saber sem coração, mas funcional ao projeto da modernidade, que era – e continua sendo – o de 

fazer do saber um poder como forma de dominação da natureza, dos povos e das culturas.” (2º§) saber trata-se de um 

substantivo devido ao artigo indefinido “um”, funcional classifica-se como um adjetivo e o, no contexto empregado 

trata-se de um pronome visto que este não antecede um substantivo. Dessa forma é classificado como um pronome que 

ao ser substituído temos: “aquele de fazer do saber um poder...”. O gabarito foi alterado para a alternativa D - 

Substantivo, adjetivo e pronome. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 
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Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Área em negrito= Área do losango/2=(D.d/2)/2=D.d/4=12.6/4=72/4=18cm2 (Alternativa A, conforme gabarito) 

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

 

 
Cargo: Oficial de Serviços de Acolhimento Institucional – Cuidador Social 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os artigos são a referência do substantivo. Quando quer determinar o substantivo, é imprescindível que o artigo seja 

usado, sendo ele definido ou indefinido.  

Em “Assim surgiu um saber sem coração, mas funcional ao projeto da modernidade, que era – e continua sendo – o de 

fazer do saber um poder como forma de dominação da natureza, dos povos e das culturas.” (2º§) saber trata-se de um 

substantivo devido ao artigo indefinido “um”, funcional classifica-se como um adjetivo e o, no contexto empregado 

trata-se de um pronome visto que este não antecede um substantivo. Dessa forma é classificado como um pronome que 

ao ser substituído temos: “aquele de fazer do saber um poder...”. O gabarito foi alterado para a alternativa D - 

Substantivo, adjetivo e pronome. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
 
Cargo: Oficial de Serviços Administrativos - Fiscal Sanitário 
 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O autor usa de argumentos como o cativeiro dos judeus, a reflexão que este povo ainda faz sobre o período que ficou 

cativo no Egito, a festa de Pessach, o faraó que todos têm, para falar de um assunto principal: a intolerância que é 

comum a todos porque podemos sofrê-la quanto cometê-la. O autor fala que tudo o que nos atrapalha de alcançarmos 

o sucesso pode ser o nosso faraó, porém enfatiza a intolerância por estar em evidência na atualidade; seja no meio 

religioso, opção sexual, política, cor e até mesmo no trânsito. A partir do quarto parágrafo, o autor começa a defender 

que a intolerância é comum a todos e a compara como sendo pior que o faraó Ramsés. 

Fonte: 

 O próprio texto 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Atual, 2012. 

Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Devem ser derrubados pelo menos 8 pinos, ou seja,8,9 ou 10 pinos. 

C10,8+C10,9+C10,10 = 10!/2!8! +10!/1!9! + 10!/0!10!= 45+10+1=56 

Fonte: CARVALHO, Sérgio; CAMPOS, Weber. Raciocínio Lógico Simplificado, vol 2. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro de digitação, onde se refere à alternativa correta da questão, SADEC ao invés de SADC, entretanto esse 

erro ortográfico não induz ao erro sobre a resposta correta, visto que as demais alternativas não retratam blocos 

econômicos encontrados no continente africano.  
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Fonte: Livro: Geografia Geral e do Brasil- Espaço Geográfico e Globalização. Vol.2. João Carlos Moreira e Eustaquio de 

Sene. 2ª edição, São Paulo, 2014. Pág. 260 

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 4.070, de 5 de dezembro de 2012 complementa o Código de Limpeza Urbana e compõe o conjunto de Leis sobre 

política ambiental de licenciamento, proteção, controle, conservação, recuperação do meio ambiente e penalidades e 

dá outras providências. O agente de fiscalização sanitária possui ação preponderante sobre os resíduos sólidos. Percebe-

se que, o item de limpeza urbana e meio ambiente é citado em edital de forma ampla pois contempla grande número de 

Leis. 

Fonte: Edital do concurso público - OFICIAL DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento em 

vigilância sanitária; Código de Obras, Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Feiras Livres (Lei Municipal), Lei 

Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município Fiscalizar. Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental de Licenciamento, Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e 

dá outras providências”; Código de Defesa do Consumidor; Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, edificados ou 

não, situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Ética profissional. 

 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 4.070, de 5 de dezembro de 2012 complementa o Código de Limpeza Urbana e compõe o conjunto de Leis sobre 

política ambiental de licenciamento, proteção, controle, conservação, recuperação do meio ambiente e penalidades e 

dá outras providências. O agente de fiscalização sanitária possui ação preponderante sobre os resíduos sólidos. Percebe-

se que, o item de limpeza urbana e meio ambiente é citado em edital de forma ampla pois contempla grande número de 

Leis. 

Fonte: Edital do concurso público - OFICIAL DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento em 

vigilância sanitária; Código de Obras, Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Feiras Livres (Lei Municipal), Lei 

Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município Fiscalizar. Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental de Licenciamento, Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e 

dá outras providências”; Código de Defesa do Consumidor; Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, edificados ou 

não, situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Ética profissional. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 4.070, de 5 de dezembro de 2012 complementa o Código de Limpeza Urbana e compõe o conjunto de Leis sobre 

política ambiental de licenciamento, proteção, controle, conservação, recuperação do meio ambiente e penalidades e 

dá outras providências. O agente de fiscalização sanitária possui ação preponderante sobre os resíduos sólidos. Percebe-

se que, o item de limpeza urbana e meio ambiente é citado em edital de forma ampla pois contempla grande número de 

Leis. 

Fonte: Edital do concurso público - OFICIAL DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento em 

vigilância sanitária; Código de Obras, Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Feiras Livres (Lei Municipal), Lei 

Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município Fiscalizar. Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental de Licenciamento, Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e 

dá outras providências”; Código de Defesa do Consumidor; Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, edificados ou 

não, situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Ética profissional. 

 
Questão: 27 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 3.506/2003 faz parte do conjunto de legislações que orientam a realização de feiras no município onde o agente de 

fiscalização sanitária possui ação preponderante. Para a realização de feiras de forma geral, a legislação prevê: 
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Art. 1º - A realização de feiras e eventos no Município de Leopoldina, cuja finalidade precípua seja a 

comercialização, ou seja, venda a varejo ou atacado de produtos, bens ou serviços de qualquer natureza, 

depende de licença prévia do Poder Executivo, independentemente de serem realizados em recintos 

particulares, fechados ou abertos.  

 

I - classificam-se como feiras, para os efeitos desta Lei, a exposição, com ou sem vendas, de produtos, 

organizados em estandes específicos para este fim, bem como os estabelecimentos que funcionem em apenas 

alguns dias do mês ou do ano, comercializando ou sublocando espaços para o comércio, dos produtos aqui 

referidos, bens ou serviços;  

[...] 

§ 1º- Excetuam-se das disposições desta Lei, as feiras e demais eventos similares que:  

I - sejam instituídas ou decorram de programas do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal;  

II - tenham natureza exclusivamente filantrópica, ou aquelas sem  

finalidade lucrativa realizadas por entidades assistenciais estabelecidas no Município de Leopoldina há mais de 

01 (um) ano, comunidades de bairros ou distritos rurais;  

III - tenham caráter exclusivamente promocional, para difusão cultural, científica ou tecnológica;  

IV - sejam promovidas e realizadas por entidades educacionais de ensino regular, clubes de serviço e 

associações de classe estabelecidas no Município de Leopoldina há mais de 01 (um) ano, com a participação de 

100% (cem por cento) de empresas ou expositores sediadas no Município de Leopoldina.  

 

Para exercer de forma plena a fiscalização das feiras em toda a sua abrangência, o fiscal deve reconhecer as que se 

incluem na Lei 3.506/2003 bem como as exceções. Ressalta-se que a Lei 3.919 de 16 de Março de 2010 não consta no 

site da Prefeitura para consulta.  

Fonte: Edital do concurso público - OFICIAL DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento em 

vigilância sanitária; Código de Obras, Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Feiras Livres (Lei Municipal), Lei 

Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município Fiscalizar. Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental de Licenciamento, Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e 

dá outras providências”; Código de Defesa do Consumidor; Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, edificados ou 

não, situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Ética profissional. 

Lei n. 3.506, de 05 de 2003 

 

Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A Lei 3.506/2003 faz parte do conjunto de legislações que orientam a realização de feiras no município onde o agente de 

fiscalização sanitária possui ação preponderante. Para a realização de feiras de forma geral, a legislação prevê: 

Art. 1º - A realização de feiras e eventos no Município de Leopoldina, cuja finalidade precípua seja a 

comercialização, ou seja, venda a varejo ou atacado de produtos, bens ou serviços de qualquer natureza, 

depende de licença prévia do Poder Executivo, independentemente de serem realizados em recintos 

particulares, fechados ou abertos.  

I - classificam-se como feiras, para os efeitos desta Lei, a exposição, com ou sem vendas, de produtos, 

organizados em estandes específicos para este fim, bem como os estabelecimentos que funcionem em apenas 

alguns dias do mês ou do ano, comercializando ou sublocando espaços para o comércio, dos produtos aqui 

referidos, bens ou serviços;  

[...] 

§ 1º- Excetuam-se das disposições desta Lei, as feiras e demais eventos similares que:  

I - sejam instituídas ou decorram de programas do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal;  

II - tenham natureza exclusivamente filantrópica, ou aquelas sem  
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finalidade lucrativa realizadas por entidades assistenciais estabelecidas no Município de Leopoldina há mais de 

01 (um) ano, comunidades de bairros ou distritos rurais;  

III - tenham caráter exclusivamente promocional, para difusão cultural, científica ou tecnológica;  

IV - sejam promovidas e realizadas por entidades educacionais de ensino regular, clubes de serviço e 

associações de classe estabelecidas no Município de Leopoldina há mais de 01 (um) ano, com a participação de 

100% (cem por cento) de empresas ou expositores sediadas no Município de Leopoldina.  

 

Para exercer de forma plena a fiscalização das feiras em toda a sua abrangência, o fiscal deve reconhecer as que se 

incluem na Lei 3.506/2003 bem como as exceções. Ressalta-se que a Lei 3.919 de 16 de Março de 2010 não consta no 

site da Prefeitura para consulta.  

Fonte: Edital do concurso público - OFICIAL DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO – FISCAL SANITÁRIO: Conhecimento em 

vigilância sanitária; Código de Obras, Código de Posturas, Código de Limpeza Urbana; Feiras Livres (Lei Municipal), Lei 

Federal nº 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro, que compete ao Município Fiscalizar. Lei que dispõe sobre a 

Política Ambiental de Licenciamento, Proteção, Controle, Conservação, Recuperação do Meio Ambiente e penalidades e 

dá outras providências”; Código de Defesa do Consumidor; Lei que dispõe sobre a limpeza de terrenos, edificados ou 

não, situados nas áreas urbanas e de expansão urbana do município. Ética profissional. 

Lei n. 3.506, de 05 de 2003.  

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão não possui alternativas que atenda ao enunciado, portanto foi anulada. 
 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O conteúdo da referida questão é sobre conceitos preponderantes para a interpretação da Lei Federal 9.503/97 e consta 

no ANEXO I da mesma. Quando o edital se refere a esta Lei sobre itens que compete ao Município fiscalizar, deixa claro 

que, sem conhecimento dos conceitos, não se atinge de forma plena a atividade de fiscalização. A questão abordou 

conceitos sobre: autoridade de trânsito, via urbana, sinais de trânsito e operação de trânsito. Estes conceitos são 

essenciais e de atuação do Município segundo a legislação de municipalização do trânsito prevista pelo DENATRAN e 

pelo CBT onde se encontra a seguinte redação: 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo 

de trânsito; 

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, 

estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito; 

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 

previstas neste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 

peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele 

previstas; 

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 

superdimensionadas ou perigosas; 
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XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 

veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação 

de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade 

das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação; 

XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito; 

XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo CONTRAN; 

XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de 

diminuir a emissão global de poluentes; 

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração 

animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações; 

XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; 

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo 

CETRAN; 

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 

acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando 

solicitado; 

XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem 

observados para a circulação desses veículos. 

Desta forma, os conceitos solicitados na referida questão estão de acordo com a área de atuação do fiscal municipal em 

suas atribuições quando refere-se ao trânsito. 

Fonte: http://www.denatran.gov.br/municipios/orgaosmunicipais.asp# 

 
 
 
Cargo: Professor de Educação Básica II- Atendimento Educacional Especializado 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte: 

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  
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Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Os requerentes alegam erro na divulgação do gabarito. Esta banca considera Procedente, pois, conforme a autora 

citada, o projeto político-pedagógico entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. A 

construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática 

e valorização do magistério. A escola é concebida como espaço social marcado pela manifestação de práticas 

contraditórias, que apontam para a luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho 

pedagógico. 

Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra C) igualdade de acesso e permanência, qualidade para todos, liberdade, 

gestão democrática e valorização do magistério. 

Fonte: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA. Ilma Passos Alencastro Veiga, 

disponível em http://pep.ifsp.edu.br/wp- content/uploads/2015/01/PPP-uma- constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf, 

acesso em 04/05/2016. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Essa doença, causada pelo vírus Zika, apesar de, até então, não estar relacionada com 

danos graves à saúde, foi relacionada recentemente com um grave surto de microcefalia no Brasil. O vírus Zika é um 

arbovírus da família Flaviviridae, que assim como a dengue e a chikungunya, é transmitido pelos mosquitos do 

gênero Aedes, como o Aedes aegypti. Além dessa forma de contaminação, estudos indicam que a transmissão pode 

ocorrer de forma perinatal, sexual e até mesmo transfusional. O vírus foi descoberto em 1947 em um macaco que vivia 

na Floresta de Zika, em Uganda (daí a origem do nome). No Brasil, o vírus foi introduzido em 2014, e as hipóteses mais 

aceitas é que ele tenha chegado ao território brasileiro durante a Copa do Mundo desse mesmo ano. Após a introdução, 

o vírus espalhou-se rapidamente por grande parte do Brasil, e a transmissão autóctone foi confirmada em abril de 2015. 

De uma maneira geral, considera-se que a febre por vírus Zika não causa grandes complicações, mas, recentemente, 

observou-se o comprometimento do sistema nervoso central em alguns casos. Além disso, a infecção pelo vírus Zika foi 

associada ao desenvolvimento de microcefalia, uma malformação em que recém-nascidos possuem perímetro cefálico 

menor que o normal (menor que 33 cm). Apesar de a microcefalia também ser causada por infecções, problemas 

genéticos, contato com produtos radioativos e utilização de substâncias químicas, observou-se uma relação direta entre 

o vírus Zika e o grande surto em 2015. Assim como a dengue, a febre por vírus Zika não possui tratamento específico, 

sendo recomendado apenas o tratamento de sintomas. Por não ter tratamento nem vacina, a melhor maneira de 

evitar complicações é protegendo-se do mosquito que transmite o vírus. As medidas de prevenção da febre por vírus 

Zika são as mesmas utilizadas na prevenção contra a dengue e a chikungunya, isto é, voltam-se para a eliminação de 

criadouros do mosquito.  

Fonte: 

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus 

 http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus 

 http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus 

 http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas 
 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta. 

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

http://pep.ifsp.edu.br/wp-
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas
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para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As pessoas com deficiência são pessoas que apresentam necessidades próprias e diferentes que requerem atenção 

específica em virtude de sua condição de deficiência. Genericamente também são chamados de portadores de 

necessidades especiais. São pessoas que apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, 

decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente ou não, que acarretam dificuldades em sua 

interação com o meio físico e social. 

Em junho de 1994, com a Declaração de Salamanca, a expressão portador de necessidades especiais destacou-se ainda 

mais e passou a obter significativa adesão no meio político, social, educacional, na saúde, no contexto acadêmico e até 

mesmo no senso comum. O avanço pelo direito da pessoa com deficiência à educação foi um marco importância na 

história das conquistas pelos direitos dessa parcela da população. Documento mundialmente reconhecido, a Declaração 

de Salamanca preconiza a educação inclusiva para todos e a expressão portador de necessidades especiais, em 

particular, obteve franca adesão por parte do sistema educacional e despontou como um grande achado no sentido de 

alargar os horizontes da educação especial. Na tentativa de atenuar ou neutralizar acepções negativas de outros 

conceitos e expressões adotadas para distinguir seu alunado, de acordo com Mazzotta (1996), entende-se por portador 

de necessidades educacionais especiais todo e qualquer aluno que possa apresentar, temporária ou definitivamente, 

características que suscitem formas peculiares de interação com o meio físico e social, independentemente do mesmo 

apresentar uma deficiência. A expressão portador de necessidades especiais passou, portanto, a ser um valor agregado 

tanto à pessoa com deficiência quanto a outras pessoas. 

Quando se fala em portador de necessidades especiais, o intuito é de gerar a proteção e a isonomia para um grupo 

maior de pessoas. Em casos específicos, não apenas se restringe o conceito de deficiência, como também se delimita o 

tipo e o grau da deficiência. Essa é a hipótese da definição de deficiência e limitação feita pelo Decreto n. 3298/99, que 

foi alterado pelo Decreto n. 5.296/04. 

Doutor João Baptista Cintra Ribas, antropólogo, doutor em antropologia Pela Universidade de São Paulo e Professor 

Titular dessa disciplina. João Ribas é um dos maiores especialistas brasileiros na área há mais de duas décadas, ressalta 

que nem a OMS conseguiu uma definição matematicamente precisa de quem é ou quem não é deficiente e acrescenta 

que precisar corretamente quem é e quem não é deficiente não é a coisa mais importante. A coisa mais importante são 

as implicações que decorrem a partir de um processo que engloba a deficiência, pois a pessoa com deficiência é uma 

pessoa com necessidades especiais. A denominação portador de deficiência é a utilizada na Constituição Federal, por 

isso, não é incorreta como terminologia a ser adotada. 

Assim, esta banca não encontra respaldo legal ou técnico para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito 

preliminar divulgado para a questão 36, qual seja letra C.  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
http://www.jusbrasil.com/legislacao/109697/decreto-3298-99
http://www.jusbrasil.com/legislacao/97181/decreto-5296-04
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Cargo: Professor de Educação Básica II- Educação Infantil, ensino fundamental até o 5 º ano, EJA. 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão tem como objeto da mesma a palavra em destaque e seu sentido contextual, deste modo, é 

necessário considerar apenas o sentido compatível entre a palavra destacada e o termo proposto para sua substituição. 

A alternativa “A) “[...] um telefonema DDD custava os olhos da cara. ” (4º§) / um valor peculiar” não pode ser 

considerada correta, pois, a expressão em destaque remete ao significado de um valor exageradamente alto; já “um 

valor peculiar” diz respeito a um valor específico que poderia ser simbólico, baixo ou até mesmo, mas não 

necessariamente, alto.  

Fonte: 

 Enunciado da questão em análise.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 

Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “O que, por ser facultativo o seu uso, poderia ser empregado em” a alternativa a 

ser assinalada seria aquela em que o emprego da crase seja facultativo e não indevido.  

Fonte:  

 Enunciado da questão.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) “[...] a primeira coisa que fazia era bater os olhos na caixa [...]” (3º§) ” não pode ser considerada 

correta. O termo sublinhado “que” não pode ser classificado como sujeito, mas sim como complemento verbal de 

“fazia” cujo sujeito é classificado como desinencial (eu).  

Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre os vários empregos da vírgula temos como um dos principais casos o seu uso para separar os vocativos. É o caso 

que ocorre em: “Até quando abusarás, Catilina, da nossa paciência? ” (16º§) na reescrita: Catilina, até quando abusarás 

da nossa paciência?  

Fonte:  

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

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

Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A seguir, algumas expressões que demonstram certo nível de informalidade no uso da linguagem: “pra chegar ao Brasil”; 

“bater os olhos na caixa de cartas”; “um telefonema DDD custava os olhos da cara”; “a primeira clicada no seu rostinho”; 

“a gente sempre ouve”; “e esperar ele crescer. ”; “Ninguém tem saco nem mesmo pra jogar paciência. ” 

Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

 
 
 
 
 
 



 

40 

 

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Segundo a razão recursal, na questão 12 tanto a letra A quanto C estão corretas, pois se trata de um julgamento do 

candidato. Contudo, a banca argumenta que as questões relativas às diretrizes educacionais e organização do currículo 

tem o nascedouro na LDB nº 9394/96. Neste caso, devemos atentar ao artigo Art. 33. Da referida lei, conforme abaixo: 

Art 33.  O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito 

à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei 

nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 

9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para 

a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

Dessa forma, o aluno poderá recusar assistir as aulas de Ensino Religioso, cuja oferta é obrigatória pelos 

estabelecimentos de ensino. Além disso, a letra D somente estaria correta se estivesse julgando a recusa do aluno como 

correta. Do contrário, o texto da alternativa diz D- Sua recusa é incorreta, pois são vedadas quaisquer formas de 

proselitismo e este fato garante que estará confortável quanto aos dogmas de sua religião. Ou seja, se houvesse 

tentativa de proselitismo na forma de obrigá-lo às aulas, sua recusa estaria correta, e não incorreta. 

A banca julga improcedente, pois, não há na charge nenhuma ação explicita que denuncie proselitismo. Vale destacar 

que “proselitismo é um substantivo masculino que define a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias 

pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião.” Os colegas não estão tentando convencer o 

aluno, apenas perguntaram se ele vai ou não. O fato de a escola oferecer o ensino religioso reafirma a obediência ao 

caráter obrigatório da oferta, o fato de o menino recusar diz respeito ao exercício de um direito de não assistir a uma 

aula em que a frequência é opcional. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente alega que a questão não possui resposta, pois, nas suas palavras, “Não podemos dizer que a resposta A 

possui erro, visto que, o autor citado, Fernando Hernandez, defende a utilização de projetos (temas) diversos nas salas 

de aula, em detrimento da formalidade das disciplinas tradicionais. Sendo assim, a maioria dos temas pode ser 

trabalhado. O professor deve buscar a melhor forma de abordá-lo e saber, ao certo, qual a finalidade a ser atingida”. 

Contudo, esta banca destaca que a opção indicada pelo requerente como gabarito, em contraposição ao que defende 

Hernandez, aponta que a maioria dos temas podem ser trabalhados, o desafio está em como abordá-lo com cada grupo 

de alunos e em especificar o que podem aprender dele. Hernandez na verdade, evidencia que é  possível trabalhar 

qualquer tema e não a maioria dos temas. Se esta opção traduzisse o pensamento do autor, teríamos que admitir que 

nem todos os temas poderiam ser trabalhados.  

Fonte: Projetos e interdisciplinaridade - http://www.mundojovem.com.br/projetos-pedagogicos/projeto-projetos-e-

interdisciplinaridade, acesso em 11 de maio de 2016. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A requerente solicita mudança no gabarito para a letra  D) A pedagogia renovada é fundada nos pressupostos da 

filosofia da essencialista, traduzidos pelos pensamentos de Rousseau e no pensamento pedagógico de Pestalozzi, Maria 

de Montessori e John Dewey, entre outros. Contudo, a banca destaca que na alternativa apontada, a afirmativa de que a 

pedagogia renovada é fundada nos pressupostos da filosofia essencialista é falsa. Na verdade, a pedagogia renovada, 

fundada nos pressupostos da filosofia da existência, traduzidos pelos pensamentos de Rousseau e no pensamento 

pedagógico de Pestalozzi, Maria de Montessori e John Dewey, entre outros. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.mundojovem.com.br/projetos-pedagogicos/projeto-projetos-e-interdisciplinaridade
http://www.mundojovem.com.br/projetos-pedagogicos/projeto-projetos-e-interdisciplinaridade
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Fonte: TEORIA (PÓS) CRÍTICA: PASSADO, PRESENTE E FUTURO A PARTIR DE UMA ANÁLISE DOS ESTUDOS CURRICULARES, 

José Augusto Pacheco. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A família deve, portanto, se esforçar para estar mais presente em todos os momentos da vida de seus filhos, inclusive da 

vida escolar. No entanto, esta presença implica envolvimento, comprometimento e colaboração. O papel dos pais, 

portanto, é dar continuidade ao trabalho da escola, criando condições para que seus filhos tenham sucesso tanto na sala 

de aula como na vida.  

A escola precisa ser pensada como um caminho entre a família e a sociedade, pois tanto a família quanto a sociedade 

voltam seus olhares exigentes sobre ela. A escola é para a sociedade uma extensão da família, porque é através dela que 

a sociedade consegue influência para desenvolver e formar cidadãos críticos e conscientes. 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crianças para o mundo; no entanto, a família 

tem suas particularidades que a diferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa mesma instituição. 

A escola tem sua metodologia e filosofia para educar uma criança, no entanto ela necessita da família para concretizar o 

seu projeto educativo. (PAROLIM, 2003, p. 99) 

Fonte: SOUZA, Maria Ester do Prado. Família / Escola: A importância dessa relação no desempenho escolar. 

 
 
Cargo: Professor de Educação Básica III - Educação Física 
 
 
Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente solicita alteração de gabarito para a letra D. Contudo, a banca argumenta que as questões relativas às 

diretrizes educacionais e organização do currículo tem o nascedouro na LDB nº 9394/96. Neste caso, devemos atentar 

ao artigo Art. 33. Da referida lei, conforme abaixo: 

 

Art 33.  O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito 

à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei 

nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 

9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para 

a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

 

Dessa forma, o aluno poderá recusar assistir as aulas de Ensino Religioso, cuja oferta é obrigatória pelos 

estabelecimentos de ensino. Além disso, a letra D somente estaria correta se estivesse julgando a recusa do aluno como 

correta. Do contrário, o texto da alternativa diz D- Sua recusa é incorreta, pois são vedadas quaisquer formas de 

proselitismo e este fato garante que estará confortável quanto aos dogmas de sua religião. Ou seja, se houvesse 

tentativa de proselitismo na forma de obriga-lo às aulas, sua recusa estaria correta, e não incorreta. 

A banca julga improcedente pois, não há na charge nenhuma ação explicita que denuncie proselitismo. Vale destacar 

que “proselitismo é um substantivo masculino que define a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias 

pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião.” Os colegas não estão tentando convencer o 

aluno, apenas perguntaram se ele vai ou não. O fato de a escola oferecer o ensino religioso reafirma a obediência ao 

caráter obrigatório da oferta, o fato de o menino recusar diz respeito ao exercício de um direito de não assistir a uma 

aula em que a frequência é opcional. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
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Questão: 37 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
É importante ressaltar que, conforme descreve o enunciado da referida questão, busca-se considerar aspectos 

relacionados a trajetória histórica relacionados à Educação Física na escola.  

O pressuposto apresentado no item II, não é uma alternativa falsa. Como é sabido, no ano de 2001 foi aprovada uma 

alteração no § 3o do art. 26 da LDB, que inclui a expressão “obrigatório” após o termo componente curricular. No 

entanto, quanto ao pressuposto apresentado no item I se encontra falso. Isso porque as discussões da relação da 

Educação Física e sociedade se deu na década de 1980 no Brasil, o que culminou diferentes propostas metodológicas de 

natureza crítica para o ensino dos conteúdos da Educação Física. 

A opção correta nessa questão encontra na D) II, III e IV, apenas. 

Fonte: BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais/ 
Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília, MEC/SEF, 1998b. 
 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as alternativas apresentadas nessa questão relacionadas ao enunciado “No jogo de futsal, será concedido um tiro 

livre indireto em favor de uma equipe quando um jogador adversário cometer algumas infrações...” foram devidamente 

formuladas baseadas nas regras oficiais do Futsal contidas em CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL. Regras Oficiais  

de Futsal. Rio de Janeiro: Sprint, 2014, p. 65-66.  

Portanto, de acordo com as regras oficiais do Futsal, todas as alternativas apresentadas na questão encontram-se 

corretas, sendo a opção de letra D, aquela que corresponde com a mesma.  

Fonte: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL. Regras Oficiais de Futsal. Rio de Janeiro: Sprint, 2014, p. 65-66.  

 
 
Cargo: Professor de Educação Básica III - Geografia 
 
 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sobre a proposta de construção de uma cidade planejada no centro-oeste brasileiro (Brasília), o discurso mais divulgado 

era o de levar o progresso para o interior, servir de referência para uma maior integração nacional, bem como criar uma 

cidade mais adequada às necessidades do poder. No entanto, com o crescimento do Rio de Janeiro, é inegável dizer que 

a pressão popular tornaria uma constante, por isso buscou-se afastar o poder central da turba, das manifestações 

populares.  

Fonte: Aula Licenciatura em Ciências Sociais – A Construção de Brasília. Universidade Metropolitana de Santos, 2016. 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A partir do restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos, aumentaram muito as expectativas 

de mudanças econômicas e sociais do povo cubano. Analise as afirmativas a seguir que expressam uma nova era nas 

relações entre Cuba e Estados Unidos. Cuba viveu um isolamento devido sua aproximação com a ex-URSS, por décadas. 

É fato que a reaproximação entre os povos cubano e norte-americano proporcionou um grande aumento do fluxo 

turístico proveniente da nação norte-americana para Cuba, bem como de turistas de todo o mundo, os quais decidiram 

ser testemunhas dessa mudança transcendental. A entrada no país de transnacionais norte-americanas, e a chegada ao 

país cubano de vários empresários e investidores com grande interesse na infraestrutura hoteleira, portuária, agrícola e 

de telecomunicações. (A procura é devido ao potencial, por existir demanda agora nesses setores). A abertura da Zona 

Especial de Desenvolvimento de Mariel, impressionante porto de trânsito construído com financiamento do governo 

brasileiro, foram abertas novas oportunidades de ganhos para Cuba na área de serviços portuários. Essa zona tem uma 

posição privilegiada no Golfo do México, favorecendo o transporte entre a América Latina e o Caribe. 

Fonte: Nova Era nas Relações Cuba e Estados Unidos. Geografia e Conhecimento Prático, 2016. 
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Cargo: Professor de Educação Básica III - História 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “O que, por ser facultativo o seu uso, poderia ser empregado em” a alternativa a 

ser assinalada seria aquela em que o emprego da crase seja facultativo e não indevido.  

Fonte: 

 Enunciado da questão.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre os vários empregos da vírgula temos como um dos principais casos o seu uso para separar os vocativos. É o caso 

que ocorre em: “Até quando abusarás, Catilina, da nossa paciência? ” (16º§) na reescrita: Catilina, até quando abusarás 

da nossa paciência?  

Fonte: 

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

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

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente solicita alteração de gabarito para a letra D. Contudo, a banca argumenta que as questões relativas às 

diretrizes educacionais e organização do currículo tem o nascedouro na LDB nº 9394/96. Neste caso, devemos atentar 

ao artigo Art. 33. Da referida lei, conforme abaixo: 

Art 33.  O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e 

constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito 

à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei 

nº 9.475, de 22.7.1997) 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino 

religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. (Incluído pela Lei nº 

9.475, de 22.7.1997) 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para 

a definição dos conteúdos do ensino religioso. (Incluído pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997) 

Dessa forma, o aluno poderá recusar assistir as aulas de Ensino Religioso, cuja oferta é obrigatória pelos 

estabelecimentos de ensino. Além disso, a letra D somente estaria correta se estivesse julgando a recusa do aluno como 

correta. Do contrário, o texto da alternativa diz D- Sua recusa é incorreta, pois são vedadas quaisquer formas de 

proselitismo e este fato garante que estará confortável quanto aos dogmas de sua religião. Ou seja, se houvesse 

tentativa de proselitismo na forma de obriga-lo às aulas, sua recusa estaria correta, e não incorreta. 

A banca julga improcedente, pois, não há na charge nenhuma ação explicita que denuncie proselitismo. Vale destacar 

que “proselitismo é um substantivo masculino que define a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias 

pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião.” Os colegas não estão tentando convencer o 

aluno, apenas perguntaram se ele vai ou não. O fato de a escola oferecer o ensino religioso reafirma a obediência ao 

caráter obrigatório da oferta, o fato de o menino recusar diz respeito ao exercício de um direito de não assistir a uma 

aula em que a frequência é opcional. 

Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Daniel filho participou do filme citado, mas não é considerado um expoente do Cinema novo, como sem dúvida nenhuma, foi 

Glauber Rocha.  Expoente significa:  Pessoa que se destaca por possuir características ou atributos relevantes, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9475.htm#art1
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geralmente, numa área ou profissão específica: expoente literário. O Cinema Novo foi um movimento no cinema 

brasileiro, que começou nos anos 1950 e durou até o início da década de 70. Os filmes enfocaram temas da realidade do 

subdesenvolvimento no país, com orçamentos baratos e ambientados em cenários naturais. O mote do movimento era 

"uma câmera na mão e uma ideia na cabeça". O Cinema Novo foi influenciado pelo neorealismo italiano e também 

pela Nouvelle Vague francesa. A estética e o conteúdo de seus filmes representavam uma guinada radical em relação à 

produção cinematográfica brasileira da era das chanchadas, que procurava seguir os padrões hollywoodianos. Um dos 

principais expoentes do movimento foi o cineasta Glauber Rocha, cujos filmes considerados de vanguarda apresentaram 

sua visão sobre as condições políticas e sociais brasileiras, como "Deus e o Diabo na Terra do Sol" (1964) que explora a 

relação entre mudanças históricas e violência. Outros cineastas de destaque do movimento foram  Nélson Pereira dos 

Santos, Gustavo Dahl, Cacá Diegues, Ruy Guerra, Joaquim Pedro de Andrade e Paulo Cezar Saracen. O documentário 

“Cinema Novo”, de Eryk Rocha, sobre o movimento cinematográfico nascido no Brasil que revolucionou a criação artísticas nos 

anos  1960 e 1970, ganhou neste sábado (21) o “Olho de Ouro” do Festival de Cannes, anunciaram os organizadores. "Cinema 

Novo é um filme-manifesto sobre a vigência de um movimento cinematográfico quase esquecido dos anos 1960", indicou o júri 

do prêmio, disputado pelos documentários apresentados em Cannes. Eryk Rocha, filho de Glauber Rocha, mostrou em Cannes 

"Cinema Novo", um documentário poético sobre o movimento cinematográfico, um dos mais importantes da América Latina e 

que revolucionou a criação artística nos anos 1960 e 1970. O filme brasileiro premiado, de 90 minutos, é um ensaio poético 

sobre o movimento cinematográfico, e inclui trechos de filmes da época e depoimentos de seus principais expoentes, como 

Nelson Pereira do Santos, Leon Hirszman, Joaquim Pedro de Andrade, Ruy Guerra, Walter Lima Jr., Paulo César Saraceni e 

Glauber Rocha, pai do realizador. Exibido na seção Cannes Classics, o documentário mergulha na aventura criativa daqueles 

diretores que criaram uma nova maneira de fazer cinema, para aproximá-lo do povo, na efervescência dos movimentos de 

contestação daquela época. "O Cinema Novo tinha outra ideia de coletividade", explicou Rocha. "Havia projetos coletivos, e 

isto era muito importante, porque unia as pessoas, apesar da diversidade estética do movimento.”  

Fonte: 

 SOUSA, Rainer Gonçalves. "Cinema Novo"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/historiab/cinema-novo.htm>. Acesso em 03 de julho de 2016. 

 http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/05/filme-brasileiro-cinema-novo-ganha-premio-em-

cannes.html 

 http://www.historia.uff.br/estadoepoder/7snep/docs/054.pdf 

http://brasilescola.uol.com.br/historiab/cinema-novo.htm 

Questão: 37 

Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. O erro na alternativa citada no recurso, refere-se principalmente ao fato de que ainda 

demorou bastante para que o trabalhador brasileiro realmente tivesse condições de se sindicalizar e de que os sindicatos 

tivessem de fato respaldo. A década de 30 é marco divisor de águas na História brasileira. De um lado, o declínio de uma 

classe social constituída até o momento por uma elite agrária rural, os Senhores do Café. De outro a ascensão da 

burguesia industrial e o crescimento do proletariado urbano. Em meio a este contexto, o Estado, que tenta se firmar e 

definir sua atuação dentro desta sociedade. É o momento em que o proletariado urbano inicia sua luta de 

reivindicações, juntamente com os trabalhadores rurais. Constituem-se no seio desta sociedade, organismos de 

questionamento e defesa destes trabalhadores.  

O período de 1930 a 1937 foi de incertezas para a população brasileira e de instabilidade social e política, no que diz 

respeito à legitimação do novo regime implantado no País. Ficou proibido formar grupos nas ruas. A polícia política se 

fazia presente em todos os lugares da Capital do País, o Rio de Janeiro, e em outras capitais dos Estados da Federação. 

Na opinião de muitos cidadãos, o Governo demorava demais para realizar as mudanças necessárias para efetivação do 

regime constitucional democrático.  

Ansiosos por mudanças, massas de desempregados vagam pelas cidades e pelos campos do Brasil de então, acreditando 

que o novo governo resolveria todos os seus problemas A partir de 1930, com a ascensão do governo populista do 

http://lazer.hsw.uol.com.br/anos-70.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/neorealismo.htm
http://lazer.hsw.uol.com.br/nouvelle-vague.htm
http://g1.globo.com/tudo-sobre/festival-de-cannes
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/05/cineastas-brasileiros-em-cannes-criticam-fim-do-ministerio-da-cultura.html
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/05/filme-brasileiro-cinema-novo-ganha-premio-em-cannes.html
http://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2016/05/filme-brasileiro-cinema-novo-ganha-premio-em-cannes.html
http://www.historia.uff.br/estadoepoder/7snep/docs/054.pdf
http://www.historia.uff.br/estadoepoder/7snep/docs/054.pdf
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presidente Getúlio Vargas, o operariado brasileiro recebeu uma série de benefícios sociais. Era necessário abrir o país 

para o capital estrangeiro e avançar do período rural para a industrialização. O Governo Vargas, traçou as diretrizes da 

modernização estatal, adequando as leis e a sociedade para esta nova fase e servindo de interventor, apaziguador (!!) e 

controlador das lutas de classes.  

 Stato é uma grande tela de 293 cm X 545, do pintor italiano Pelizza da Volpedo, que foi exposta pela primeira vez em 

1902, na Mostra Quadrienal de Turim (Itália). Pelizza iniciou a pintura deste quadro dez anos antes, entre 1890 e 1892, 

na pequena cidade rural de Volpedo, região de Piemonte, norte da Itália, cuja capital é Turim. O quadro foi preparado 

para estar pronto para uma exposição em Paris, em 1900, ou em Veneza, em 1901. Mas não deu. Também foi frustrada 

sua expectativa de que esse quadro fosse premiado. Na exposição de Turim não teve maiores sucessos. O quadro reflete 

as posições políticas do autor. Este, nascido em 1868, de uma família de pequenos agricultores, desde adolescente se 

dedicou à arte da pintura. Aos 22 anos, Pelizza se aproximou das idéias socialistas muito difusas entre os trabalhadores 

da cidade e do campo da Itália daquela época e sua visão de mundo se expressa neste quadro síntese da sua vida 

político-artística.  

Nos tempos de preparação da tela, o autor a chamou de “O Caminho dos trabalhadores”. Finalmente, quando esta foi 

enviada para a exposição de Turim, foi batizada de “Quarto Stato”. O nome se referia à história europeia e 

especificamente à Revolução Francesa. Nesta revolução vitoriosa, a burguesia derrubou o domínio do Primeiro e do 

Segundo Estado, respectivamente a nobreza e o clero, e instaurou o domínio da nova classe ascendente, a burguesia, o 

Terceiro Estado. 

Fonte:  

 http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/decada-de-30-os-anos-de-incertezas/27596/ 

 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2008.  

 .COSTA, Fernanda Laura. Capitalismo autoritário e modernização. In: ANPUH-ES. ANAIS ELETRÔNICOS DO IV 

ENCONTRO DA ANPUH-ES. História, representações e narrativas. Vitória, 2003. ISBN 85-903587-4-7. Disponível 

em http://www.angelfire.com/planet/anpuhes/anais4.htm.  

 Gianpaolo Dorigo- 1.  Ed. – São Paulo : Scipione, 2010. P. 321,322.) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci de 

Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 449. 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 301 ,302. 

 AZEVEDO, Gislane Campos. História em movimento/ ensino médio. – Sâo Paulo: Ática, 2010. P. vol. 1. P. 436 e 

437. 

Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra D. A colonização de fato teve inicio com a implantação da monocultura da cana-de-açúcar 

para a exportação do açúcar que proporcionava grande margem de lucro no mercado europeu. A ausência de 

concorrentes e experiência anterior dos portugueses no cultivo da cana-de-açúcar foi decisivo na escolha desta cultura. 

Outros fatores importantes foram a participação do capital holandês, presente no financiamento da montagem dos 

engenhos. A qualidade do solo e as condições climáticas favoráveis.     Isto tudo propiciou a instalação de Plantation, um 

sistema agrícola baseado na monocultura, exportação e exploração. As características necessárias como grandes 

propriedades, possibilidade de cultivo de produtos tropicais e monocultura, além de emprego de mão-de-obra barata, 

inicialmente escrava, estavam presentes no Brasil. O plantation compreendia dois setores produtivos, o agrícola e o 

manufatureiro. O setor agrícola foi quem mais fez uso de escravos e tinha como produto dominante a cana, mas havia 

também um outro setor, o de  produtor de alimentos, que abastecia os trabalhadores. O setor manufatureiro envolvia 

inúmeras atividades no sentido de transformação da cana-de-açúcar em produto para exportação. Apesar de escravista, 

alguns autores consideram as atividades econômicas desenvolvidas no engenho como manufatureiras, pois, entre 

outras coisas, existia uma divisão do trabalho, algumas em funções especializadas e resultando desta coletividade tinha 

http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/decada-de-30-os-anos-de-incertezas/27596/
http://www.angelfire.com/planet/anpuhes/anais4.htm
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um produto final. Além do que a relação entre os produtores diretos e o produto final com a produção visava o 

abastecimento de um mercado crescente. 

Fonte: 

 http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAejMAL/america-portuguesa-sentido-colonizacao 

 http://educaleaks.dominiotemporario.com/doc/Historia_do_Brasil_Boris_Fausto_Resumo_01.pdf 

 BUENO, Eduardo. “A Coroa, a Cruz e a Espada”. 1a ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.   

 FURTADO, Celso. “  Formação Econômica do Brasil”. Cia das Letras. São Paulo. 37a ed. 2007. 

 FREYRE, Gilberto. “Casa grande e Senzala”. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 1988. 587 

 HOLANDA, Sérgio Buarque.“Raízes do Brasil”.Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 LOPEZ, Luiz Roberto. “História do Brasil Colonial”. 2a ed. Porto alegre: Mercado Aberto. 1983.  

 PRADO JÚNIOR, Caio, “O sentido da colonização”, in Formação do Brasil 

Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Atos Institucionais foram normas elaboradas no período de 1964 a 1969, durante o 

regime militar. Foram editadas pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ou pelo 

Presidente da República, com o respaldo do Conselho de Segurança Nacional. Esses atos não estão mais em vigor. 

Receberam o nome de Ato Institucional uma série de normas arbitrárias editadas à época do regime de exceção 

instalado pelos militares no Brasil em 1964, e que tinham por objetivo fazer prevalecer o controle dos militares ante às 

instituições legais do país, procurando dar uma aparência de legalidade aos atos arbitrários que iam sendo realizados em 

nome da chamada Revolução. Além de seus conteúdos arbitrários, os AIs eram aprovados sem qualquer consulta 

popular ou legislativa. Foram editados ao todo 17 atos institucionais no curto período entre 1964 e 1969, sendo que os 

responsáveis pelas suas edições eram os comandantes-em-chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou mesmo o 

próprio Presidente da República, com respaldo dado pelo Conselho de Segurança Nacional. São frequentemente citados 

quando o assunto é o Regime Militar, por se tratar de normas inéditas na história de legalidade do país, seja na era 

monárquica ou republicana. Em outras palavras, os atos institucionais literalmente "passavam por cima" de qualquer 

garantia constitucional, garantia individual ou coletiva básica. São os instrumentos que nos permitem afirmar sem 

qualquer sombra de dúvida que o regime instalado pelos militares durante cerca de vinte anos no Brasil tratava-se de 

uma verdadeira ditadura. Destacam-se entre os diversos AIs editados, o primeiro, que modificava a Constituição de 1946 

e dando aos comandantes-em-chefe das Forças Armadas; o segundo, que pois fim a todos os partidos, permitindo o 

funcionamento de apenas dois: ARENA, da situação, e MDB, oposição, além de reabrir processos punitivos aos 

opositores ao regime, além de permitir ao presidente a decretação de estado de sítio sem a consulta do Legislativo. 

Fonte: 

 (http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=189347) 

 MORAES, José Geraldo Vinci de. História Geral e do Brasil: ensino médio; volume único/ José Geraldo Vinci de 

Moraes.—3. Ed. Reform. E ampl.—São Paulo: Atual.2009. p. 456 

 MARQUES, Adhemar. Pelos Caminhos da História: ensino médio.- Curitiba: Positivo, 2006. P. 455. 

 FREITAS NETO, José Alves de . História Geral e do Brasil/ TASINAFO, Ricardo Célio.—2 ed. –São Paulo: HABRA, 

2011. P. 654) 

 SOUSA, Rainer Gonçalves. "AI-3"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/historiab/ai3.htm>. Acesso em 26 de abril de 2016. 

 SILVA, Tiago Ferreira da. Atos Institucionais . Disponível em: http://www.historiabrasileira.com/ditadura-

militar/atos-institucionais/ Acesso em: 19 jul. 2011. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAejMAL/america-portuguesa-sentido-colonizacao
http://educaleaks.dominiotemporario.com/doc/Historia_do_Brasil_Boris_Fausto_Resumo_01.pdf
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=189347
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Cargo: Professor de Educação Básica III - Inglês 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) “A insônia, inclusive, é um sintoma comum em pacientes que sofrem de ansiedade, [...]” (1º§) ” não 

pode ser considerada correta, pois, o verbo “sofrer” possui transitividade indireta, diferente da transitividade verbal do 

verbo “tratar”, direta, vista no enunciado da questão. 

Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte: 

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
Questão: 13 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
Os requerentes alegam erro na divulgação do gabarito. Esta banca considera Procedente, pois, conforme a autora 

citada, o projeto político-pedagógico entendido como a própria organização do trabalho pedagógico da escola. A 

construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática 

e valorização do magistério. A escola é concebida como espaço social marcado pela manifestação de práticas 

contraditórias, que apontam para a luta e/ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho 

pedagógico. 

Dessa forma, o gabarito foi alterado para a letra C) igualdade de acesso e permanência, qualidade para todos, liberdade, 

gestão democrática e valorização do magistério. 

Fonte: PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA: UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA. Ilma Passos Alencastro Veiga, 

disponível em http://pep.ifsp.edu.br/wp- content/uploads/2015/01/PPP-uma- constru%C3%A7%C3%A3o-coletiva.pdf, 

acesso em 04/05/2016. 

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Essa doença, causada pelo vírus Zika, apesar de, até então, não estar relacionada com 

danos graves à saúde, foi relacionada recentemente com um grave surto de microcefalia no Brasil. O vírus Zika é um 

arbovírus da família Flaviviridae, que assim como a dengue e a chikungunya, é transmitido pelos mosquitos do 

gênero Aedes, como o Aedes aegypti. Além dessa forma de contaminação, estudos indicam que a transmissão pode 

http://pep.ifsp.edu.br/wp-
http://brasilescola.uol.com.br/biologia/microcefalia.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/dengue.htm
http://brasilescola.uol.com.br/doencas/febre-chikungunya.htm
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ocorrer de forma perinatal, sexual e até mesmo transfusional. O vírus foi descoberto em 1947 em um macaco que vivia 

na Floresta de Zika, em Uganda (daí a origem do nome). No Brasil, o vírus foi introduzido em 2014, e as hipóteses mais 

aceitas é que ele tenha chegado ao território brasileiro durante a Copa do Mundo desse mesmo ano. Após a introdução, 

o vírus espalhou-se rapidamente por grande parte do Brasil, e a transmissão autóctone foi confirmada em abril de 2015. 

De uma maneira geral, considera-se que a febre por vírus Zika não causa grandes complicações, mas, recentemente, 

observou-se o comprometimento do sistema nervoso central em alguns casos. Além disso, a infecção pelo vírus Zika foi 

associada ao desenvolvimento de microcefalia, uma malformação em que recém-nascidos possuem perímetro cefálico 

menor que o normal (menor que 33 cm). Apesar de a microcefalia também ser causada por infecções, problemas 

genéticos, contato com produto s radioativos e utilização de substâncias químicas, observou-se uma relação direta entre 

o vírus Zika e o grande surto em 2015..Assim como a dengue, a febre por vírus Zika não possui tratamento específico, 

sendo recomendado apenas o tratamento de sintomas. Por não ter tratamento nem vacina, a melhor maneira de 

evitar complicações é protegendo-se do mosquito que transmite o vírus. As medidas de prevenção da febre por vírus 

Zika são as mesmas utilizadas na prevenção contra a dengue e a chikungunya, isto é, voltam-se para a eliminação de 

criadouros do mosquito.  

Fonte: 

 http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus 

 http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus 

 http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus 

 http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas 

 
Questão: 26 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta. 

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/zika-virus
http://portal.fiocruz.br/pt-br/perguntaserespostas_zikavirus
http://exame.abril.com.br/topicos/zika-virus
http://combateaedes.saude.gov.br/tira-duvidas
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
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Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Trainee is someone who is employed at junior level in a particular job in order to learn the skills needed for that job, 

apprentice. (alguém que é empregado/utilizado em nível iniciante em um(a) ocupação/emprego a fim de aprender as 

habilidades necessárias para aquele trabalho, aprendiz. O texto da prova diz: 

“ In 2010, Misenga won a bronze medal at the under-20 African Judo Championship. But Misenga and Mabika said 

training conditions were excessively rigorous, with losing judokas beaten and locked in cells At the 2013 World Judo 

Championship, Misenga took the opportunity to begin a better life. After escaping from the team hotel, a couple of days 

later Misenga found himself in the favela community of Cinco Bocas in northern Rio.”  

Assim, não há qualquer possibilidade de se considerer, com base nas pistas textuais, que os atletas em questão são 

aprendizes, iniciantes ou que estavam sendo treinados para serem profissionais, pois ambos já participavam de 

competições internacionais representando seu país, fato que demonstra a inconsistência da inferência  defendida no 

texto recursal. 

Ademais, o Instituto Reação__ que é uma ONG__ não é uma empresa para qual os dois atletas trabalham como sustenta 

o texto recursal. O texto da prova, nas linhas 17-18, diz que “Os dois atletas estão agora treinando duas vezes por 

semana no Instituto Reação”. A inferência de que os dois atletas trabalhariam para o Instituto Reação e, em pagamento 

por seus serviços, receberiam treinamento não encontra confirmação em qualquer pista textual.  

Ainda, quanto ao fato dos dois atletas já terem tido “um histórico de trabalhos variados/de todos os tipos e emprego 

informal” (L17), temos duas inconsistências presentes. A primeira refere-se ao fato de que Trainee é estagiário aprendiz 

o que não condiz com emprego informal. A segunda refere-se ao tempo verbal usado na diretiva da questão 34 “De 

acordo com o texto, Misenga e Mabika são”, que observe-se , está no Presente, enquanto que na frase “It has been a 

history of odd jobs and informal employment” (L17) temos Present Perfect Tense (que é uma forma verbal do passado) 

não havendo indicação de que eles estão trabalhando, não há continuidade da ação até o presente. 

Portanto, em virtude dos argumentos apresentados, a banca não encontra respaldo para atender a solicitação recursal e 

confirma o gabarito preliminar para a questão 34, ou seja, letra A. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A diretiva da questão 36 é clara, pois indica que a única resposta correta é aquela em que o item escolhido deverá dar o 

significado contextualizado de Unique. É, ainda, oportuno salientar que, antes do texto ser apresentado na prova, há 

outra orientação indicando que as resoluções das questões 34-37 devem ser baseadas na leitura do texto, evidenciando, 

assim, a necessidade dos dois tipos de “leitura”, a ascendente e a descendente também. 

Na verdade, os itens B (unusual= incomum, excepcional), C (peerless=inigualável, ímpar), D (incomparable=excepcional, 

inigualável, incomparável) são todos sinônimos uns dos outros e também significam todos o mesmo que Unique.  

Porém, dentro do contexto em que foi usado, o vocábulo Unique significa único__ you mean only that one = quer se 

dizer apenas aquele/apenas aquele. É portuno citar que as linhas 25-26 confirmam tal sentido quando nelas temos que 

o IOD decidirá em junho a partir de “a shortlist of 43= uma curta lista de 43”. 

Assim, a banca não encontra respaldo para atender a solicitação recursal e confirma o gabarito preliminar para a 

questão 36, ou seja, letra A. 

 
 
Cargo: Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa 
 
 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente declara que “Após rever as Diretrizes Curriculares, creio que possamos considerar as quatro afirmativas 

corretas, pois, de acordo com a LDB 9394/96, devemos valorizar a experiência extraescolar dos alunos, através de 

propostas que vinculem educação escolar, trabalho e as práticas sociais, que também é previsto na Constituição Federal 

nos artigos 205 e 206, em que o fim maior da educação é o desenvolvimento pleno da pessoa e seu preparo para o 
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exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” Com estes argumentos solicita a mudança de gabarito para a 

letra A. Esta banca destaca que a afirmativa IV, reivindicada como certa e que motivaria uma mudança de gabarito está 

errada, pois, os recursos midiáticos devem permear todas as atividades de aprendizagem. 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente aponta a ausência de uma resposta correta. Argumenta que “levando -se em conta que a aprendizagem é 

CUMULATIVA, a avaliação deverá ser Formativa e Contínua e obrigatória, para que se possa diagnosticar, recuperar 

julgar e só depois classificar o educando” . Contudo, a banca vincula a reposta ao pensamento de Perrenoud, que afirma 

em seu livro “Da Excelência à Regulação das Aprendizagens” que Independentemente de qualquer rótulo e de qualquer 

referência explícita a um modelo prescritivo, a avaliação formativa é um componente quase obrigatório de toda 

avaliação contínua. Portanto, o Gabarito é a letra D. 

Fonte: Avaliação: Da Excelência à Regulação das Aprendizagens- Entre duas lógicas- Philippe Perrenoud- Artmed- Porto 

Alegre, 1999. 

Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. As principais operadoras de internet fixa – Vivo, NET e Oi – passaram a oferecer apenas 

planos com limite de dados. No novo modelo, o consumidor tem direito a um limite de uso da rede durante o mês, 

também conhecido como franquia. Se esse limite for ultrapassado, a operadora poderá reduzir a velocidade ou mesmo 

cancelar a conexão até o final do mês. Um plano de internet fixa intermediário disponível no mercado gira em torno de 

15 Mbps (megabits por segundo). Nesse cenário, o usuário teria direito a uma franquia mensal entre 80 GB e 100 GB, a 

depender do contrato. A olho nu, as quantidades podem parecer mais do que suficientes, mas em muitas situações, 

podem causar preocupação ao usuário. Os planos de internet fixa ficam parecidos com os de internet móvel, nos quais o 

consumidor precisa estar sempre atento ao consumo da franquia pois, caso ultrapasse o que foi contratado, poderá ter 

a velocidade da sua internet reduzida ou seu acesso cancelado até que um novo pacote seja comprado ou que o mês 

seguinte comece. O uso de franquias de dados é previsto pela regulamentação da Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) se praticado sob determinadas regras. De acordo com a agência, as operadoras de internet 

precisam disponibilizar uma ferramenta para o consumidor acompanhar seu consumo pela internet. Além disso, as 

empresas precisam alertar quando o consumo da franquia se aproximar do limite contratado. 

Fonte:  

 http://tecnologia.ig.com.br/2016-05-06/facebook-enfrenta-processo-nos-eua-por-ferramenta-de-marcacao-

em-fotos.html  

 https://tecnoblog.net/191493/vivo-limite-franquia-internet-fixa/ 

 g1.globo.com/.../franquia-de-dados-na-internet-fixa-no-brasil-gera-criticas-em-redes-soc... 

 tiagoaquines.jusbrasil.com.br/.../o-que-muda-com-o-limite-de-uso-dos-planos-de-inte... 

 zh.clicrbs.com.br/.../20-perguntas-e-respostas-sobre-a-polemica-do-limite-de-dados-n... 

 zh.clicrbs.com.br/.../planos-de-banda-larga-serao-por-limite-de-uso-de-dados-em-201... 

Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A energia nuclear responde por 11% da eletricidade produzida mundialmente. O pior 

acidente nuclear da história acaba de completar 30 anos. No dia 26 de abril de 1986, a explosão de um reator da usina 

de Chernobyl, na Ucrânia, lançou grandes quantidades de partículas radioativas na atmosfera. Em poucos dias, a nuvem 

tóxica atingiu extensas áreas da Europa Oriental. 

O acidente fez 31 vítimas, entre as pessoas que trabalharam para conter o incêndio na usina e ficaram expostos 

diretamente à radiação. Mas estimativas do Greenpeace apontam que até 100 mil pessoas possam ter morrido devido 

ao contato com a radiação de Chernobyl, principalmente de câncer. Mesmo após as terríveis consequências do desastre 

em Chernobyl, a produção de energia a partir da fissão de átomos de elementos radioativos, como urânio e plutônio, 

continuou em expansão. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/fotos/saiba-mais-maiores-acidentes-nucleares-historia-917420.shtml#0
http://guiadoestudante.abril.com.br/fotos/saiba-mais-maiores-acidentes-nucleares-historia-917420.shtml#0
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Atualmente, a energia nuclear é responsável por 11% da eletricidade produzida no planeta. No mundo todo, existem 

440 usinas nucleares operando em 31 países. Outras 65 usinas estão em construção. Os Estados Unidos são a nação que 

mais produz energia nuclear, seguidos pela França. No caso do país europeu, as usinas atômicas respondem por 76,9% 

de toda a eletricidade gerada no país. 

No Brasil, operam as usinas de Angra 1 e Angra 2, na cidade de Angra dos Reis – uma terceira usina, a Angra 3, está em 

construção e deve começar a funcionar em 2019. A energia nuclear é responsável por 2,9% da eletricidade gerada no 

país. Mesmo com os riscos, a geração de energia a partir de usinas atômicas tem ampla aceitação em muitos países.  

Fonte:  

 http://www.oarquivo.com.br/temas-polemicos/historia/447-o-acidente-nuclear-de-chernobyl.html 

 http://www.bbc.com/portuguese/internacional/2016/04/160426_chernobyl_ucrania_aniversario_imagens_fd 

 http://www.lencoisnoticias.com/historia-do-brasil/5744-o-acidente-nuclear-de-chernobyl.html 

 
 
Cargo: Professor de Educação Básica III - Matemática 
 
 
Questão: 09 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre os vários empregos da vírgula temos como um dos principais casos o seu uso para separar os vocativos. É o caso 

que ocorre em: “Até quando abusarás, Catilina, da nossa paciência? ” (16º§) na reescrita: Catilina, até quando abusarás 

da nossa paciência?  

Fonte: 

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

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

Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente solicita alteração de gabarito para a letra D, pois, argumenta que “ se na charge o menino estivesse 

apenas não querendo ir à aula de ensino religioso, tudo bem, concordaria com o gabarito, pois é facultado a ele 

frequentar ou não essa disciplina. porém, sua justificativa, não condiz com a lei em vigor, que garante em seu discurso 

que na disciplina de ensino religioso não poderá haver nenhuma forma de proselitismo, como acima visto, no texto da 

lei.”  

A banca julga improcedente, pois, não há na charge nenhuma ação explicita que denuncie proselitismo. Vale destacar 

que “proselitismo é um substantivo masculino que define a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias 

pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião.” Os colegas não estão tentando convencer o 

aluno, apenas perguntaram se ele vai ou não. O fato de a escola oferecer o ensino religioso reafirma a obediência ao 

caráter obrigatório da oferta, o fato de o menino recusar diz respeito ao exercício de um direito de não assistir a uma 

aula em que a frequência é opcional. 

Fonte: Lei de Diretrizes e Bases, disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

Questão: 13 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente aponta mais de uma resposta certa. Argumenta que há um equivoco também na questão b, pois quando 

diz que projeto deve ser tratado como um problema, ele restringe o ensino de projetos apenas de tal forma, o que não 

está correto, pois o intuito do ensino de projetos não é apenas se estabelecer como um problema que deve ser 

resolvido, mas também como uma busca por novos conhecimentos e eliminações de dúvidas que surgem conforme a 

pesquisa. Contudo, a banca destaca que a afirmativa b- “Cada tema se estabelece como um problema que deve ser 

resolvido, a partir de uma estrutura que deve ser desenvolvida e que pode encontrar-se em outros temas ou 

problemas”,  não aponta que o ensino de projetos é apenas o estabelecimento de problemas a serem resolvidos, 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional/2016/04/160426_chernobyl_ucrania_aniversario_imagens_fd
http://www.lencoisnoticias.com/historia-do-brasil/5744-o-acidente-nuclear-de-chernobyl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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tampouco que não se constitui  na busca de novos conhecimentos. Observe que ao encontrar-se em novos temas ou 

novos problemas, os envolvidos em um projeto consequentemente desenvolverão novos conhecimentos e eliminarão 

dúvidas.  Dessa forma, a alternativa A continua sendo o gabarito, pois é a única exceção da questão 13.  

Fonte: Projetos e interdisciplinaridade - http://www.mundojovem.com.br/projetos-pedagogicos/projeto-projetos-e-

interdisciplinaridade, acesso em 11 de maio de 2016. 

Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A requerente solicita a mudança do gabarito para a letra D, pois é a mais correta e “o item IV tem mais validade que o 

item I. Contudo, a banca aponta que há um erro no item IV (observe o sublinhado): – compreender os efeitos da 

“infoera”, sabendo que estes atuam, cada vez mais, na vida das crianças, dos adolescentes e adultos, para que se 

reconheçam, de um lado, os estudantes, de outro, os profissionais da educação e a família, mas reconhecendo que os 

recursos midiáticos não necessitam permear todas as atividades de aprendizagem. O correto seria da seguinte forma; 

“compreender os efeitos da “infoera”, sabendo que estes atuam, cada vez mais, na vida das crianças, dos adolescentes e 

adultos, para que se reconheçam, de um lado, os estudantes, de outro, os profissionais da educação e a família, mas 

reconhecendo que os recursos midiáticos devem permear todas as atividades de aprendizagem. 

Fonte: Diretrizes curriculares Nacionais, disponível em 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizes-curiculares-

nacionais-2013-pdf&Itemid=30192, acesso em 20 de abril de 2016. 

Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Acontecendo tradicionalmente na primeira terça-feira de novembro, as eleições 

presidenciais americanas têm sido, desde 1856, dominadas por dois grandes partidos: o Democrata e o Republicano. 

Segundo o think-thank apartidárioPEW Research Center, a população americana vive uma onda crescente de 

partidarização entre progressistas e conservadores. O mesmo pode ser dito nas outras esferas federais da política: tanto a 

Câmara do Senado quanto a dos Representantes, que compõem o Congresso americano, vivem um momento 

de polarização como não visto desde o final do século XIX.  Existem vários partidos políticos registrados e atuantes nos 

Estados Unidos, porém, o cenário político norte americano é dominado quase que exclusivamente pelos partidos 

Democrata e Republicano.  Partido Republicano- Fundação: 1854- Símbolo: Elefante- Principais Ideologias: Governo 

limitado (pouca atuação do governo na economia); conservadorismo; pouco investimento em áreas sociais, liberalismo 

econômico (liberdade de mercado); baixos impostos (principalmente para as indústrias e as classes mais ricas); defesa da 

moral e dos bons costumes.- Principais segmentos sociais que apoiam o partido: banqueiros, empresários, norte-

americanos de famílias tradicionais e conservadoras, profissionais liberais, empreendedores, profissionais do sistema 

financeiro, protestantes conservadores, entre outros. 

Partido Democrata - Fundação: 1792 (histórico) e 1828 (moderno)- Símbolo: Burro- Ideologias: Participação do Estado nas 

áreas sociais para garantir as necessidades dos cidadãos; cobrança de altos impostos para os mais ricos; Estado deve 

regular o mercado para que não ocorra distorções.- Principais segmentos sociais que apoiam o partido: intelectuais, 

professores, jornalistas, artistas, trabalhadores sindicalizados, latinos, imigrantes, homossexuais, católicos, judeus, entre 

outros. 

Fonte: 

  https://revistapoleiro.com.br/para-entender-as-elei%C3%A7%C3%B5es-norte-americanas-

89b4d55e6b7e#.lfzlcua04 

 http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/eleicoes-nos-eua/ 

 http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/partidos_estados_unidos.htm 

 
 
 
 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/06/12/7-things-to-know-about-polarization-in-america/
http://www.vox.com/cards/congressional-dysfunction/what-is-political-polarization
https://revistapoleiro.com.br/para-entender-as-elei%C3%A7%C3%B5es-norte-americanas-89b4d55e6b7e#.lfzlcua04
https://revistapoleiro.com.br/para-entender-as-elei%C3%A7%C3%B5es-norte-americanas-89b4d55e6b7e#.lfzlcua04
http://www1.folha.uol.com.br/especial/2016/eleicoes-nos-eua/
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Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

6x5+15x4+mx3+nx2+0x+8=(2x3+5x2–2).(ax2+bx+c) 

6x5+15x4+mx3+nx2+0x+8=2ax5+2bx4+2cx3+5ax4+5bx3+5cx2-2ax2-2bx-2c 

6x5+15x4+mx3+nx2+0x+8=2ax5+(2b+5a)x4+(2c+5b)x3+(5c-2a)x2-2bx-2c 

-2c=8 

c=-4 

2a=6 

a=3 

2b+5a=15 

2b+15=15 

b=0 

2c+5b=m 

-8+0=m 

m=-8 

5c-2a=n 

-20-6=n 

n=-26 

-2b=0 

b=0 

Multiplicando “m” e “n”=(-8).(-26)=208 (alternativa D) 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
Questão: 34 
Recurso Prejudicado. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As razões recursais não se referem à questão mencionada. 
 
Questão: 35 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 

Reta r: y=ax+b    

                             5=a.1+b   -> a+b=5 

                             3=a.0+b   -> b=3  e  a=2 

                             y=2x+3 

Reta s: y=ax+b    

                             0=a.1+b   -> a+b=0 

                             7=a.8+b    

                             -7=-7a 

                             a=1   e    b=-1 

                             y=x-1 

Interseção: 

y=2x+3     y=x-1 

2x+3=x-1 

x=-4 

y=-5 

(-4,-5) -> 3º quadrante (Alternativa C) 

Fonte: PAIVA, Manoel. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
x2+mx+30=0 

S=-m/1                             P=c/a 

x’+x’’=-m                          x’.x’’=30/1 

x’+x’+1=-m                        x’.(x’+1)=30 

2x’=-m-1                            (x’)2+x’-30=0 

                                                x’=
−1±√1−4.1.−30

2
   ->  x’=

−1±11

2
     

                                               x’=5          x’= -6 (não é um número natural) 

              

Para x’=5 tem-se que x’’=6  

2x’=-m-1 

2.5=-m-1  

 10=-m-1  

 m=-11 (-15 < m < -5)  

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 
 
 
Cargo: Supervisor do Programa de Combate às Endemias 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 
Os artigos são a referência do substantivo. Quando quer determinar o substantivo, é imprescindível que o artigo seja 

usado, sendo ele definido ou indefinido.  

Em “Assim surgiu um saber sem coração, mas funcional ao projeto da modernidade, que era – e continua sendo – o de 

fazer do saber um poder como forma de dominação da natureza, dos povos e das culturas.” (2º§) saber trata-se de um 

substantivo devido ao artigo indefinido “um”, funcional classifica-se como um adjetivo e o, no contexto empregado 

trata-se de um pronome visto que este não antecede um substantivo. Dessa forma é classificado como um pronome que 

ao ser substituído temos: “aquele de fazer do saber um poder...”. O gabarito foi alterado para a alternativa D - 

Substantivo, adjetivo e pronome. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 

 
 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Advogado 
 
 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão tem como objeto da mesma a palavra em destaque e seu sentido contextual, deste modo, é 

necessário considerar apenas o sentido compatível entre a palavra destacada e o termo proposto para sua substituição. 

A alternativa “A) “[...] um telefonema DDD custava os olhos da cara. ” (4º§) / um valor peculiar” não pode ser 

considerada correta, pois, a expressão em destaque remete ao significado de um valor exageradamente alto; já “um 

valor peculiar” diz respeito a um valor específico que poderia ser simbólico, baixo ou até mesmo, mas não 

necessariamente, alto.  

Fonte:  

 Enunciado da questão em análise.  

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva. 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se às garantias constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais. O recurso sustenta que a alternativa 
C esteja correta, contudo a remuneração extraordinária assegurada na Constituição não se restringe ao acréscimo exato 
“de” cinquenta por cento.  
Fonte: Constituição Federal 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão refere-se às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública. A assertiva “A” é falsa posto que um 

concurso cuja validade tenha sido definida em exatos dois anos não poder ser prorrogada por “até” dois anos. A única 

prorrogação permitida neste caso é de “exatamente” dois anos. A assertiva “B” é falsa porque a Constituição não 

determina o percentual de 20% de reserva de vaga para portador de necessidades especiais, apenas estabelece que a lei 

definirá o percentual. A alternativa “C” é verdadeira, correspondendo aos exatos termos do art. 37, inciso XII da 

Constituição Federal. A alternativa “D” é falsa, pois a Constituição não define os casos de contratação temporária, 

apenas remete à lei infraconstitucional. 

 
Questão: 26 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a alternativa ‘B” esteja correta, quanto ao conceito de projeto básico, contudo, o conceito 

apresentado é o de projeto executivo. 

Fonte: Constituição Federal 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a questão não tem resposta, contudo, a alternativa “D” corresponde ao art. 3º, inciso II da Lei n. 

9.099/95. 

Fonte: Constituição Federal 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta ausência de previsão editalícia, contudo o conteúdo Mandado de Segurança encontra-se 

expressamente previsto no subtópico “Direito Processual Civil”. 

Fonte: Constituição Federal 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta ausência de previsão editalícia, contudo o conteúdo “intervenção do Estado na propriedade” 

encontra-se expresso no subtópico Direito Administrativo.  

Fonte: Constituição Federal 

 
Questão: 38 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que o Tribunal de Contas apenas auxilia o Congresso Nacional em seu papel de fiscalização, contudo, 

a questão apenas pede que se classifique o controle exercido pelo Tribunal de Contas. Quando o controle é exercido 

pelo próprio Ente, no âmbito de um mesmo poder, é chamado de interno. Quando exercido por órgão alheio à estrutura 

do Município, é chamado de externo. 

Fonte: Constituição Federal 
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Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso sustenta que a assertiva “C” esteja incorreta, contudo, ela corresponde à exata redação do art. 58 da 
Consolidação das Leis do Trabalho.  A jornada máxima é de 8 horas diárias, desde que não seja fixado outro limite. O 
fato de “outro limite” apenas poder ser menor, conforme comando constitucional, não torna a assertiva falsa. 
Fonte: Constituição Federal 
 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Assistente Social 
 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se IMPROCEDENTE o recurso, pois há uma resposta em que todos os itens estão incorretos. Ou seja, a 

resposta correta para a questão é a de letra D, em que todos os itens são citados e estão todos incorretos, pois não 

correspondem ao Art. 8º. Na referida questão os incisos descritos de I a V não correspondem ao enunciado, que cita o 

Art 8º da referida Lei. Os itens descritos correspondem ao Art. 11 da Lei: “Atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências”. Portanto, a resposta correta é a 

letra D.  

Fonte: LEI Nº 11.340 de 07 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de 

Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Contador 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa A. 
Conforme o CPC 00, “Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com 

fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for 

comparável, verificável, tempestiva e compreensível.” 

Portanto, a resposta Correta esta representada na letra A - Relevância e fidedignidade. 

O gabarito foi alterada para a alternativa A.   

Fonte: CPC 00, disponível em: http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf  

 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Enfermeiro 
 
 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com o enunciado da questão “O que, por ser facultativo o seu uso, poderia ser empregado em” a alternativa a 

ser assinalada seria aquela em que o emprego da crase seja facultativo e não indevido.  

Fonte:  

 Enunciado da questão.  

 CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 
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Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão tratava de um caso “hipotético” que na verdade tinha uma aplicação para avaliar se o candidato saberia 

informar quais vacinas são dadas as crianças ao nascer. Seria impossível avaliar o quadro epidemiológico da cidade de 

Leopoldina, uma vez que essa informação não foi citada em EDITAL e caso fosse, no texto da questão seria citada a 

referida cidade. 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Volume diário da hidratação oral para indivíduos adultos é de 60 ml/kg/dia (vide página 19 do manual de Dengue: 

diagnóstico e manejo clinico: adulto e criança do Ministério da Saúde, 2016) e não 80 ml/Kg/dia como exposto, sendo 

1/3 com solução salina e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros 

(água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco etc.), utilizando-se os meios mais adequados à idade e aos hábitos 

do paciente. Para um indivíduo adulto pesando 60 Kg o volume diário da hidratação é de 3,6 L. 

Decisão: manter o gabarito 

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

Transmissíveis. Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – 5. ed. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2016. Disponível em: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-

crianca-5d.pdf Acesso em: 19/06/2016 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em 2013 o Ministério da Saúde, publicou nos Cadernos de Atenção  Primária, o tema RASTREAMENTO, entendendo que 

este, e o diagnóstico ou a detecção precoce das doenças é tema relevante na prática da Atenção Primária à Saúde, 

sendo esta publicação direcionada à “médicos, enfermeiros e demais componentes das equipes de Saúde da Família, 

assim como para profissionais de outros serviços, que poderão utilizá- lo no cotidiano da prática assistencial, no intuito 

de subsidiar suas condutas, e também para gestores, que têm a responsabilidade de criar condições para que a boa 

prática clínica aconteça.” De acordo com essa publicação, página 70, a rotina preconizada no rastreamento brasileiro é a 

repetição do exame de Papanicolau a cada três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano. 

A particularidade na rotina do rastreamento refere-se àquelas portadoras do vírus HIV ou imunodeprimidas. Estas 

devem realizar o exame anualmente, pois apresentam defesa imunológica reduzida e, em consequência, maior 

vulnerabilidade para as lesões precursoras de câncer do colo do útero. 

Decisão: manter o gabarito 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Rastreamento / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2013. 

 
 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I - “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/marco/30/dengue-manejo-adulto-crianca-5d.pdf
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alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte:  

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta.   

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em Fisioterapia, são várias as técnicas utilizadas no tratamento para subluxação de ombro em pacientes hemiplégicos ou 

hemiparéticos, algumas se baseiam na cinesioterapia, outras em métodos e seus princípios como Kabat e Bobath (que 

são métodos demonstrados durante a graduação e, mas para formação específica no método requer cursos específicos), 

além de hidroterapia, corrente russa, corrente farádica, FES, tipóias e órteses externas usadas para prevenir e tratar a 

subluxação. Além destas técnicas faz-se necessário usar algum outro instrumento que consiga manter a ação dos 

exercícios por maior tempo.  

Esta manutenção pode ser conseguida pela Kinesio Taping, criada por Kenso Kase em 1996, que constitui uma técnica 

onde uma bandagem elástica é aplicada sobre a pele, podendo ser esticada até 120-140% do seu comprimento normal, 

resultando em um mecanismo de pressão/força. É feita de um material especial permeável ao ar, resistente a água e 

pode ser utilizada por vários dias. Por ser elástica, após a aplicação promove uma tração constante na pele com força 

para cima, diferente de uma bandagem comum. 

A Kinesio Taping ajuda a devolver a função muscular e da fáscia. Em outros estudos foi utilizada uma bandagem comum 

no tratamento para a subluxação de ombro em noventa e oito pacientes por seis semanas e foi considerado benéfico, 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
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pois propiciou a redução da subluxação permitindo a movimentação ativa do membro superior, além de promover 

estimulação sensorial. 

Relativamente à questão, a mesma não pretende abordar conhecimentos específicos da técnica de kinesio tapping, e 

sim discutir uma proposta terapêutica mais eficaz no tratamento do ombro subluxado do hemiplégico com o objetivo de 

fixar e melhorar autonomia. Nos sujeitos do estudo referenciado pela questão, a flexão lateral do tronco para o lado 

afetado foi observada em todos, sendo medida pelo Ângulo de Tales que é formado pela reta que passa pela borda 

medial do membro superior com a reta que passa adjacente à cintura. Houve uma diminuição do ângulo de Tales em 

todos os sujeitos, sugerindo que a Kinesio Taping proporciona um melhor alinhamento postural. 

Diante do exposto, considera-se o recurso IMPROCEDENTE. 
Fonte: http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1803/357%20relato%20de%20caso.pdf 

Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os movimentos de flexão e extensão da coluna cervical ocorrem no plano sagital e sua amplitude varia entre dois 

autores mais citados, são eles: Flexão - Amplitude articular: 0°-65° (Marques, 2003) e 0°-80/90° (Magee, 2002) e 

Extensão da Coluna Cervical - Amplitude articular: 0°-50° (Marques, 2003) e 0°-70° (Magee, 2002).   

Já o movimento de rotação ocorre no plano transversal, cuja Amplitude articular: 0°-40° (Marques,2003) e 0°-20/45° 

(Magee, 2002), e o movimento de Flexão Lateral ou Lateralização ocorre no plano frontal, cuja Amplitude articular: 0°-

55° (Marques, 2003), 0°-70/90° (Magee, 2002). 

Fonte: http://www2.fm.usp.br/fofito/fisio/pessoal/isabel/biomecanicaonline/articulacoes/coluna/PDF/avalcervical.pdf 

 

 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Fonoaudiólogo 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I -  “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte:  

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta.   

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1803/357%20relato%20de%20caso.pdf
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para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando a comunidade técnica e científica usa o termo típico de forma isolada, está se referindo ao que se aproxima do 

desenvolvimento normal. Que por questões conceituais não é mais usado o termo desenvolvimento normal e sim 

desenvolvimento típico. O recurso se sustenta na dúvida de que “Comportamento típico” possa ser típico do autismo. 

Isso só seria possível se a expressão usada fosse “Típico de autismo”. Pois quando algo não segue um padrão típico do 

desenvolvimento, este é considerado atípico. Portanto não há possibilidade de ser dúbia uma assertiva que fala de 

comportamento típico, pois este é considerado normal, esperado. Um dos comportamentos típicos do desenvolvimento 

infantil é sentir-se acolhido no colo da mãe com tônus adequado. O bebê com traços atípicos geralmente encontra-se 

hipotônico ou hipertônico, a depender de suas características inclusive de seus padrões sensoriais. 

Fonte: 

 LAMPRÉIA,C. Autismo: manual ESAT e vídeo para o rastreamento precoce, Ed. PUC São Paulo, 2013 

 LAMPRÉIA, C. Instrumento de Vigilância precoce do autismo manual e vídeo, Ed. PUC, São Paulo, 2015 

 

 
Cargo: Técnico de Nível Superior - Nutricionista 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I - “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir.” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção.” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte:  

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
http://www.booktoy.com.br/product_info.php?products_id=6999
http://www.booktoy.com.br/product_info.php?products_id=3419
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 MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Saraiva. 

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diretrizes são orientações que regem um procedimento, nesse aspecto isso funde-se em conjunto com os princípios 

(fundamentos), além disso na Constituição (citada no texto), todas as descrições inferidas nas alternativas estão bem 

descritas e detalhadas, dessa forma, não há uma distinção entre princípios “constitucionais” e consequentemente as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Fonte: Constituição Federal Brasileira e Lei 8080 de 1990. 

 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todos os documentos legislativos inferem sobre não só a construção do Sistema Único de Saúde, mas também suas 

normas, ações e aplicações.  A construção do SUS é um processo dinâmico e não estático, dessa forma, mantemos o 

gabarito, pois todos os itens abordam em graus variados a modelagem do SUS. 

Fonte: Constituição Federal, lei 8080 de 1990 e lei 8142 de 1990. 

 
Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta.   

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
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Cargo: Técnico de Nível Superior - Psicólogo 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) tanto o texto verbal quanto a imagem possuem unidades básicas equivalentes que ao se associarem 

provocam um efeito comunicativo mais eficiente do que quando são empregados separadamente. ” não pode ser 

considerada correta. Na linguagem verbal, utilizada no texto escrito em parágrafos, a unidade básica é a palavra 

(escrita). Já na reprodução do quadro, linguagem não verbal, o tipo de unidade básica é outro: a imagem.  

Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et. al. Comunicação em prosa moderna. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual.  

 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa C. 
O item “I - “Segundo ela, cerca de 50% dos adultos com insônia têm problemas mentais e 90% das pessoas com 

depressão sofrem para dormir. ” (2º§) / Caso “dos adultos” fosse substituído por “do grupo”, a concordância verbal do 

verbo “ter” poderia variar. ” é considerado correto, pois, de acordo com a concordância regular gramatical, quando o 

sujeito for expresso por número percentual ou fracionário, o verbo concordará com o numeral. Os percentuais também 

admitem a concordância irregular ou figurada, isto é, a concordância com o nome que se lhes segue. Já o item “III. 

“Inclusive, há evidências de que doenças mentais podem surgir de problemas dentro de circuitos cerebrais [...]” (3º§) / A 

alteração para “Precisamente, há evidências de que doenças mentais surgem a partir de problemas dentro de circuitos 

cerebrais” mantém o sentido e a correção. ” não pode ser considerado correto, pois, o sentido foi alterado. O termo 

“inclusive”, de acordo com o dicionário da Língua Portuguesa Houaiss apresenta o significado: de modo inclusivo; sem 

exclusão, inclusivamente. Já o termo “precisamente”, apresenta como significado: de modo preciso, feito ou 

determinado com absoluto rigor e perfeição; exato, certo, definido.  

Fonte:  

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

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

 Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Diretrizes são orientações que regem um procedimento, nesse aspecto isso funde-se em conjunto com os princípios 

(fundamentos), além disso na Constituição ( citada no texto) todas as descrições inferidas nas alternativas estão bem 

descritas e detalhadas, dessa forma, não há uma distinção entre princípios “constitucionais” e consequentemente as 

diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Fonte: Constituição Federal Brasileira e Lei 8080 de 1990 

 
Questão: 16 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por “princípio”, devemos entender como os fundamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), o que infere as diretrizes 

(normas), sendo assim todos os itens inseridos na questão se apresentam como corretos, uma vez que estão citados na 

Constituição.  A alocação “de” não tira o mérito da questão, uma vez que requeria-se o entendimento das ações que 

compreendem a construção do SUS. 

Fonte: Constituição Federal Brasileira e Lei 8080 de 1990. 

 
Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra C. Dados mais recentes, contudo, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) em outubro de 2008, mostram que há uma queda acelerada das taxas de fecundidade e mortalidade no 
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país. O Brasil, assim, já teria ingressado na Fase 4 da transição demográfica. Segundo o Ipea, em 2007, a taxa de 

fecundidade total foi de 1,83 filho por mulher. A média foi inferior à chamada taxa de reposição (de 2,1 filhos), ou seja, 

foi inferior ao número mínimo de filhos que cada brasileira deveria gerar para que, no período de trinta anos, a 

população total do país fosse mantida nos níveis atuais. Em uma época de crise econômica, dúvidas sobre o futuro 

político do país e insegurança frente ao que está por vir, uma coisa é certa: o Brasil está envelhecendo — e mais rápido 

do que se imagina. É o que diz um estudo divulgado nesta quarta-feira, véspera do Dia Internacional do Idoso, pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas 

com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de 

idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil.  Por aqui, a porcentagem atual, de 12,5% 

de idosos, deve alcançar os 30% até a metade do século. Ou seja, em breve seremos considerados uma nação 

envelhecida — conforme a OMS, essa classificação é dada aos países com mais de 14% da população constituída de 

idosos, como são, atualmente, França, Inglaterra e Canadá, por exemplo. 

Fonte: 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm 

 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001 

 http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/envelhecimento-da-populacao-mundial-preocupa-

pesquisadores.html http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html 

 http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf 

Questão: 29 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A palavra Ausente comprometeu o enunciado da questão deixando sem nenhuma alternativa que atenda ao enunciado, 

nesse sentido a razão recursal está correta.   

O Grupo dos 20 foi criado em 1999 objetivando o fortalecimento da economia mundial, promovendo o crescimento 

econômico e o desenvolvimento sustentável em escala global. Sua criação ocorreu no final da década de 1990, que foi 

marcada pela instabilidade econômica e várias crises financeiras, principalmente na Ásia, México e na Rússia. A 

formação desse grupo despertou nos países ricos o reconhecimento da importância dos países em desenvolvimento 

para a construção de uma economia mundial sólida, pois, em razão da instabilidade do mercado, a participação desses 

países se torna de extrema importância. 

O G 20 é um grupo financeiro composto por Ministros da área econômica e presidentes dos bancos centrais de 19 

países: os que formam o G8 e ainda 11 emergentes. Fazem parte do G8: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, 

Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os outros países membros do G20 são: Brasil, Argentina, México, China, Índia, 

Austrália, Indonésia, Arábia Saudita, África do Sul, Coreia do Sul e Turquia. A União Europeia, em bloco, é o membro de 

número 20, representado pelo Banco Central Europeu e pela presidência rotativa do Conselho Europeu. O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, assim como os Comitês Monetário e Financeiro Internacional e de 

Desenvolvimento, por meio de seus representantes, também participam das reuniões do G 20. 

Fonte:  

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm 

 https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/ 

 http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/ 

 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

 http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Cultura e personalidade, “status” papel do indivíduo, estão no conteúdo programático do concurso. Considerando tais 

fatores fundamentais para o desenvolvimento humano e suas relações em sociedade, a questão elaborada buscou como 

objetivo central abordar o “Indivíduo, Cultura e Sociedade” seguindo rigorosamente o pensamento do autor usado 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/envelhecimento-populacional.htm
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1987000300001
http://www.proec.ufg.br/revista_ufg/idoso/envelhecimento.html
http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
http://brasilescola.uol.com.br/geografia/g-20-financeiro.htm
https://sandromeira12.wordpress.com/2010/06/28/
http://brasil.elpais.com/tag/g_20_grupo/a/
http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/g-20grupo-financeiro.htm
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como referência. 

Dentre as afirmativas apresentas a primeira e a terceira são Falsas, pois, apresentam divergências de acordo com o 

pensamento do autor mencionado. A opção correta é a letra A, permanecendo está letra.  

Fonte: Referências bibliográficas: STREY, Marlene Neves. Psicologia Social Contemporânea. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998 

p. 58-59.  

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada trouxe como informação principal a visão de desenvolvimento e personalidade sob a ótica da 

psicanálise. Os dados mencionados em questão tiveram como principal objetivo abordar a definação de ambos termos 

de acordo com a visão de Freud e assim trazer importantes informações sobre este conceito. Dentre as afirmativas 

apresentadas todas as opções estão corretas, portanto a letra que representa a sequência correta é a letra D.  

Vale ressaltar que a mesma faz uma abordagem e definição dos instintos na visão Freudiana e não sobre partes do corpo 

usado em linhas terapêuticas. (A parte mais significativa da teoria psicanalítica diz respeito ao desenvolvimento dos 

instintos, “sendo estes estados de tensão corporal, que tendem a se concentrar em certas regiões do corpo”).   

Fonte: LAWRENCE, A. Pervin e Oliver P. Personalidade Teoria e Pesquisa. São Paulo: 8ª ed. Artmed, 2009 p. 92. 

 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. Os dados mencionados têm como 

objetivo fundamental trazer informações sobre o processo psicoterápico um dos processos importantes neste, como a 

resistência terapêutica. Dentre as afirmativas a letra C está Incorreta, pois apresenta informações divergentes ao autor 

mencionado, portanto o gabarito permanece o mesmo.  

Fonte: BERNARD, Rangé. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria. Porto Alegre: Artmed 

Editora, 2001 p. 20-21.  

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. Os dados mencionados em questão 

têm como objetivo fundamental apresentar um dos principais trabalhos do autor Kurt Lewin direcionados aos grupos. 

Dentre as afirmativas apresentadas em questão a III está incorreta, pois, ela descreve a definição do termo “adaptação 

social” na visão deste autor e não uma das ideias essenciais deste autor sobre a aprendizagem social, assim como pede a 

questão mencionada. Portanto a alternativa e o gabarito permanecem.   

Fonte: MIRANDA, Maria Lúcia Afonso. Oficinas em Dinâmica de Grupo: Um método de intervenção psicossocial. Belo 

Horizonte: Edições do Campo Social, 2000 p. 12-13-14.  

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. Os dados abordados em questão 

tiveram como objetivo principal apresentar o conceito de Desenvolvimento x Aprendizagem na visão de Vygotsky, autor 

referência em relação ao tema. Dentre as afirmativas apresentadas a II opção é falsa, portanto a letra que representa a 

sequência correta é a C, permanecendo o gabarito.  

Fonte: BESSA, Valéria da Hora. Teorias da aprendizagem. 2 ed. Curitiba: IESDE Brasil S.A.,2011.  

 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão elaborada justifica-se por estar no conteúdo programático do concurso. O termo agressão foi exposto em 

questão sob a ótica da Psicologia Social e a visão do autor Freud. Dentre as afirmativas mencionadas a letra C, deverá ser 

escolhida pelo candidato como a opção correta, permanecendo o gabarito da questão.  

Fonte: RODRIGUES, Aroldo. Psicologia Social. Brasília. Editora vozes:  1999 p. 208.  



 

65 

 

 
Cargo: Técnico em Segurança do Trabalho 
 
 
Questão: 25 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
É correto afirmar que as NBRs necessitam de pagamento para serem acessadas via internet, porém vários links 

disponibilizam quase todas as normas, assim como leis, decretos, portarias, livros e e-books, entre outros, através de 

uma pesquisa simplificada via Google. Nesse caso especificamente para a elaboração da questão 25 foi utilizado como 

referência bibliográfica o link (gratuito) a seguir, acessado em 12/04/2016: 

http://pcpreventivo.com.br/img/normas/nbr12693-sistemasdeproteoporextintoresdenopw-120613141221-

phpapp01.pdf 

Dessa forma essa ação recursal torna-se IMPROCEDENTE e não acatada. 

 
 
 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 
 
 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

 

 

 
Publique-se, 

 
 

13 de julho de 2016. 

 

 

 

IDECAN 

http://pcpreventivo.com.br/img/normas/nbr12693-sistemasdeproteoporextintoresdenopw-120613141221-phpapp01.pdf
http://pcpreventivo.com.br/img/normas/nbr12693-sistemasdeproteoporextintoresdenopw-120613141221-phpapp01.pdf

