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CONCURSO PÚBLICO 

Município de Conquista/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 CONQUISTA/MG. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

678000093 Munira Maria Otsuka Nassif Zehuri Analista Atenção Básica Saúde 

678000735 Maila Freitas Salge De Almeida Analista Atenção Básica Saúde 

678000667 Tamara Dos Santos Costa Assistente Administrativo 

678001936 Patricia Magnabosco Bernardes Assistente Administrativo 

678000506 Raul Lemes Da Silva Assistente Administrativo da Educação 

678000243 Dayane Cristina De Andrade Sousa Assistente Social 

678000394 Andreia Luiza De Sousa Toledo Assistente Social 

678001340 Marianna Melo Luna Auxiliar de Serviços Gerais (Educação) 

678000413 Caroline Magela Cruvinel De Oliveira Cirurgião Dentista II 

678001441 Rone Evangelista Cirurgião Dentista II 

678001537 Thaís De Paula Colmanetti Cirurgião Dentista II 

678000190 Fabiola Palhares Guissoni Coordenador do CRAS 

678001111 Jhony Robison De Oliveira Coordenador Vigilância Sanitária 

678000532 Cibelle Cristina Ferreira Enfermeiro 

678000732 Maila Freitas Salge De Almeida Enfermeiro 

678001023 Mariana Almeida De Oliveira Enfermeiro 

678000053 Jefferson De Oliveira Santos Engenheiro Civil 

678000101 Jéssica Carneiro De Almeida Engenheiro Civil 

678000124 Daniel Vitor De Sousa Souto Engenheiro Civil 

678000151 Geraldo Albino Pereira Neto Engenheiro Civil 

678000194 Mateus Felipe Estevam Gomides Engenheiro Civil 

678000223 Alan Patrezzi Gonçalves Silva Engenheiro Civil 

678000509 Renato Cardoso De Oliveira Engenheiro Civil 

678000513 Eduardo Soares Saad Engenheiro Civil 
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678000756 Angelita Suelen Dos Santos Costa Engenheiro Civil 

678000844 Eduardo Augusto Dos Santos Oliveira Engenheiro Civil 

678001071 Lucas Kalio De Sá Pereira Engenheiro Civil 

678001108 Ataliba Rodrigues Pereira Engenheiro Civil 

678001165 Lucas Santos Silva Engenheiro Civil 

678001305 Randolpho Rodrigues Rocha Engenheiro Civil 

678001417 Michel Xavier Costa Oliveira Engenheiro Civil 

678001466 Victor Alves De Oliveira Engenheiro Civil 

678000815 Willian Rocha De Oliveira Fisioterapeuta 

678000517 Pollyanna Alves Dos Santos Mahler Médico II 

678000345 Marcos José Pereira Da Costa Motorista 

678000908 Dieimi Alves Cassimiro Motorista 

678000942 Gaspar Dos Reis De Souza Motorista 

678000945 Fernando Ferreira Da Costa Motorista 

678000991 Tarcio Gonçalves Teixeira Domiciano Motorista 

678001587 Marcos Vinicius Sinhoreli Motorista 

678001307 Luciana Alves De Souza Professor Educação Física 

678000850 Ariane Da Cunha Oliveira Psicólogo II 

678000253 Sandra De Cassia Da Silva Brito Supervisor Escolar 

678002032 Ana Paula Rosa Custódio De Oliveira Supervisor Escolar 

678000948 Adriana Da Silva Técnico em Enfermagem 

678001378 Aline Pereira Maniêz Técnico em Vigilância Epidemiológica 

678001789 Rita De Cassia Zara Faria Técnico em Vigilância Epidemiológica 

 

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: Analista Atenção Básica Saúde 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não há como relacionar eventuais problemas na compilação de dados para cálculo de mortalidade e justifica-los, uma 
vez que isso não foi questionado na pergunta. O que foi requerido na questão era qual (is) dados são necessários para 
essa análise.  
Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A prevalência lápsica (também determinada como em “em um período”), não poderia ser inferida à questão, 
exatamente por não ter o tempo descrito no texto da pergunta e nem dados numéricos que infiram sobre os óbitos e 
curas, dessa forma, entende-se prevalência por pontual ( a que foi requerida o conhecimento do cálculo na questão). 
Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Ed. Guanabara Koogan. 
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Cargo: Assistente 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.  
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: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
 “Fomos e continuamos a ser uma de suas maiores vítimas e estaremos sempre engajados no seu combate.” (5º§) 
Alternativa correta: “Ser uma de suas maiores vítimas” é um fato passado que continua no presente e “engajados no seu 
combate” trata-se de uma ação contínua marcada por “estaremos sempre”. 
O verbo “fomos” marca uma ação que já acorreu, “continuamos” marca uma ação presente; com isto temos que “ser 
uma de suas maiores vítimas” trata-se de uma ação que ocorreu no passado e persiste no presente. O verbo 
“Estaremos” acompanhado do termo “sempre” relaciona-se ao fato “engajados no seu combate” e significa que tal fato 
continuará no futuro. 
A alternativa “Ao utilizar os três verbos em tempos diferentes, o autor nos afirma que o fato de sermos as ‘maiores 
vítimas’ é um fato contínuo.” Está incorreta porque “estaremos sempre” está relacionado a “engajados no seu 
combate”, portanto , trata-se da dedicação ao combate à intolerância. 
Fonte: 

 O próprio texto. 

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

Impetus, 2014. 

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 
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Questão: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a ferramenta em questão (Microsoft Office Word 2007), vamos analisar a seguinte imagem que 
representa a caixa de diálogo de impressão: 

 
Pode-se observar claramente, que as opções estão muito bem definidas no seguinte sentido: 

 A opção Páginas é utilizada para definir quais as páginas devem ser impressas em um documento; 

 A opção Todos indica que todas as páginas do documento serão impressas; 

 A opção Página Atual indica que apenas a página que estiver com o cursor será impressa; 

 A opção Número de Cópias indica a quantidade de cópias do documento que deverá ser impressa. 

Logo pode-se observar que apenas a alternativa A apresenta uma afirmativa incorreta ao constar que a opção Intervalo 
é utilizada para realizar o procedimento que consta no texto da alternativa. Com base nos recursos apresentados a 
banca julga o recurso improcedente mantendo a posição divulgada no gabarito preliminar. 
 
 
 

Cargo: Assistente Administrativo da Educação 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para o autor, pensar com o coração ajuda a fazer as escolhas certas. Para defender esse ponto de vista um de seus 
argumentos utilizado pelo mesmo é a cultura maia, povo que desenvolveu muito a matemática, com destaque para a 
invenção das casas decimais e o valor zero, entre outras descobertas, mas defendiam que “tudo o que existe nasceu do 
encontro amoroso de dois corações”. No último parágrafo, ao utilizar a seguinte citação: “Quando tens que escolher 
entre dois caminhos, pergunta-te qual deles tem coração. Quem escolhe o caminho do coração, jamais se equivocará.” 
(Popol Vuh); o autor utiliza um argumento de autoridade para defender que a escolha certa é aquela decidida pelo 
coração, ou seja, dar “ouvidos a ele”. A alternativa “a razão deve prevalecer ao coração.” contradiz ao que o autor 
defende em todo o seu texto, tanto que ao iniciá-lo faz menção ao Século das Luzes e no terceiro parágrafo usa o 
seguinte argumento: “Curiosamente, toda a epistemologia moderna, que incorpora a mecânica quântica, a nova 
antropologia, a filosofia fenomenológica e a psicologia analítica, tem mostrado que todo conhecimento vem impregnado 
das emoções do sujeito e que sujeito e objeto estão indissoluvelmente vinculados, às vezes por interesses escusos (J. 
Habermas). Foi a partir de tais constatações e com a experiência desapiedada das guerras modernas que se pensou no 
resgate do coração. Finalmente, é nele que reside o amor, a simpatia, a compaixão, o sentido de respeito, base da 
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dignidade humana e dos direitos inalienáveis.”; nos mostrando que apesar do homem ser racional, o coração contribui 
para as descobertas ou decisões racionais, o que comprava que o sentimento, a emoção (coração) não está aquém da 
razão. 
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: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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: Assistente Social 
 
 
Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Suco concentrado            água 
       400 ml   ______        800ml  
             x      ______       1000ml 
800x=400.1000 
800x=400.000 
8x=4000 
x=500ml 
Fonte: MARIANO, Fabrício. Raciocínio Lógico para Concursos. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal não procede, pois o enunciado é claro e objetivo, citando o Art. 8º da Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 
2006 e, em seguida, solicitando que sejam avaliados os incisos e sua correspondência com o artigo citado. Observar a 
correspondência com o referido artigo faz parte do conjunto de elementos que devem ser considerados durante a 
solução da questão. Neste sentido, considera-se que a questão é clara e objetiva em relação ao que solicita aos (às) 
candidatos (as), o que não exclui a possibilidade de que no enunciado seja citado um artigo e que os incisos que se 
seguem pertençam a outro artigo da mesma Lei. A elaboração da questão não pressupõe necessariamente que os (as) 
candidatos (as) serão confundidos (as) ou estarão impossibilitados (as) de respondê-la. No processo de elaboração não 
podem ser considerados elementos que dizem respeito ao nível subjetivo e individual dos (as) candidatos (as). A 
elaboração das questões prevê, sim, um nível de dificuldade que, neste caso, é considerado “difícil” por se tratar de uma 
questão longa, exigir um tempo maior para sua solução, bem como maior tempo de atenção a cada palavra do 
enunciado, bem como sua correspondência com os incisos. A questão exige, sim, que se conheçam os artigos e seus 
incisos. Neste sentido, reitera-se que, quanto ao nível de dificuldade, a questão é considerada “difícil” pelo conteúdo e 
pelo formato, entretanto, haverá maior ou menor dificuldade a depender também dos elementos subjetivos de cada 
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candidato (a). Não há, por parte da banca, a pressuposição de que necessariamente os (as) candidatos (as) cometerão 
erro e de que os (as) mesmos (as) não terão condições de identificar, neste caso, que os incisos pertencem a outro 
artigo, pois os níveis de preparação, de tensão, de atenção (entre outros) dos (as) candidatos (as) não são conhecidos 
pela banca. Em geral, não há, por parte da banca, a voluntária indução ao erro e/ou ao acerto, pois para a solução de 
cada questão há também a influência desses elementos, aqui denominados subjetivos. 
Importante enfatizar que, mesmo em questões que pressupõem um nível de dificuldade mais baixo (questões 
consideradas “fáceis”), é necessária a máxima atenção, desde o momento da preparação para a prova, da leitura das 
questões, da escolha das respostas, bem como da anotação em rascunho e da marcação no cartão de respostas, pois em 
todas as etapas há risco de equívocos, confusões e/ou imprevistos.  
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: Auxiliar de Serviços Gerais (Educação) 
 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato ocorreu um erro onde houve a troca da palavra “dos” por “dois”, contudo essa alteração não prejudica no 
entendimento da questão, sendo totalmente possível resolvê-la corretamente independente deste erro. 
 
 
 

Cargo: Cirurgião Dentista II 
 
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.  
Fonte:  

 O próprio texto.  

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

Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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.  
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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 

 

 
Cargo: Contador 
 
 
 
Questão: 33 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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 alterado para a alternativa A.  

Fonte: CPC 00, disponível em: http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf  

 
 
Cargo: Coordenador do CRAS 
 
 
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 
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(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 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 
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 
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Cargo: Coordenador Vigilância Sanitária 
 
 
Questão: 07 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em C) “[...] aquelas cartas que chegavam em envelopes verde-amarelos. ” (1º§) o pronome relativo “que” é empregado 
na função sintática de sujeito da oração, eram as cartas que chegavam, que = aquelas cartas.  
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 
 
Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O sentimento de pesar pode ser visto explicitamente no trecho “Sinto que muitas pessoas não têm mais paciência pra 
ler um texto com mais de cinco linhas. Se você chegou até aqui, considero uma vitória! ”. 
Fonte: O próprio texto. 
 
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: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão inicia-se referenciando os eventos pós vacinais  como a geração de doenças após a aplicação das mesmas. Os 
fatores ambientais têm influência na perda de efetividade das vacinas, mas não como gerador de complicações como a 
geração de sintomatologia. 
Fonte: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/guia_vig_epi_vol_l.pdf 
 
 

Cargo: Enfermeiro 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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: 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: 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. 
 
 

Cargo: Engenheiro Civil 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) A forma verbal “chegavam” poderá ser substituída por “chegava” caso a ênfase seja dada à expressão 
“uma a uma”. ” não pode ser considerada correta, pois, em “Durante os anos que passei fora do Brasil, comunicava-me 
por cartas. Toda noite, sentava na minha escrivaninha e colocava a correspondência em dia. Ia até altas horas 
respondendo uma a uma, aquelas cartas que chegavam em envelopes verde-amarelos. ” o sujeito o verbo chegavam é o 
pronome relativo “que” que tem como referente “aquelas cartas”, portanto, o verbo permanece no plural.  
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 
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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. A alternativa “C) “Fotografias na mão, coloquei dentro de um envelope pardo e despachei, [...]” 
(6º§) /deliberei” não pode ser considerada correta, pois, as palavras apresentam diferentes acepções quanto ao 
significado, tal é dependente do contexto em que o vocábulo está inserido. Neste caso, as fotografias foram 
despachadas, ou seja, foram enviadas; e não deliberadas cujo significado é “resolvidas, decididas”.  
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: 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. ” Não havendo, 
deste modo, nenhum tipo de regionalismo.  
Fonte: CEREJA, William. COCHAR, Thereza. Gramática Reflexiva - Texto, semântica e interação. Atual. 
 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O comando da questão solicita do usuário o comando utilizado para que o usuário mude a pasta atual por outra pasta 
que é especificada no parâmetro do comando. Utilizando o prompt de comando do MS-DOS pode-se afirmar que o 
comando utilizado para realizar a operação em questão é o CD. 
As demais opções apresentadas nas outras alternativas de resposta estão incorretas, pois as suas funcionalidades são: 
MD: utilizado para criar um diretório a partir da pasta correntes com o nome especificado; 
DIR: utilizado para EXIBIR A LISTA de arquivos de um diretório; 
TREE: utilizado para exibir graficamente a árvore de diretórios a partir do diretório raiz. 
Com base nos recursos apresentados a banca julga o recurso improcedente mantendo o gabarito preliminar divulgado. 
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Questão: 16 
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: 28 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A resposta CORRETA é a letra A. Vinícius é uma mistura de todos os animais brasileiros. Ele nasceu em 2 de outubro de 
2009, em uma explosão de alegria ao saber do anúncio dos jogos olímpicos no Rio. Sua idade não é contada como a 
idade das pessoas, de forma que ele sempre irá andar pulando, correndo e brincando. Seu grande poder é conseguir se 
esticar o quanto quiser e imitar qualquer animal da fauna brasileira, sendo super-comunicativo. Ele adora praticar todos 
os jogos olímpicos, passear pela cidade e conversar com seu grande amigo, que é o mascote dos jogos paraolímpicos, 
Tom. Ele tem uma casa na árvore na floresta da Tijuca. Tom, o melhor amigo de Vinícius, é uma mistura de todas as 
plantas da floresta brasileira. Ele nasceu na mesma data que seu amigo e tem o poder especial de usar a cabeça e de lá 
tirar coisas mágicas. Ele conhece a natureza e sabe que tudo se resolve com criatividade, inteligência e vontade. Nas 
horas vagas, gosta de ler um livro e aprender mais sobre o mundo, além de escutar ritmos brasileiros, como o samba de 
raíz. Para descansar, Tom se deita em uma vitória-régia em um lago refrescante, e já aproveita para fazer fotossíntese – 
banho de sol é um banquete! 
Vários outros mascotes de Olimpíadas tinham representação de animais: As Mascotes das Olimpíadas- Waldi (cão 
Dachshund) - Olimpíadas de Munique de 1972 - Amik (castor) - Olimpíadas de Montreal - 1976- Misha (urso) - 
Olimpíadas de Moscou - 1980- Sam (águia) - Olimpíadas de Los Angeles - 1984- Hodori (tigre) - Olimpíadas de Seul - 
1988- Cobi (cachorro) - Olimpíadas de Barcelona – 1992 
Fonte: 

 http://www.tvexpressolitoral.com.br/esporte-sa%C3%BAde/63-olimp%C3%ADadas-de-2016.html 

 http://app.globoesporte.globo.com/olimpicos/mascotes-olimpicos/ 

 http://www.suapesquisa.com/olimpiadas/mascotes.htm 

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 

 tecnologia.ig.com.br/.../o-que-muda-com-o-limite-de-uso-dos-planos-de-internet-ban... 

 https://tecnoblog.net/191493/vivo-limite-franquia-internet-fixa/ 

 tiagoaquines.jusbrasil.com.br/.../o-que-muda-com-o-limite-de-uso-dos-planos-de-inte... 

 g1.globo.com/.../franquia-de-dados-na-internet-fixa-no-brasil-gera-criticas-em-redes-... 

 www.imm-tecnologia.com.br/limite-no-uso-da-internet-banda-larga/ 
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Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que a opção “C” não condiz com a norma citada e que a resposta seria 407,886 kgf/m² e não 
400 kgf/m² como está no gabarito. O recurso não se sustenta, eis que em todas as bibliografias utilizadas pelos diversos 
autores, todos consideram, sem exceção, o valor da carga de cálculo de estrutura de escada como sendo 300 kgf/m² e 
não 150 kgf/m², conforme consta no gabarito, sendo esta opção a errada (letra B). Mantenha-se o gabarito. 
Fonte: A resposta está em Concreto Armado Eu Te Amo. Manoel Henrique Campos Boelho, Osvaldemar Marchetti. São 
Paulo: Blucher, página 76. 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que de acordo com a planilha SINAPI a opção correta seria a letra B, bem como as estruturas 
metálicas possuem maior custo de fabricação em relação a outros materiais. O recurso não se sustenta, eis que a 
planilha SINAPI é centro de custo e o recurso cita a planilha de MG, com item avulso e unitário, que não engloba todas 
as características de uma execução em estrutura metálica, bem como as estruturas metálicas possuem menor custo, ou 
seja, a única opção incorreta é a letra D. Mantenha-se o gabarito. 
Fonte: A resposta está em Bellei, lldony H. Edifícios de múltiplos andares em aço / lldony H. Bellei, Fernando O. Pinho, 
Mauro O. Pinho. -- 2. ed. - São Paulo : PINI, 2008, página 26. 
 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que os conceitos de muro e gravidade e muro de contenção flexível estão errados. Sustenta 
também, que o conceito do coeficiente de empuxo ativo encontra-se em discordância, pois como colocado em sua 
sustentação “A definição de coeficiente de empuxo ativo está confusa, visto que define, por exemplo, empuxo ativo 
como a razão [...] quando uma estrutura de contenção de afasta (um pouco) de uma contenção de solo. Essa definição 
parece dizer que o empuxo ativo é gerado pelo afastamento da estrutura, sendo que na verdade, é o empuxo ativo que 
gera o afastamento da estrutura” (sic). A razão recursal não se sustenta, eis que o muro de gravidade pode ser sim de 
concreto maciço, como o próprio recurso sustentou, bem como o muro de contenção flexível que pode ser uma estaca 
prancha, ou seja, não generalizando a questão. O recurso também não se sustenta, eis que o conceito do coeficiente de 
empuxo ativo (Ka) está claro, qual é encontrado em diversas bibliografias, bem como o recurso apenas cita a colocação 
da frase, qual não faz referência ao conceito. Tanto a frase, quanto o conceito estão corretos. Mantenha-se o gabarito. 
Fonte: A resposta está em Budhu, Muni. Fundações e Estruturas de Contenção. Rio de Janeiro: LTC, 2015, página 315. 
 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
A questão foi anulada por apresentar duas alternativas que atendem ao enunciado, “C” e “D”. 
Fonte: A resposta está em Allen, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. Porto 
Alegre: Bookman, 2013, páginas 752 e 753. 
 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que a questão foi retirada de catálogo comercial e não tem relação com a bibliografia 
apresentada, bem como não há na NBR qualquer tipo de referência sobre o assunto. Sustenta também que não há 
bibliografia específica para a questão. O recurso não se sustenta, eis que a questão é sobre “técnicas de construção: 
estruturas”, conforme edital é de maneira geral sobre o assunto. Conforme gabarito, a letra B, que é a alternativa 
incorreta, corrigindo-a, ficaria da seguinte maneira: “O recobrimento longitudinal é o remonte das chapas no sentido da 
inclinação do telhado e deve ser no mínimo de 140 mm para inclinações de 15 graus ou maiores e 200 mm para 
inclinações de 10 a 15 graus.”. Mantenha-se o gabarito. 
Fonte: A resposta está em Azeredo, Hélio Alves. O Edifício até a sua Cobertura. São Paulo: Blucher, 1997, página 168. 
 
Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A razão recursal sustenta que quanto ao gabarito a letra B seria a correta; sustenta que segundo a planilha SINAPI-MG 
também a alternativa correta seria a letra B; sustenta que há diferenças entre piso industrial de concreto e piso 
intertravado de concreto; sustenta que diversos acabamentos são mais onerosos que o próprio concreto; sustenta que 
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segundo o TCPO a letra C não seria a do gabarito; sustenta que as alternativas A e B estão incorretas; sustenta que os 
equipamentos para o acabamento de pisos de concreto tem baixo custo e também que a desempenadeira de aço não se 
utiliza para o alisamento dos pisos de concreto. O recurso não se sustenta, eis que a letra B está correta, pois em 
diversos tipos de pisos confeccionados com concreto podemos obter o tipo de acabamento liso com a desempenadeira 
de aço. Quanto ao SINAPI, que é centro de custo, com item avulso e unitário, que não engloba todas as características 
de uma execução de um piso de concreto. Quanto às diferenças entre piso industrial e intertravado, a banca lembra que 
a questão refere-se ao acabamento e não as funções de cada um. Quanto aos demais acabamentos, a questão trata 
apenas do concreto e não de outros materiais de construção. Quanto ao TCPO, é uma tabela onde apresenta mão-de-
obra unitária, o que não representa a realidade do conjunto de uma obra, qual serve para compor quantitativos de 
serviços de construção. Quanto a alternativa A, a mesma está correta, pois é sabido que qualquer piso de concreto de 
acabamento de baixo custo em relação a outros tipos de materiais e tem vida útil prologada. Quanto à desempenadeira, 
conforme falado aqui, serve para o acabamento liso final do piso de concreto. Mantenha-se o gabarito. 
Fonte: A resposta está em Allen, Edward. Fundamentos da Engenharia de Edificações: materiais e métodos. Porto 
Alegre: Bookman, 2013, página 940. 

 
 
 
Cargo: Fiscal Sanitário 
 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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 
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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 

 
 

Cargo: Fiscal Tributário 
 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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/ 
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 http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm 

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

 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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 
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Questão: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A maioria dos livros de Anatomia apresenta em seus primeiros capítulos a base de referência para o estudo da anatomia 
humana: posição anatômica, planos e eixos. Essas referências pretendem organizar o estudo e facilitar o 
reconhecimento anatômico e a localização das estruturas. Sendo assim, por definição, planos imaginários são diferentes 
de eixos anatômicos; onde o plano sagital é definido como “todos os planos verticais com orientação paralela à sutura 
sagital do crânio, que de pé, estende-se de ventral para dorsal” (SLEUTJES, 2004, PROMETHEUS, 2006, MOORE, 2015). Já 
eixo sagital: “estende-se em sentido Ântero-posterior da superfície anterior para a posterior, e situa-se na linha de 
intersecção dos planos sagital e transverso” (PROMETHEUS, 2006). 
De acordo com o material “Avaliação Fisioterapêutica da Coluna Cervical - Departamento de Fisioterapia, 
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da USP” disponibilizado pela Profa. Dra. Sílvia Maria Amado João - 
http://www2.fm.usp.br/fofito/fisio/pessoal/isabel/biomecanicaonline/articulacoes/coluna/PDF/avalcervical.pdf 
Flexão da Coluna Cervical „ Ocorre no plano Sagital. „ Amplitude articular: 0°-65° (Marques, 2003) e 0°-80/90° (Magee, 
2002).  
Extensão da Coluna Cervical: „ Ocorre no plano sagital. „ Amplitude articular: 0°-50° (Marques, 2003) e 0°-70° (Magee, 
2002).  
Flexão Lateral da Coluna Cervical: „ Ocorre no plano frontal. „ Amplitude articular: 0°-40° (Marques, 2003), 0°-20/45° 
(Magee, 2002).  
Rotação da Coluna Cervical: „ Ocorre no plano transversal. „ Amplitude articular: 0°-55° (Marques, 2003), 0°-70/90° 
(Magee, 2002).  
Sendo assim, a questão foi elaborada para avaliar os conhecimentos relacionados a angulação dos movimentos 
solicitados, e  a diferença na terminologia não impede a elaboração do raciocínio, pois de fato, na região cervical, o 
plano sagital é representado pelos movimentos de flexão e extensão. 
 
 
 
Cargo: Médico II 
 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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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 

 

 
Cargo: Motorista 
 
 
 
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. 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De fato ocorreu um erro onde houve a troca da palavra “dos” por “dois”, contudo essa alteração não prejudica no 
entendimento da questão, sendo totalmente possível resolvê-la corretamente independente deste erro. 
 
 

 
Cargo: Nutricionista 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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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: 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 

 

 
Cargo: Operador de Máquina 
 
 
 
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. 

 

 
 
Cargo: Orientador Social - CRAS 
 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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.  
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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: Pedreiro 
 
 
 
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. 

 
 
 
Cargo: Preparador Físico 
 
 
Questão: 10 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para 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 
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 
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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 

 
 
Cargo: Professor Educação Física 
 
 
 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O Requerente alega que existem duas respostas corretas. Segundo ele “Em nenhum momento, seja em capítulos, 
parágrafos ou caput, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê obrigatoriedade de inclusão, no currículo de 
ensino fundamental, de conteúdo que trate sobre a ECA. A Lei (LDB) assegura os direitos educacionais aos adolescentes 
e às crianças, mas não uma disciplina que aborde o assunto de forma direta e eficaz.” Esta banca recorta o artigo 32 da 
Lei 9394-96, na íntegra, e itálico a citação que o requerente alega não existir:  
“ Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 
(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 
2006) 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 
cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de 
progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do 
respectivo sistema de ensino. 
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 
utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da 
aprendizagem ou em situações emergenciais. 
§5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 
§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. 
(Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). 
Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11691412/artigo-32-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996, acesso em 
20/06/2016 
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Questão: 37 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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. 
 
 
 

Cargo: Professor Educação Infantil 
 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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: Psicólogo II 
 
 
 
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 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 
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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 
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: 40 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Professor: Alessandra Teixeira de Paiva 
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 como a opção correta, permanecendo o gabarito da questão.  
Fonte: RODRIGUES, Aroldo. Psicologia Social. Brasília. Editora vozes:  1999 p. 208. 
 

 
Cargo: Secretário Escolar 
 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito Alterado para 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 
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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: Supervisor Escolar 
 
 
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 Procedente. Gabarito alterado para 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 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. 
 
 



 

25 

 

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 

Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O requerente alega falta de uma resposta correta, alegando que o gabarito, letra A, não constitui exceção às funções do 
supervisor escolar. Cita o autor Nérice e destaca ipsis litteris a citação do autor. Contudo, o que o requerente não está 
atentando que há diferença entre “Ajudar os professores a diagnosticar as dificuldades dos alunos na aprendizagem e a 
elaborar planos de ensino para superação das mesmas.”, conforme aponta Nérice e fazer pelo professor, como sugere o 
gabarito, letra A: “Avaliar os resultados dos esforços de cada professor, em termos do desenvolvimento dos alunos, 
segundo os objetivos estabelecidos; diagnosticar as dificuldades dos alunos na aprendizagem e elaborar planos de 
ensino para a superação destas dificuldades.” 
O autor deixa claro que não é tarefa do Supervisor diagnosticar as dificuldades do aluno e elaborar planos de ensino 
para superação destas dificuldades. Esta é uma tarefa do professor. Cabe ao Supervisor ajudar ao professor e não fazer 
por ele. 
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: Técnico em Enfermagem 
 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O movimento Tropicália ou Tropicalismo designam um movimento cultural contestador e vanguardista, em plena 
década de 60. Integraram esta corrente cultural o cantor e compositor baiano Caetano Veloso, Torquato Neto, também 
poeta, Gilberto Gil, Os Mutantes, Tom Zé, o maestro e arranjador Rogério Duprat, as cantoras Gal Costa e Nara Leão, no 
campo musical; Hélio Oiticica e outros criadores nas Artes Plásticas; Glauber Rocha e seu Cinema Novo na esfera 
audiovisual; e figuras como José Celso Martinez Corrêa no teatro. 
Fonte: http://www.infoescola.com/movimentos-culturais/tropicalia-tropicalismo/ 
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Cargo: Técnico em Vigilância Epidemiológica 
 
 
 
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.” 
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: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“Ao fazermos esta reflexão, buscamos identificar quem ou o que está nos mantendo presos...” (2º§) Nos lembrar dos 
tempos de escravidão. Alternativa INCORRETA, portanto é a que deveria ser marcada. 
Esta reflexão retoma a pergunta: “qual é o meu faraó?” presente no período anterior. 
“... podem igualmente estar sob jugo de faraós que não os deixam alcançar seu potencial.” (3º§). Jugo de faraós 
O pronome que retoma a expressão jugo de faraós; ficando assim: Jugo de faraós não os deixam alcançar seu potencial.  
Fonte: 

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

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

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

Questão: 17 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Houve um erro de digitação, onde se refere a 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 
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Questão: 21 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Fatores Determinantes - Aqueles que causam ou possibilitam a ocorrência de doenças; fatores associados às doenças e 
agravos. Com esse objetivo, a epidemiologia descreve a frequência e distribuição desses eventos e compara sua 
ocorrência em diferentes grupos populacionais com distintas características demográficas, genéticas, imunológicas, 
comportamentais, de exposição ao ambiente e outros fatores, assim chamados fatores de risco. 
Fonte: http://www1.saude.ba.gov.br/dis/arquivos_pdf/epidemiologiaServicosSaude.pdf 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A questão aborda qual o PRINCIPAL objetivo da vigilância sentinela, a investigação de surtos, óbitos e eventos incomuns 
suspeitos para influenza esta associada à organização da vigilância nacional. 
O principal objetivo da Vigilância Sentinela da influenza é a identificação (conhecimento e análises laboratoriais) dos 
vírus influenza circulantes e de outros vírus respiratórios.  
Fonte: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/normatizacoes-e-tecnicas 
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DAS CONCLUSÕES 

 

 

 
 

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

fundamentações supraelencadas. 
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