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CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS 

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM/MG 
 

DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados, concorrentes às vagas 

disponibilizadas, que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 PARA PREECHIMENTO DE VAGAS PARA O QUADRO DE SERVIDORES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUMIRIM/MG. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição Nome 

740001480 Filipe Carboni Mota 

740004797 Lisiane Oliveira Cunha 

740005689 Marcus Vinicius Arbuino 

740006285 Adriano Ferreira Costa 

740001501 Douglas Bitancourt Da Silva 

740001643 Danielle Nunes De Andrade 

740003227 Marcus Freitas Da Silva 

740004227 Romario Correa 

740005372 Gerônimo Danillo Moura De Sousa 

740001782 Aline Ferreira Evangelista 

740005329 Alexandre De Moura Veiga Filho 

740006614 Bruno De Oliveira Gomes 

740007635 Rubem Braga De Oliveira 

740005569 Thiago Ferreira Soares 

740008418 Antonio Vinicius Martins Costa 

740001113 Silvia Polyana Fazolo Silva 

740006208 Wallace Da Silva 

740000810 Joselaine Cristina Cezar Gomes Montoni 

740004187 Carlos Alexandre Da Silva Correa 

740005441 Alécio Brito Leite 

740006982 Luiz Rodolfo Santana Vieira 

740003225 Marcus Freitas Da Silva 

740004402 Wilcleiber De Sá Duarte 

740005290 Theomario Nolasco Filho 

740007177 Elias Gomes De Carvalho 

740003768 Higor Emanuel De Oliveira Cunha 
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740008272 Gislaine Silva Reis Kaiser 

740001647 Paulo Sergio Gripp De Assis 

740008360 Armstrong Vinícius De Oliveira Vasconcelos 

740000171 Ezequiel Vieira 

740002860 Romario Tasmo De Arruda 

740003330 Fernanda Emerich Cardoso Lopes 

740005138 Núbia Vieira Oliveira Dutra 

740000618 Edilson Silvio Raulino Dos Santos 

740004109 Arlon De Paula Cezario 

740004342 Sérgio Batista Cardoso 

740003431 Joselia Aparecida Lima Caloy 

740006647 Giovanna Aparecida Borel Vargas 

740000024 Fabiana Pires Cezário Emerick 

740000258 Izabel Quirino De Oliveira 

740001332 Lidiane Rodrigues Leite Emerick 

740002472 Daniela De Oliveira 

740002975 Claudiana Hudson Arantes 

740003370 Maria Aparecida De Carvalho 

740003430 Joselia Aparecida Lima Caloy 

740003711 Maria Da Penha Moura De Souza 

740006806 Diana Aparecida Saloto Rodrigues 

740003385 André Luís Da Rocha 

740005860 Rodrigo Silva Salazar 

740006247 Filipe Zaniratti Damica 

740000305 Luis Fernando Ribas Freitas 

740007565 Richardison Saleme Sansão 

740004262 Wilcleiber De Sá Duarte 

740006195 Vanderléia Marques Ferreira 

740002637 Lara Paciello Ker Marrara 

740006848 Marcia Borges Henrique 

740000026 Fernanda Oliveira De Souza Mendes 

740000580 Estela Maris Delatorre Cruz 

740000749 Reni Modestina Moreira 

740001217 Francilene Sousa Braga 

740001433 Neydivanea Vanessa De Oliveira 

740001884 Sandra Verginia Barbosa Da Cruz 

740002561 Nilziene Rodrigues Mendes 

740002817 Ana Lúcia Moreno 

740003593 Maria Merces Ferreira 

740004412 Alexsando Quilesi 

740005024 Michele Moura Terra 

740005065 Karla Raiany Amaral De Paula 

740005368 Fabiana Pires Cezário Emerick 

740006983 Amanda De Oliveira Dias Fuly 

740007187 Patricia De Laia Fialho Carvalho 

740007398 Mayara De Oliveira Silva 

740008298 Luciana Roque Nogueira 

740008323 Denise Lourenco Pereira 

740000978 Marcus Vinicius Arbuino 

740001479 Filipe Carboni Mota 

740002596 Jaime Ribeiro De Oliveira Júnior 

740004798 Lisiane Oliveira Cunha 

740006486 Leonardo Rabelo Goyas 
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740007174 Leonardo Fontoura Blanco Ceia 

740008067 Fernanda Lanna Da Silva 

740007758 Ana Carolina Miranda Mansur Moreira 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Advogado 

 

 

Questão: 05 

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

A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige a atenção total da 

gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Na linguagem informal usam-se muitas gírias e palavras 

que na linguagem formal não estão registradas ou tem outro significado. Em ‘apagão de mão de obra’ temos o emprego 

de aspas para enfatizar o uso de uma expressão metafórica cujo significado expressa a falta de mão de obra ao trabalho 

especializado ao qual é feita referência no texto. Deste modo, a alternativa “D) II e III. ” não pode ser considerada 

correta.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 10 

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

A alternativa "D) segundo parágrafo." não pode ser considerada correta. “Tal constatação pode parecer simples, e a 

resposta imediata a esse problema seria, então, ampliar o nível de exposição de todos à informação e a práticas culturais 

qualificadas. Sem dúvida, isso é parte da solução, mas, infelizmente, não é suficiente. Para além do contato com a 

informação, são necessárias interações que promovam o desenvolvimento de capacidades que levem os sujeitos a 

ultrapassar o mero consumo de conhecimentos. Trata-se, portanto, de colocar a ênfase no processamento e na 

produção de ideias, reflexões e respostas. E isso se dá por meio da interação com os adultos e com os objetos de 

conhecimento. A diferença vai se estabelecendo na qualidade da interação cotidiana e na forma de estimular e acreditar 

na capacidade daquele pequeno ser. [...]” (4º§) Neste parágrafo é possível identificar uma perspectiva explícita da 

autora, ou seja, sua expectativa. Não é o que ocorre no segundo parágrafo. A alternativa “A) sexto parágrafo. ” não pode 

ser considerada correta. No 6º parágrafo “A educação pode e deve promover o desenvolvimento pessoal e a inserção 

social, especialmente em um país com tantas desigualdades como o Brasil. É necessário entender que o acesso à 

informação não é suficiente para transformar a nossa realidade e que é na composição de inúmeros microaprendizados 
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cotidianos que se cria a oportunidade de desenvolvimento cognitivo. O processo de aprendizagem é cultural e precisa 

de mediação qualificada desde muito cedo. Portanto, para além da urgência de fazer frente ao “apagão da mão de 

obra”, é necessário investir na produção de conhecimentos no campo da linguagem e nos saberes específicos que se dão 

na interface entre os domínios teórico e prático. Precisamos subsidiar os professores que atendem à primeira infância, a 

fim de que todas as crianças brasileiras, desde muito cedo, possam participar regularmente de situações produtivas de 

aprendizagem. ”, a autora apresenta, em sua conclusão, uma proposta de intervenção para o problema apresentado, o 

que deve ser feito e não sua perspectiva de defesa da tese apresentada. 

Fonte:  

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

 O próprio texto. 

 

Questão: 11 

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

Observando as informações da questão conclui-se que para cada nova placa a área dobra e o tempo quadruplica, pois 

ele gasta o dobro do tempo para pintar uma mesma área. Assim, tem-se uma progressão geométrica de razão 4, no que 

diz respeito ao tempo gasto para pintar as placas, logo: 

3h, 47min e 30s = 13650 

Sn = 10. 4n-1/3 = 13650 

4n = 4096 

n = 6 

Cássio pintou 6 placas. 

10 + 40 + 160 + 640 + 2560 + 10240 = 13650 s 

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

 

Questão: 12 

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

Observando a sequência percebe-se que a partir do 6° termo ela se repete, assim: 

507/6 = 84, sobram 3, logo o 507° termo da sequência equivale ao 3° termo da sequência: 

Alternativa D. 

a)                              b)                           c)                                   d)  X 

 

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

 

Questão: 24 

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

O argumento recursal que indica o tempo verbal utilizado como inadequado no comando da questão, não impossibilita a 

compreensão da mesma, visto que, o enunciado da questão informa com clareza de qual tema se trata, portanto, o 

argumento é improcedente.   

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 
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Questão: 27 

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

O sistema Solar é formado por oito planetas que giram ao redor do sol, descrevendo órbitas elípticas, isto é, órbitas 

semelhantes a circunferências ligeiramente excêntricas. A questão é pertinente ao conteúdo programático, por se tratar 

de um assunto atual e divulgado nos meios de comunicação, além de fazer parte do conteúdo escolar desde o ensino 

fundamental. 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Universo/sistemasolar.php 

 

Questão: 28 

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

Os estudiosos consideram, desde 2006, que Plutão é um planeta-anão. A decisão foi tomada no dia 24 de agosto 

daquele ano pela União Astronômica Internacional (UAI). A questão é pertinente ao conteúdo programático, por se 

tratar de um assunto atual e divulgado nos meios de comunicação, além de fazer parte do conteúdo escolar desde o 

ensino fundamental. 

Fonte: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/07/plutao-continua-sendo-planeta-anao-mesmo-com-new-horizons-

entenda 

 

Cargo: Agente Comunitário de Combate a Endemias 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão solicita que seja identificada a única palavra transcrita do texto que apresenta dígrafo. Porém, há duas opções 

de respostas que atendem ao enunciado da questão: chance (dígrafo consonantal) e quimioterapia (dígrafo vocálico). 

Dessa forma, a questão deverá ser anulada. 

Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27 ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Questão: 25 

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

O movimento responsável pela sucessão dos dias e das noites é o MOVIMNETO DE ROTAÇÃO. Portanto o Gabarito está 

correto  Letra C (I e III). 

A rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, é como se ela estivesse “rodando” em volta 

de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse “giro” é de 24 horas. A principal consequência é a 

existência alternada entre os dias e as noites, pois, se não houvesse esse movimento, haveria apenas dia em um lado do 

planeta (que seria extremamente quente) e apenas noite no outro lado (que seria extremamente frio). 

A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns 

minutos para completá-lo. Esse movimento é o responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de 

inclinação do nosso planeta é de 23º27', há períodos em que os dias são maiores que as noites (solstícios de verão), 

períodos em que as noites são maiores que os dias (solstícios de inverno) e períodos em que eles possuem a mesma 

duração (equinócios de primavera e outono). 

Fonte: http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-rotacao-translacao.htm 

 

Questão: 28 

Recurso Procedente. Alternativa alterada para “A”. 

O gabarito correto é a alternativa: A) CULTURAIS 

Temos os determinantes econômicos (miséria, privações), determinantes culturais (defecar próximo a mananciais sem 

tratamento como fator de esquistossomose ou hábitos alimentares perigosos), determinantes ecológicos (desequilíbrios 
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produzidos – poluição atmosférica- ou não pelo homem) ou determinantes psicossociais (stress como imunodepressor; 

agressividade e desemprego como fatores importantes nos homicídios) e biológico. 

Fonte: https://docslide.com.br/documents/apostila-do-curso-de-ace.html  

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

Questão: 03 

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

No trecho “Daí, o conhecimento de um é complementar ao do outro. ”, a expressão “daí” pode ser substituída, sem 

alteração de sentido, por “por esse motivo”. Considera-se que a expressão “nesse caso” se refere a “então”, “pois”, 

“assim sendo”, entre outras. 

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

 

Questão: 06 

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

O questionamento abordado não se refere a tal questão que aborda a classe de palavras indevida. Verifica-se que o 

trecho “Depois que surgiram os contatos na telinha, essas lembranças praticamente sumiram” evidencia uma ação 

ocorrida num momento anterior ao atual e que foi totalmente terminada. Tal fato se justifica devido aos verbos se 

apresentarem no pretérito perfeito do indicativo.  

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

 

Questão: 16 

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

O enunciado afirma que a multa de 12% é somente sobre a parcela de novembro. O valor afirmado como correto em 

recurso considera como ambas as parcelas tendo multa de 12%, conforme é demonstrado a seguir: 

Seja x o valor de cada uma das parcelas. Então, o valor de uma das parcelas será x + (12% de x) = 1,12x. O que resulta 

em: 

890
12,2

80,1886

80,188612,2

80,188612,1







x

x

xx

 

Ou seja, x (parcela sem multa) é um valor entre R$ 870,01 e 900,00. 

Conforme gabarito preliminar. 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Cargo: Assistente de Consultório Odontológico 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão solicita que seja identificada a única palavra transcrita do texto que apresenta dígrafo. Porém, há duas opções 

de respostas que atendem ao enunciado da questão: chance (dígrafo consonantal) e quimioterapia (dígrafo vocálico). 

Dessa forma, a questão deverá ser anulada. 

Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27 ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Cargo: Bioquímico 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Cargo: Educador Físico 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 
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Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 10 

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

“Tal constatação pode parecer simples, e a resposta imediata a esse problema seria, então, ampliar o nível de exposição 

de todos à informação e a práticas culturais qualificadas. Sem dúvida, isso é parte da solução, mas, infelizmente, não é 

suficiente. Para além do contato com a informação, são necessárias interações que promovam o desenvolvimento de 

capacidades que levem os sujeitos a ultrapassar o mero consumo de conhecimentos. Trata-se, portanto, de colocar a 

ênfase no processamento e na produção de ideias, reflexões e respostas. E isso se dá por meio da interação com os 

adultos e com os objetos de conhecimento. A diferença vai se estabelecendo na qualidade da interação cotidiana e na 

forma de estimular e acreditar na capacidade daquele pequeno ser. [...]” (4º§) A alternativa “A) sexto parágrafo. ” não 

pode ser considerada correta. No 6º parágrafo “A educação pode e deve promover o desenvolvimento pessoal e a 

inserção social, especialmente em um país com tantas desigualdades como o Brasil. É necessário entender que o acesso 

à informação não é suficiente para transformar a nossa realidade e que é na composição de inúmeros 

microaprendizados cotidianos que se cria a oportunidade de desenvolvimento cognitivo. O processo de aprendizagem é 

cultural e precisa de mediação qualificada desde muito cedo. Portanto, para além da urgência de fazer frente ao 

“apagão da mão de obra”, é necessário investir na produção de conhecimentos no campo da linguagem e nos saberes 

específicos que se dão na interface entre os domínios teórico e prático. Precisamos subsidiar os professores que 

atendem à primeira infância, a fim de que todas as crianças brasileiras, desde muito cedo, possam participar 

regularmente de situações produtivas de aprendizagem. ”, a autora apresenta, em sua conclusão, uma proposta de 

intervenção para o problema apresentado, o que deve ser feito e não sua perspectiva de defesa da tese apresentada.  

Fonte:  

SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

Questão: 13 

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

Seria um estudo que observa a incidência, pois conforme o texto, foi verificado a “ocorrência” de câncer entre grupos de 

fumantes, a qual foi maior que entre o outro grupo. Entende-se que nesse estudo de corte, a ocorrência da doença ao 

longo do tempo, traduz-se por incidência (casos novos), além disso, não há dados quantitativos que abordem a 
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prevalência, pois essa medida epidemiológica não é apenas o nº total de casos e sim a soma dos casos antigos mais os 

novos e a exclusão de curas e óbitos (informações não dadas o texto) dessa forma mantem-se o gabarito. 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogan. 

 

Questão: 28 

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

Os estudiosos consideram, desde 2006, que Plutão é um planeta-anão. A decisão foi tomada no dia 24 de agosto 

daquele ano pela União Astronômica Internacional (UAI).  

Fonte: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/07/plutao-continua-sendo-planeta-anao-mesmo-com-new-horizons-

entenda 

 

Cargo: Farmacêutico 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Cargo: Fiscal de Tributos 

 

Questão: 01 

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

A resposta é justificada no próprio texto em seu final: “em todos os lugares o amor acaba; a qualquer hora o amor 

acaba; por qualquer motivo o amor acaba; para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba”. 

Assim, o fim de um relacionamento ou de um sentimento pode se dar em qualquer lugar e a qualquer momento, ou 

seja, o lugar e o momento são corriqueiros. Porém, o autor não trata o fim do amor como algo irrelevante, visto que se 

trata de um sentimento. 

Fonte: 

O próprio texto. 

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

2014. 519p. 

 

Questão: 15 

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

_Da cidade A até a cidade B: 

d=v.t 

d=90.5 = 450 km 

 

_ Da cidade B até a cidade C: 

d=80.4 = 320 km 

 

_ Da cidade C até a cidade D: 

d= 70.6 = 420 km 
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_ Da cidade D até Pernambuco: 

d= 110.1 = 110 km 

 

Distância total = 450 + 320 + 420 + 110 = 1300 km 

Tempo total = 5+4,5+7+3,5 = 20 h 

Vm= 1300/20 = 65 km/h 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 

 

Questão: 31 

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

Os princípios do direito tributário são aqueles consagrados na Constituição Federal, que limitam e regulam a pratica de 

competência tributária, fazendo com que alguns valores tenham melhor efetividade no ordenamento jurídico. São eles: 

Princípio da legalidade; Principio da isonomia ou igualdade; Principio da capacidade contributiva; Principio da vedação 

ao confisco; Principio da irretroatividade; Principio da uniformidade geográfica; Principio da liberdade de tráfego; 

Principio da transparência; Principio da não cumulatividade; e Principio da seletividade. A discricionariedade não é um 

princípio, mas tão somente um poder que é conferido à Administração Pública para agir livremente, ou seja, sem estar 

vinculada à determinada conduta, desde que aja dentro dos limites legais e em defesa da ordem pública. Tal poder 

assegura a posição de supremacia da Administração Pública sobre o particular, o que na verdade vai de encontro aos 

princípios do direito tributário acima elencados. 

Ratifica-se, portanto, o gabarito original. 

Fonte: Direito Tributário, Editora Malheiros. 

 

Cargo: Fiscal Sanitário 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 
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F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 13 

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

Seria um estudo que observa a incidência, pois conforme o texto, foi verificado a “ocorrência” de câncer entre grupos de 

fumantes, a qual foi maior que entre o outro grupo. Entende-se que nesse estudo de corte, a ocorrência da doença ao 

longo do tempo, traduz-se por incidência (casos novos), além disso, não há dados quantitativos que abordem a 

prevalência, pois essa medida epidemiológica não é apenas o nº total de casos e sim a soma dos casos antigos mais os 

novos e a exclusão de curas e óbitos (informações não dadas o texto) dessa forma mantem-se o gabarito. 

Fonte: Pereira M.G. Epidemiologia Teoria e Prática. Editora Guanabara Koogan. 

 

Questão: 37 

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

Nesta questão, a terceira afirmativa está incorreta pois a eficácia da tosse diminui em função da diminuição da força e 

resistência da musculatura ventilatória e o gradil costal aumenta de tamanho, em função da hiperinsuflação ou 

aprisionamento de ar. 

Fonte:  Guccione, A. A.; Fisioterapia Geriátrica. Rio de Janeiro: editora Guanabara Koogan, 2001. 

 

Questão: 40 

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

A questão pretende abordar de forma generalista o tratamento do linfedema, e deste modo não havia necessidade de 

classificá-lo. Tipicamente as bandagens de baixa elasticidade são as mais benéficas para a fisioterapia descongestiva 

combinada, pois preservam os ganhos obtidos no tratamento e são usadas constantemente (exceto durante o 

tratamento e a higiene corporal).  

Fonte: O’Sullivan, S. B. Schmitz, T.J.; Fisioterapia Avaliação e Tratamento. 4ed. São Paulo: Editora Manole, 2004. pag 598 

e 599. 

 

Cargo: Fonoaudiólogo 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  
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Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 

 

Cargo: Gari 

 

Questão: 12 

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

Maio(15), Abril(14), Março(13), Fevereiro(12), Janeiro(11), Dezembro(10), Novembro(9), Outubro(8), Setembro(7), 

Agosto(6), Julho(5),Junho(4),Maio(3),Abril(2), Março(1). 

Assim a primeira prestação foi paga em Março. 

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

 

Cargo: Gestor Municipal de Contrato 

 

Questão: 06 

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

O uso de dois pontos se justifica por anteceder uma enumeração explicativa.  

“O bebê nasce, cresce, torna-se adulto e os sons continuam a provocar essas e outras reações mais sofisticadas: eles 

evocam memórias e pensamentos, comunicam, provocam sensações, emocionam e movimentam. ” Verifica-se que 

através de uma enumeração de ações, explica-se as reações mais sofisticadas. 

Fonte: 

BECHARA, E., Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 611p. 

CUNHA, C,; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 

655p. 

 

Questão: 13 

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

Seja T o total. 

_ Segunda-feira: T/5 

_ Terça-feira: Restante: 4T/5  Assim um quarto do restante corresponde a T/5 

_ Quarta-feira: 1200 

_ Quinta-feira: T-T/5-T/5-1200= T-2T/5-1200=3T/5-1200=(3T-6000)/5 Assim metade do restante= (3T-6000)/10 

_ Sexta-feira: Três quintos do restante: 3/5 de (3T-6000)/10 = (9T-18000)/50 

Sobraram 480 litros: 

 

T/5 + T/5 + 1200 + (3T-6000)/10 + (9T-18000)/50 + 480 = T  

 

2T/5 + (3T-6000)/10 + (9T-18000)/50 + 1680 = T  

20T + 15T – 30000 + 9T -18000 + 84000= 50T 

6T = 36000 

T=6000 litros 

 

_Segunda-feira: Um quinto do total= 6000/5=1200 litros 

_Terça-feira: Um quarto do restante= (6000-1200)/4=4800/4=1200 litros 

_ Quarta-feira: 1200 litros 

_ Quinta-feira: (6000-1200-1200-1200)/2 = 2400/2 =1200 litros 

_ Sexta-feira: 3/5 ( 6000-1200-1200-1200-1200)= 3/5 ( 1200) = 3600/5 =720 litros 

 

Diferença  entre o volume consumido na segunda e na sexta-feira: 1200 -720= 480 litros 
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Resposta : B 

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

 

Questão: 16 

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

A questão apresenta a imagem de uma planilha produzida com a ferramenta Microsoft Office Excel 2007 como pode ser 

observado abaixo: 

 
A primeira assertiva afirma que: “A célula A1 está mesclada e centralizada.”. Ao analisar essa afirmativa pode-se 

constatar que a mesma é verdadeira, pois ao analisar a imagem é notório na caixa de nome que a célula A1 está 

selecionada e consequentemente estão destacadas as colunas A,B,C,D e E além da representação da linha 1 

evidenciando que todas essas células estão mescladas compondo o endereço A1. Para a análise da assertiva era 

necessário o entendimento do conceito de “mesclar de células” e observação da imagem da planilha. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente, mantendo-se a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: Ferramenta Microsoft Office Excel 2007 

 

Questão: 19 

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

A questão aborda os conhecimentos sobre teclas de atalho na ferramenta Microsoft Office Outlook 2007 com a 

configuração padrão no idioma Português do Brasil. Segundo as instruções fornecidas pelo fabricante da ferramenta em 

questão (MICROSOFT), a operação de encaminhar uma mensagem na ferramenta é realizada através do atalho Ctrl+F. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente, mantendo-se a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: https://support.office.com/pt-br/article/Atalhos-do-teclado-para-o-Outlook-3cdeb221-7ae5-4c1d-8c1d-

9e63216c1efd 

 

Questão: 24 

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

As características descritas são a do Bioma Amazônia, como por exemplo quando se fala que é o maior bioma brasileiro, 

portanto o gabarito correto é a letra “C”.  

A Amazônia é a maior reserva de biodiversidade do mundo e o maior bioma do Brasil – ocupa quase metade (49,29%) 

do território nacional. Esse bioma cobre totalmente cinco Estados (Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima), quase 

totalmente Rondônia (98,8%) e parcialmente Mato Grosso (54%), Maranhão (34%) e Tocantins (9%). Ele é dominado 

pelo clima quente e úmido (com temperatura média de 25 °C) e por florestas. Tem chuvas torrenciais bem distribuídas 

durante o ano e rios com fluxo intenso. 

O bioma Amazônia é marcado pela bacia amazônica, que escoa 20% do volume de água doce do mundo. No território 

brasileiro, encontram-se 60% da bacia, que ocupa 40% da América do Sul e 5% da superfície da Terra, com uma área de 

aproximadamente 6,5 milhões de quilômetros quadrados. 
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A vegetação característica é de árvores altas. Nas planícies que acompanham o Rio Amazonas e seus afluentes, 

encontram-se as matas de várzeas (periodicamente inundadas) e as matas de igapó (permanentemente inundadas). 

Estima-se que esse bioma abrigue mais da metade de todas as espécies vivas do Brasil. 

 

Questão: 33 

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

A razão recursal sustenta que a questão oferece mais de uma resposta, contudo, a assertiva “A” é falsa, porque a 

concessão de direito real de uso somente pode ser licitada na modalidade concorrência (art. 23, §3º). A assertiva “B” é 

verdadeira já que, quando cabível a modalidades mais simples, pode-se adotar a mais complexa (art. 23§4º). A assertiva 

“C” é falsa, pois, além dos cadastrados, que são aqueles que possuem a certidão de regularidade cadastral, também 

podem participar os interessados não cadastrados, que devem habilitar-se até 3 dias antes da data de apresentação das 

propostas (art. 22, §2). A assertiva “D” é falsa, porque apenas os bens imóveis dados em pagamento à Administração 

Pública ou oriundos de decisão judicial podem ser leiloados. Os bens públicos desafetados só podem ser alienados por 

concorrência (art. 22, §5º, art. 19 e art. 23§ 3º. 

Diante do exposto, o gabarito preliminar foi mantido. 

Fonte: Lei Federal n. 8.666/93 

 

Questão: 36 

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

A razão recursal sustenta que a questão oferece mais de uma resposta e fundamenta a questão descrevendo todas as 

formas de intervenção na propriedade. Ocorre que o enunciado pede para apontar a forma de intervenção que se aplica 

na hipótese de iminente perigo público. O próprio recurso apresenta o conceito: “REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA se 

encontram (sic) fundamentos no artigo 5, inciso XXV que dispõe: “no caso de iminente perigo público, a autoridade 

competente poderá usar propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

(CARVALHO FILHO, 2009).” (grifo nosso) 

Diante do exposto, o gabarito preliminar foi mantido. 

Fonte: Lei Federal n. 8.666/93 

 

Cargo: Gestor Municipal de Convênio 

 

Questão: 05 

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

De acordo com o enunciado da questão, deveria ser assinalada a alternativa INCORRETA conforme o contexto. Assim, 

“tédio” significa aborrecimento, nojo, desgosto, agastamento, enfado. 

Fonte: 

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 

Questão: 08 

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

Em “no Rio, frivolidade”, a vírgula substitui “o amor pode virar”. Assim ficaria “ no Rio, o amor pode virar frivolidade”. 

Em “na barca, no trem, no ônibus...” as vírgulas foram utilizadas para separar uma enumeração. 

Em “Numa esquina, por exemplo, num domingo...” as vírgulas foram utilizadas para separar uma expressão explicativa “ 

por exemplo”. 

Em “cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro...”vírgula foi utilizada para separar um período explicativo. 

Fonte: 

BECHARA, E., Moderna Gramática Portuguesa. 37ª ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 611p. 

CUNHA, C,; CINTRA, L,; Nova Gramática do Português Contemporâneo. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 

655p. 
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Questão: 21 

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

As questões analisadas são: A energia hidráulica é derivada da água que ao cair devido à força da gravidade, movimenta 

as turbinas elétricas (CORRETA); A energia eólica é produzida pelo uso de um moinho de vento para movimentar um 

gerador elétrico (CORRETA). A energia geotérmica (gêiseres), jatos de água quente, é resultante do calor interno da 

Terra (CORRETA ). 

Fonte: Geografia e Conhecimento Prático – Economia Sustentável. Ano 8. Ed. 68. Out/Nov 2016 

 

Questão: 23 

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

De acordo com a tabela os crescimentos foram: 2002/2003 – 0,3  

2004/2003 – 2,6 

2005/2004 – 0,3 

2006/2005 – 0,3 

2007/2006 – 0,2 

2008/2007 – 0,3 

2009/2008 – 0,2 

Fonte:  

De acordo com a tabela os menores crescimentos ocorreram em 2006 – 2007 (0,2) e entre 2008 – 2009 (0,2). Fonte; 

Caderno de Indicadores 2012 – IBGE 

 

Questão: 26 

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

O questionamento não se refere à questão 26 de conhecimentos gerais. 

 

Questão: 29 

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

O texto apresentado para análise das questões 28, 29 e 30 apenas contextualiza os questionamentos abordados. Outro 

fator relevante é que a questão 29 trata do crescimento da vinda de Cristóvão Colombo para a América em 1492, o que 

foi considerado o marco de descobrimento deste continente.  

Fonte: http://www.consciencia.org/resumo-sobre-o-descobrimento-da-america 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 
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Questão: 31 

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

A razão recursal não corresponde à questão mencionada. 

 

Questão: 32 

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

Explica a doutrina que “a anulação, que é o ato responsável pela retirada de um ato administrativo ilegal, tem como 

fundamento a manutenção da legalidade, devendo operar seus efeitos de tal forma a atingir o ato ilegal desde a sua 

edição. Produz, portanto, efeitos retroativos, ex tunc”.  (p. 326). Aduz, ainda, que “pode ser sujeito ativo da revogação a 

autoridade no exercício de sua função administrativa e competência administrativa, isto é, o agente que praticou o ato 

ou o superior no exercício do poder hierárquico. Também se admite a revogação praticada pelo Poder Legislativo e pelo 

Poder Judiciário, quando no exercício atípico de sua função administrativa. Entretanto, não se admite a um Poder 

revogar ato do outro, sob pena de violação da independência recíproca dos Poderes, com violação do princípio da 

separação dos Poderes” (p. 335). Por fim, “quanto ao limite temporal para o exercício do poder de revogar, não há 

previsão de prazo, podendo a Administração, em tese, fazê-lo a qualquer tempo. Contudo, para a manutenção da 

segurança jurídica, há limites materiais, definidos conforme o conteúdo do ato administrativo”.  (p. 337). As páginas 

indicadas são referentes à obra: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói, Impetus, 

2014. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói, Impetus, 2014. 

 

Questão: 40 

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

Com a devida vênia, não deve ser dada procedência às razões indicadas no recurso. Isto porque explica a doutrina que 

“hoje a responsabilidade civil é a regra no país, acatada como padrão a teoria do risco administrativo. Entretanto, 

doutrina e jurisprudência admitem ser possível compatibilizá-la com a responsabilidade subjetiva, nos casos de danos 

decorrentes de atos omissivos, seguindo, nesse casso, a teoria da culpa do serviço” (p. 1006). Ainda, “na verdade, o 

dever de indenizar do Estado fica prejudicado quando inexistir qualquer um dos elementos: a conduta estatal, o dano ou 

o nexo causal” (p. 1022). E, “quanto à possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva, duas teorias devem ser 

admitidas: a teoria do risco integral, que não admite a exclusão da reponsabilidade, e a teoria do risco administrativo, 

que admite a exclusão” (...) alguns autores (posição minoritária) admitem que a Constituição acolhe a teoria do risco 

integral, quando tratar-se de dano decorrente de material bélico, substâncias nucleares e dano ambiental” (p. 1021-

2013). As páginas indicadas são referentes à obra: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. rev. ampl. e 

atual. Niterói, Impetus, 2014. 

Fonte: MARINELA, Fernanda. Direito Administrativo. 8ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói, Impetus, 2014. 

 

Cargo: Instrutor de Atividades 

 

Questão: 05 

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

De acordo com o enunciado da questão, deveria ser assinalada a alternativa INCORRETA conforme o contexto. Assim, 

“tédio” significa aborrecimento, nojo, desgosto, agastamento, enfado. 

Fonte: 

LUFT, Celso Pedro. Dicionário Prático de Regência Verbal. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2008. 

 

Questão: 11 

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

A porta está fechada, logo a chave não está na porta e o cachorro não está na sala.  

O ventilador está desligado, logo o dia não está ensolarado. 
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Assim tem-se que: O cachorro não está na sala e o dia não está ensolarado. 

Resposta: D  

 

Questão: 23 

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

De acordo com a tabela os crescimentos foram: 2002/2003 – 0,3  

2004/2003 – 2,6 

2005/2004 – 0,3 

2006/2005 – 0,3 

2007/2006 – 0,2 

2008/2007 – 0,3 

2009/2008 – 0,2 

Fonte:  

De acordo com a tabela os menores crescimentos ocorreram em 2006 – 2007 (0,2) e entre 2008 – 2009 (0,2). 

Caderno de Indicadores 2012 – IBGE 

 

Questão: 28 

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

As pradarias são vegetações herbáceas fechadas presentes em áreas de clima temperado e que recebem diferentes 

denominações em diferentes partes do mundo. Na Europa e na Ásia recebem o nome de “estepe”. Na América do Norte 

são chamadas de “pradarias”. Na África do Sul, recebem o nome de “veld”. E, na América do Sul, recebem o nome de 

“pampa”. A pradaria apresenta vegetações herbáceas e/ou gramíneas.  

Fonte: Almanaque Abril 2014 (São Paulo: Editora Abril, 2014, p. 342). 

 

Questão: 29 

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

O texto apresentado para análise das questões 28, 29 e 30 apenas contextualiza os questionamentos abordados. Outro 

fator relevante é que a questão 29 trata do crescimento da vinda de Cristóvão Colombo para a América em 1492, o que 

foi considerado o marco de descobrimento deste continente.  

Fonte: http://www.consciencia.org/resumo-sobre-o-descobrimento-da-america 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 
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Cargo: Médico - Clínico Geral 

 

Questão: 05 

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

A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige a atenção total da 

gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Na linguagem informal usam-se muitas gírias e palavras 

que na linguagem formal não estão registradas ou tem outro significado. Em ‘apagão de mão de obra’ temos o emprego 

de aspas para enfatizar o uso de uma expressão metafórica cujo significado expressa a falta de mão de obra ao trabalho 

especializado ao qual é feita referência no texto. Deste modo, a alternativa “D) II e III. ” não pode ser considerada 

correta.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 16 

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

Doença de veiculação hídrica, seria aquela cuja a água tem papel de veicular os agentes etiológicos, ou seja, a sua 

transmissão se dá pelo consumo ou contato com água contaminada. No caso de dengue e febre amarela, a água serve 

de reservatório para os vetores     (os quais são os veículos de disseminação dessas patologias e não a água). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza as doenças de veiculação hídrica em dois grupos: doenças de 

transmissão hídrica; que são caracterizadas pela presença de microrganismos patógenos veiculados pela água, como 

fungos, vírus, protozoários e bactérias; e doenças de origem hídrica que são caracterizadas pela presença de substâncias 

químicas na água, acima das concentrações permitidas, sendo assim, a água como meio de criação de outros organismos 

não pode ser enquadrada nesse critério. 

Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION. Environmental health indicators for Europe: a pilot indicator-based report. 

Denmark: WHO Regional Office for Europe, 2004. 

 

Questão: 32 

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

A sede constitui o único mecanismo natural de longo prazo no que tange o controle da pressão arterial capaz de reverter 

o baixo volume. Esse processo é mediado por hormônios (por exemplo, a vasopressina). A resistência vascular periférica 

pode ser alterada como resultado da ação hormonal (a exemplo de um dos efeitos da angiotensina II, que também 

promove vasoconstricção), porém, esse não é o mecanismo essencial de longo prazo para o controle da pressão arterial.   

Fonte: Irigoyen MC, Krieger EM, Consolim-Colombo FM. Controle fisiológico da pressão arterial pelo sistema nervoso.  

Sociedade Brasileira de Hipertensão 2005;8(1):6-10. 

 

Questão: 33 

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

O argumento recursal para anulação da questão não procede. Apesar de a droga ainda não ter sido aprovada para 

comercialização no Brasil, o LCZ696 foi objeto de avaliação do estudo PARADIGM-HF (o maior ensaio clínico 

randomizado já realizado no campo da IC). Seus resultados foram robustos, de maneira que o protocolo do estudo teve 
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que ser interrompido precocemente, devido a uma redução de 20% na mortalidade por causas cardiovasculares no 

grupo intervenção. A publicação demonstrou a superioridade do LCZ696 em relação ao enalapril. Com base nesse dados 

científicos confiáveis, a não introdução do fármaco no tratamento de IC em âmbito nacional é uma questão 

absolutamente improvável, visto que, na pior das hipóteses, seria registrado um viés ético importante. 

 

Questão: 37 

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

O argumento recursal para anulação da questão não procede. A carga viral propriamente dita constitui o fator numérico, 

referente à quantidade de vírus existente no plasma sanguíneo. O set point da carga viral é associado à velocidade da 

replicação e clareamento viral. 

Fonte: 

 Ministério da Saúde. Manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV. Ministério da Saúde, 2013. 

Disponível, em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/ manual_tecnico_diagnostico_infeccao_hiv.pdf. 

 Biblioteca Virtual em Saúde. "Aids: etiologia, clínica, diagnóstico e tratamento" Unidade de Assistência. 

Disponível, em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Aids_etiologia_ clinica_diagnostico_tratamento.pdf. 

 

Questão: 39 

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

A razão recursal é improcedente. A febre de origem obscura (FOO) CLÁSSICA é que é considerada longa; a FOO do tipo 

nosocomial tem duração de até 3 dias e é considerada curta. 

Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diretrizes diagnósticas para febres prolongadas de origem obscura. 

Disponível, em: www.hucff.ufrj.br/download-de-arquivos/category/26-dip?download=333:rotinas. 

 

Cargo: Médico - Ginecologista 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 25 

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

O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o  EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 Anexo I , o 

conteúdo Programático acerca CONHECIMENTOS GERAIS  e comum a todos os cargos, trata-se de:  Domínio de tópicos 

relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/
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internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, 

regional, nacional e internacional. 

Portanto, na supracitada questão, o tema abordado trata-se de segurança e sociedade 

Fonte: Edital de concurso público nº 001 de 2016 -  prefeitura municipal de manhumirim/mg 

 

Questão: 36 

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

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa incorreta a respeito de gravidez ectópica rota, o que se 

encontra na alternativa "A", visto que o quadro clínico se apresenta de maneira aguda e exuberante, com dor intensa. 

Na alternativa "C", a afirmação na qual pode ser encontrado hemoperitônio e sangue incoagulável na punção de fundo-

de-saco encontra-se correta. Portanto, gabarito deve ser mantido.  

Fonte: Gravidez ectópica. In: MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. Rezende obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabrara Koogan, 2013. p. 390-401 

 

Questão: 40 

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

A questão solicita que o candidato assinale a alternativa que não apresenta uma contraindicação ao tratamento 

cirúrgico para o câncer de colo de útero, o que está apresentado na alternativa "B", visto que apenas a pelve androide 

contraindica e não a ginecoide. A presença de obesidade, idade maior que 65 anos ou doenças mentais ou neuro 

psiquiátricas contraindicam o tratamento cirúrgico. 

Fonte: CÂNCER DO COLO DO ÚTERO. Revista Brasileira de Cancerologia, 2000, 46(4): 351-54 

 

Cargo: Médico - Veterinário 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 
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Cargo: Motorista 

 

Questão: 02 

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

O oitavo parágrafo denota que “Quando estão acima do peso, elas sofrem preconceito na escola e se esforçam para 

conseguir ser aceitas. Aprendem, desde muito novas, que o mais importante é ter um corpo dentro dos padrões de 

beleza estabelecidos pela sociedade. Mais do que tudo, aprendem a menosprezar as diferenças” e o décimo parágrafo 

anuncia que “Nossas meninas estão crescendo insatisfeitas e se transformando em mulheres infelizes porque atribuem a 

felicidade a um padrão inatingível para a maioria. Essa busca mal-sucedida afeta a autoestima e gera insegurança em 

várias áreas. Sem se darem conta, elas renunciam à própria liberdade”. O texto não informa “que os produtos 

cosméticos não são mais considerados supérfluos”.  

Fonte: o próprio texto. 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Cargo: Odontólogo 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 
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Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 40 

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

As cefalosporinas são agentes bactericidas, com o mesmo mecanismo de ação das penicilinas e substitutivos destas em 

pacientes com reações de hipersensibilidade tardias. Portanto, podem ser usadas como substitutas da penicilina. Dessa 

forma a afirmativa IV está incorreta e o gabarito divulgado correto. 

Fonte: WANNMACHER, Lenita, FERREIRA, Maria Cardoso. Farmacologia Clínica para Dentistas, 3ª edição. Guanabara 

Koogan, 06/2007. [Minha Biblioteca]. 

 

Cargo: Operário 

 

Questão: 30 

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

Depois de duas décadas de observações, os cientistas do Projeto Midas, que monitora a Antártica, anunciaram na 

quarta-feira 12 que um gigante de gelo de 5 800 quilômetros quadrados, 190 metros de espessura e 1 trilhão de 

toneladas de peso se desprendeu da Plataforma Larsen C, na região oeste do continente. Trata-se de um dos maiores 

icebergs de que se tem notícia: sua área é equivalente à do Distrito Federal e quatro vezes a do município de São Paulo. 

Posto à deriva, muito provavelmente por motivos “naturais”, e não em consequência do aquecimento global resultante 

de ações do homem, o formidável bloco gelado tem agora um destino intrigante. A Antártica é hoje um território 

internacional, Patrimônio da Humanidade — e esse não é apenas um título honorífico. Qualquer coisa que a afete 

afetará o planeta. Segundo os pesquisadores, é possível que o aquecimento global tenha contribuído para a aceleração 

da ruptura, porém não há evidências científicas concretas que possam provar essa teoria. A fenda vem se formando há 

vários anos, mas o processo se acelerou recentemente. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/ciencia/gelo-a-vista/ 

 

Cargo: Operador de Máquinas Pesadas 

 

Questão: 09 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão solicita que seja identificada a única palavra transcrita do texto que apresenta dígrafo. Porém, há duas opções 

de respostas que atendem ao enunciado da questão: chance (dígrafo consonantal) e quimioterapia (dígrafo vocálico). 

Dessa forma, a questão deverá ser anulada. 

Fonte: GARCIA, Moacyr Otton et al. Comunicação em prosa moderna.  Aprenda a escrever aprendendo a pensar. 27 ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Cargo: Pedagogo CAPS 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 
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correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 07 

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

De acordo com o enunciado da questão “No 4º§, a autora apresenta uma solução para o problema discutido 

anteriormente no texto. Porém, através de marcas linguísticas textuais, é possível verificar que tal solução, segundo a 

autora, não é satisfatória. Tal inferência pode ser verificada através do emprego do indicado nas alternativas a seguir, 

com EXCEÇÃO: ” espera-se que apenas uma das alternativas não apresente termo/expressão que possa indicar a 

insatisfação para determinada solução, segundo a autora.  “Tal constatação pode parecer simples, e a resposta imediata 

a esse problema seria, então, ampliar o nível de exposição de todos à informação e a práticas culturais qualificadas. Sem 

dúvida, isso é parte da solução, mas, infelizmente, não é suficiente. Para além do contato com a informação, são 

necessárias interações que promovam o desenvolvimento de capacidades que levem os sujeitos a ultrapassar o mero 

consumo de conhecimentos. Trata-se, portanto, de colocar a ênfase no processamento e na produção de ideias, 

reflexões e respostas. E isso se dá por meio da interação com os adultos e com os objetos de conhecimento. A diferença 

vai se estabelecendo na qualidade da interação cotidiana e na forma de estimular e acreditar na capacidade daquele 

pequeno ser. [...]” (4º§) Dentre os elementos destacados: pode parecer, seria e mas indicam fatos que remetem a 

hipóteses e contrariedade, na sequência em que aparecem. Apenas a expressão “sem dúvida” indica garantia acerca de 

um fato mencionado.  

Fonte:  

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

SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 

Questão: 28 

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

Os estudiosos consideram, desde 2006, que Plutão é um planeta-anão. A decisão foi tomada no dia 24 de agosto 

daquele ano pela União Astronômica Internacional (UAI).  

Fonte: http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/07/plutao-continua-sendo-planeta-anao-mesmo-com-new-horizons-

entenda 

 

Questão: 37 

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

O tema da questão aborda o comportamento organizacional, e solicita que o candidato analise as afirmativas dadas. 

Todas as definições citadas estão corretas, portanto existe apenas uma resposta correta, ou seja, alternativa A. 

O argumento recursal que indica a letra V,  contida na letra D, não torna a alternativa correta e não dificulta a 

compreensão do tema abordado. 

Fonte: CHIAVENATO,  Idalberto,  Comportamento Organizacional  Elsevier/Campus 

 

Cargo: Professor I - Ensino Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Questão: 21 

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

Todas as afirmativas dadas estão corretas, acerca dos benéficos da deleção premiada. De acordo com a Lei nº 

12.850/2013, que dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção da prova, preceitua no seu art. 4º caput 

textualmente que “ ...  o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 (dois 

terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e 

voluntariamente com a investigação e com o processo criminal ...” 

Quanto aos argumentos que afirmam  que a supracitada questão não aborda tema de conhecimentos gerais, não 
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prospera,  pois conforme o  EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 Anexo I , o conteúdo Programático acerca 

CONHECIMENTOS GERAIS  e comum a todos os cargos, trata-se de:  Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, 

tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento 

sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e 

internacional. Ressalta-se também, que o   enunciado da questão   está contextualizado com um fragmento de texto de 

notícia, amplamente divulgada em todas as mídias de comunicação. Portanto, um tema atual e relevante, pois envolve 

assuntos, tais como, política, sociedade, entre outros.  

Fonte:   

 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm 

 http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/  

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas, pois conforme o 

comando dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 25 

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

O Argumento recursal é improcedente, pois conforme o EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 Anexo I , o 

conteúdo Programático acerca CONHECIMENTOS GERAIS  e comum a todos os cargos, trata-se de:  Domínio de tópicos 

relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações 

internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, 

regional, nacional e internacional. 

Portanto, na supracitada questão, o tema abordado trata-se de segurança e sociedade 

Fonte: Edital de concurso público nº 001 de 2016 -  Prefeitura Municipal de Manhumirim/MG 

 

Questão: 27 

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

Os  argumentos  recursais são  improcedentes, acerca do tema não pertencer às temáticas propostas,   pois conforme o  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 Anexo I , o conteúdo Programático acerca CONHECIMENTOS GERAIS  e 

comum a todos os cargos, trata-se de:  Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 

literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e internacional. Na supracitada questão, o 

tema abordado trata-se de política e sociedade. 

Quanto aos argumentos que indicam o erro no enunciado, são improcedentes, pois no comando da questão, solicita-se 
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apenas o entendimento do que seja, ou quem detém o foro privilegiado. 

Fonte: http://www.politize.com.br/foro-privilegiado-o-que-e/ 

 

Questão: 29 

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

Os  Argumentos  recursais  são  improcedentes, acerca do tema não pertencer às temáticas propostas,   pois conforme o  

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 Anexo I , o conteúdo Programático acerca CONHECIMENTOS GERAIS  e 

comum a todos os cargos, trata-se de:  Domínio de tópicos relevantes de diversas áreas, tais como: política, economia, 

sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e 

literatura e suas vinculações históricas a nível municipal, regional, nacional e internacional. Na supracitada questão, o 

tema abordado trata-se de segurança e sociedade. 

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Ciências 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Física 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Religiosa 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 15 

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

Sustenta a razão recursal que a Constituição estipula que a União deve investir pelo menos 18% do que arrecada em 
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educação e Estados e Municípios, 25% de suas receitas. Com base neste argumento, o recurso solicita mudança no 

gabarito para a letra D. Considera-se improcedente o pedido, pois, a alternativa apresenta um erro apresentado em 

negrito em sua transcrição para este documento, conforme a seguir:  “União aplicará, anualmente, nunca mais de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas 

Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público.”  Estaria correta se apresentasse sua escrita da seguinte forma: “ A 

União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por 

cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos, 

compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. ”. 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm 

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Geografia 

 

Questão: 01 

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

De acordo com o expresso no 1º§: “Cotidianamente, todos nós nos deparamos com o passivo que nosso sistema 

educacional gera ano a ano. Por mais confortável e estruturada que esteja nossa vida e por melhor que tenha sido a 

nossa formação e a de nossos filhos, a lacuna que o sistema gera para um contingente tão grande de brasileiros impacta 

a qualidade de vida, o dia a dia de todos nós. [...]” (1º§), a alternativa “A) promove uma discussão acerca da deficiência 

constatada no sistema educacional através de exemplificação e ilustração.” não pode ser considerada correta, pois, os 

exemplos são fatos típicos ou ilustrativos de determinada situação. Já as ilustrações são exemplos mais longos, mais 

detalhados, na forma de uma narrativa que pode ser entremeada de descrições. A alternativa “B) demonstra, através de 

exemplos, as lacunas existentes na sociedade levantando questões tais como qualidade de vida, estrutura e conforto. ” 

não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o expresso anteriormente não há exemplos no parágrafo em 

análise que demonstrem os referidos espaços vazios.  

Fonte: Pimentel, Carlos. Redação descomplicada. E. Saraiva. 

O próprio texto. 

 

Questão: 05 

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

A linguagem coloquial, informal ou popular é uma linguagem utilizada no cotidiano em que não exige a atenção total da 

gramática, de modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Na linguagem informal usam-se muitas gírias e palavras 

que na linguagem formal não estão registradas ou tem outro significado. Em ‘apagão de mão de obra’ temos o emprego 

de aspas para enfatizar o uso de uma expressão metafórica cujo significado expressa a falta de mão de obra ao trabalho 

especializado ao qual é feita referência no texto. Deste modo, a alternativa “D) II e III. ” não pode ser considerada 

correta.  

Fonte: SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

Fonte: AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. Publifolha. 
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Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Educação Artística 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A razão recursal é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - História 

 

Questão: 04 

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

A afirmativa “II. Considerando todo o contexto da charge, pode-se afirmar que apesar do comportamento apresentado 

estabelecer uma relação de sentido com as ideias apresentadas no texto, a fala do personagem gera um distanciamento 

do mesmo. ” não pode ser considerada correta. A fala do personagem “Eu adoro estes nossos momentos em família...” 

produz um efeito de sentido irônico tendo em vista o contexto da linguagem não-verbal expresso pela imagem 

apresentada, não havendo qualquer distanciamento com as ideias apresentadas no texto.  

Fonte:  

 KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

 ______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

 ______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

 ______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 
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Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 31 

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

Esse decreto e a famosa Lei Áurea de 1888 foram assinados pela Princesa Isabel: 

A  resposta CORRETA é a letra B. A Princesa Isabel atuou como regente, por três vezes, quando o imperador D. Pedro II 

viajava para o exterior. A mesma  se tornou Chefe da Casa Imperial do Brasil após o falecimento de seu pai, o Imperador 

Dom Pedro II, em 5 de dezembro de 1891, durante o exílio da Família Imperial, após o Golpe de 15 de novembro de 

1889, que instaurou a República no Brasil.( Nesse casso, ela não chegou a governa-lo de fato, pois já estava instalada a 

República)  O Imperador Dom Pedro II, como todos sabem, tornou-se Soberano aos seis anos de idade incompletos, 

quando da abdicação de seu pai, o Imperador Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831.Na resposta, questionada como 

certa pelo autor do recurso, “Já que ela era a primeira na linha sucessória e por direito Regente Interina do Brasil após a 

morte de D Pedro II.”, o erro está em dizer que em caso de morte de D. Pedro II ela seria regente interina. (Interina: 

Provisório, que exerce funções só durante o tempo de impedimento do funcionário efetivo. / S.m. Pessoa que, 

provisoriamente, exerce funções em lugar do titular: Todos os funcionários interinos foram demitidos.) Na falta de D 

Pedro II, ela assumiu de fato o cargo, e não interinamente.  Primeira senadora brasileira e primeira mulher a assumir 

uma chefia de Estado no continente americano, a princesa Isabel se revelou uma política liberal nas três vezes que 

exerceu a Regência do país. Abolicionista convicta, já havia lutado pela aprovação da Lei do Ventre Livre, em 1871, e 

financiava com dinheiro próprio não só a alforria de dezenas de escravos, mas também o Quilombo do Leblon, que 

cultivava camélias brancas - a flor-símbolo da abolição. 

Fonte:  

 http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/lei-aurea-princesa-isabel-sancionou-a-lei-que-pos-fim-a-

escravidao.htmCom princesa Isabel, aposentadoria exigia 60 anos de idade e 30 de trabalho 

 https://danielabertolieroventrice.wordpress.com/tag/princesa-isabel/47 

 http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u65.jhtm 

 http://www.historiabrasileira.com/escravidao-no-brasil/lei-

aurea/http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/01/08/com-princesa-isabel-aposentadoria-exigia-60-

anos-de-idade-e-30-de-trabalho.htmhttp://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/entendendo-abolicao-

da-escravatura-no-brasil 

 http://www.dicionarioinformal.com.br/interino/ 

 http://www.monarquia.org.br/ 

 

Questão: 32 

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

A resposta CORRETA é a letra C. O controle político dos Estados pelas oligarquias contava com a participação importante 

dos "coronéis", geralmente um grande latifundiário. O título era originado da antiga Guarda Nacional, sendo o coronel o 

mandão do município ou da região. A importância dos coronéis estava no fato de que na época das eleições eles 

controlavam o eleitor para votar nos candidatos indicados pelo Partido Republicano. Era o chamado voto de cabresto 

onde o eleitor do interior, que dependia dos coronéis, votava no nome que lhe era indicado antes das eleições. Para o 

eleitor o voto rendia a "estima do patrão" e a desobediência podia resultar em punição muitas vezes violenta. 

Ao serviço do coronel estavam o doutor advogado ou médico que cuidava dos discursos, do alistamento e da apuração 

das eleições. Aos doutores somavam-se os “cabras” que davam proteção contra algum rival político e intimidavam os 

eleitores. O coronel poderoso em sua região nunca fazia oposição ao governo estadual, pois, dependia de verbas para 
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obras no município, empregos para os correligionários e parentes. O pacto oligárquico anulava na prática a liberdade de 

voto, e as eleições eram manipuladas pelas oligarquias, que através do coronelismo impunham sua vontade à população 

pobre e analfabeta, e basicamente rural. 

Fonte: 

 CARONE, Edgar. A República Velha. Sãso Paulo: Difel, s.d. ,p. 106.VAINFAS, Ronaldo...[et al.] História: volume 

único. -São Paulo: Saraiva, 2010. p345 

 BOULOS , Júnior Alfredo História & cidadania: volume único—I ed.—São Paulo: FTD, 2011.p 359. 

 AGUIAR, Itamar. Violência e golpe eleitoral: Jaison e Amin na disputa pelo governo catarinense. Blumenau: Ed. 

da FURB, 1995. 

 EVOLUÇÃO DO SISTEMA ELEITORAL. Home Page do Superior Tribunal Eleitoral. 

 

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Inglês 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Matemática 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 28 

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

O argumento recursal não corresponde à questão mencionada. 
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Cargo: Professor II - Séries Finais do Ensino Fundamental - Português 

 

Questão: 01 

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

De acordo com o expresso no 1º§: “Cotidianamente, todos nós nos deparamos com o passivo que nosso sistema 

educacional gera ano a ano. Por mais confortável e estruturada que esteja nossa vida e por melhor que tenha sido a 

nossa formação e a de nossos filhos, a lacuna que o sistema gera para um contingente tão grande de brasileiros impacta 

a qualidade de vida, o dia a dia de todos nós. [...]” (1º§), a alternativa “A) promove uma discussão acerca da deficiência 

constatada no sistema educacional através de exemplificação e ilustração.” não pode ser considerada correta, pois, os 

exemplos são fatos típicos ou ilustrativos de determinada situação. Já as ilustrações são exemplos mais longos, mais 

detalhados, na forma de uma narrativa que pode ser entremeada de descrições. A alternativa “B) demonstra, através de 

exemplos, as lacunas existentes na sociedade levantando questões tais como qualidade de vida, estrutura e conforto. ” 

não pode ser considerada correta, pois, de acordo com o expresso anteriormente não há exemplos no parágrafo em 

análise que demonstrem os referidos espaços vazios.  

Fonte: Pimentel, Carlos. Redação descomplicada. E. Saraiva. 

O próprio texto. 

 

Questão: 06 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Há uma inconsistência no enunciado da questão: ““[...] dos estímulos e informações aos quais os indivíduos são 

submetidos desde pequenos.” (3º§) Considerando as relações estabelecidas no trecho em destaque entre termo 

regente e termo regido, para que a correção de acordo com a norma padrão seja preservada, está correta a substituição 

de “os quais” por”. A substituição deveria ser a “aos quais” e não a “os quais” o que acarreta em falta de resposta 

correta a ser assinalada.  

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

 

Questão: 07 

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

De acordo com o enunciado da questão “No 4º§, a autora apresenta uma solução para o problema discutido 

anteriormente no texto. Porém, através de marcas linguísticas textuais, é possível verificar que tal solução, segundo a 

autora, não é satisfatória. Tal inferência pode ser verificada através do emprego do indicado nas alternativas a seguir, 

com EXCEÇÃO: ” espera-se que apenas uma das alternativas não apresente termo/expressão que possa indicar a 

insatisfação para determinada solução, segundo a autora.  “Tal constatação pode parecer simples, e a resposta imediata 

a esse problema seria, então, ampliar o nível de exposição de todos à informação e a práticas culturais qualificadas. Sem 

dúvida, isso é parte da solução, mas, infelizmente, não é suficiente. Para além do contato com a informação, são 

necessárias interações que promovam o desenvolvimento de capacidades que levem os sujeitos a ultrapassar o mero 

consumo de conhecimentos. Trata-se, portanto, de colocar a ênfase no processamento e na produção de ideias, 

reflexões e respostas. E isso se dá por meio da interação com os adultos e com os objetos de conhecimento. A diferença 

vai se estabelecendo na qualidade da interação cotidiana e na forma de estimular e acreditar na capacidade daquele 

pequeno ser. [...]” (4º§) Dentre os elementos destacados: pode parecer, seria e mas indicam fatos que remetem a 

hipóteses e contrariedade, na sequência em que aparecem. Apenas a expressão “sem dúvida” indica garantia acerca de 

um fato mencionado.  

Fonte:  

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

 SAVIOLI, Francisco Platão. FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1995. 
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Cargo: Psicólogo 

 

Questão: 10 

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

A alternativa “B) discutir acerca do comportamento da sociedade atual diante de determinada tecnologia. ”  foi 

considerada correta. A expressão “determinada tecnologia” não invalida a alternativa, pois, a referência é em relação à 

tecnologia do mundo pós-moderno. 

Fonte: O próprio texto.   

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 27 

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

O foro privilegiado – o nome tecnicamente correto é foro especial por prerrogativa de função – é um mecanismo pelo 

qual se altera a competência penal sobre ações contra certas autoridades públicas. Ou seja, uma ação penal contra uma 

autoridade pública é julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, julgado pela justiça 

comum. Por exemplo: crimes comuns (aqueles previstos no código penal) cometidos pelo Presidente da República, o 

Vice, membros do Congresso, ministros de Estado e o Procurador-Geral da República pelo Supremo Tribunal Federal 

(isso está estabelecido no artigo 102 da Constituição). 

Fonte:  

 www.rafaelrsilva.com.br/2017/02/saiba-o-que-significa-o-foro.html 

 www.politize.com.br/foro-privilegiado-o-que-e/ 

 

Questão: 32 

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

A questão elaborada seguiu rigorosamente o conteúdo programático do concurso, assim como a bibliografia sugerida e 

a referência de base para a elaboração desta questão. Dentre as alternativas apresentadas a letra mencionada como a 

opção correta está correta e sustentada pela teoria do autor mencionado.   

Fonte: DUANE P. Schultz & Sydney Ellen Schultz. História da Psicologia Moderna. 9º ed. São Paulo: Thomson, 2006 p. 

391- 393 - 394.    
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Questão: 33 

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

A questão elaborada seguiu rigorosamente o conteúdo programático do concurso, assim como a bibliografia sugerida e 

a referência de base para a elaboração desta questão. Dentre as alternativas apresentadas a letra mencionada como a 

opção correta está correta e sustentada pela teoria do autor mencionado.   

Fonte: DUANE P. Schultz & Sydney Ellen Schultz. História da Psicologia Moderna. 9º ed. São Paulo: Thomson, 2006 p. 

390.   

 

Questão: 34 

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

A questão elaborada seguiu rigorosamente o conteúdo programático do concurso, assim como a bibliografia sugerida e 

a referência de base para a elaboração desta questão. O enunciado da questão está corretamente o sustentado pela 

teoria do autor mencionado. Ainda assim pode-se afirmar que, A teoria da personalidade está no conteúdo 

programático do concurso. Neste sentido o enunciado da questão elaborada justifica-se por apresentar os grupos dos 

transtornos de personalidades e seus agrupamentos. 

Fonte: BARLOW D. H. e Durand V.M. Psicopatologia – Uma Abordagem Integrada. São- Paulo: Cengaze Leaining, 2008.   

 

 

Cargo: Servente Escolar 

 

 

Questão: 08 

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

O questionamento abordado não condiz com a questão de língua portuguesa. 

 

Questão: 09 

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

O termo “segundo”, de acordo com o contexto em que se encontra empregado, significa “conforme”. As demais 

expressões não são coerentes ao questionamento abordado, pois o termo “segundo”, mediante o contexto textual, se 

refere a “outro além do primeiro” e “de acordo com”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 

Questão: 17 

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

Continuando a sequência tem-se: 

 

     
A décima sexta figura corresponde a letra D. 

 

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

 

 

Questão: 19 

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

Número de casas com garagem: 4  
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Número de casas sem garagem: 8 

Resposta: A 

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

 

Questão: 30 

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

Depois de duas décadas de observações, os cientistas do Projeto Midas, que monitora a Antártica, anunciaram na 

quarta-feira 12 que um gigante de gelo de 5 800 quilômetros quadrados, 190 metros de espessura e 1 trilhão de 

toneladas de peso se desprendeu da Plataforma Larsen C, na região oeste do continente. Trata-se de um dos maiores 

icebergs de que se tem notícia: sua área é equivalente à do Distrito Federal e quatro vezes a do município de São Paulo. 

Posto à deriva, muito provavelmente por motivos “naturais”, e não em consequência do aquecimento global resultante 

de ações do homem, o formidável bloco gelado tem agora um destino intrigante. A Antártica é hoje um território 

internacional, Patrimônio da Humanidade — e esse não é apenas um título honorífico. Qualquer coisa que a afete 

afetará o planeta. Segundo os pesquisadores, é possível que o aquecimento global tenha contribuído para a aceleração 

da ruptura, porém não há evidências científicas concretas que possam provar essa teoria. A fenda vem se formando há 

vários anos, mas o processo se acelerou recentemente. 

Fonte: http://veja.abril.com.br/ciencia/gelo-a-vista/ 

 

Cargo: Sub Procurador 

 

Questão: 04 

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

A afirmativa “II. Considerando todo o contexto da charge, pode-se afirmar que apesar do comportamento apresentado 

estabelecer uma relação de sentido com as ideias apresentadas no texto, a fala do personagem gera um distanciamento 

do mesmo. ” não pode ser considerada correta. A fala do personagem “Eu adoro estes nossos momentos em família...” 

produz um efeito de sentido irônico tendo em vista o contexto da linguagem não-verbal expresso pela imagem 

apresentada, não havendo qualquer distanciamento com as ideias apresentadas no texto.  

Fonte:  

KOCH, I. G. V. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 

______. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992. 

______. Argumentação e linguagem. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1987. 

______. As tramas do texto. São Paulo: Contexto, 2014. 

 

Questão: 15 

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

Transformando as informações no diagrama de Venn: 

 
Assim o total de temperos seriam: 200 – 20 + 220 – 20 + 20 = 400 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 17 

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

A questão aborda os conhecimentos sobre teclas de atalho no Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 com a 

configuração padrão no idioma Português do Brasil. Segundo as instruções fornecidas pelo fabricante da ferramenta em 

questão (MICROSOFT), as operações de selecionar todos arquivos de uma janela e copiá-los para memória são realizadas 

respectivamente através dos atalhos Ctrl+A e Ctrl+C. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente, mantendo-se a decisão do gabarito preliminar. 

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 

deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 34 

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

O conteúdo cobrado na questão vem tratado no Código Civil em seus artigos 3º e 4º, a saber: “Art. 3o  São 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.” E, “Art. 4o  

São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:  (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015); I - 

os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; (Redação dada pela 

Lei nº 13.146, de 2015); III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;          

(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015); IV - os pródigos. Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada 

por legislação especial. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)”. Portanto, a alternativa correta é a letra “B”. 

Fonte: Código Civil 

 

 

Cargo: Supervisor Pedagógico 

 

 

Questão: 23 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O argumento é procedente, pois a alternativa A, indicada como correta, informa que na nova versão da Reforma da 

Previdência, há um recuo na idade mínima para mulheres de 60 anos para 66 anos. Entretanto, na afirmativa o termo 

recuo, foi indevido, pois de fato, para que a alternativa atendesse o enunciado da questão, ou seja, assinalar a incorreta, 
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deveria constar o termo avanço. Pois o correto, de acordo com a nova versão elaborada pelo relator, é reduz a idade 

menina de 65 anos para 62. 

 E ainda, estabelece um aumento progressivo da idade mínima até 2036 e diminui o tempo de contribuição para 

aposentadoria integral. Houve também concessões pontuais, como idade mínima diferenciada para policiais e 

professores, bem como para trabalhadores rurais (que também precisarão contribuir menos). 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 24 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Argumentos recursais procedentes, pois não há resposta correta em nenhuma das alternativas. Conforme o comando 

dado, seriam corretas as afirmativas, II, III e IV. 

Fonte: http://www.politize.com.br/ricos-na-politica-tendencia/ 

 

Questão: 33 

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

A única afirmativa incorreta, conforme o comando da questão é a alternativa D, pois professores comuns não são 

responsáveis pelo ensino de conteúdos especializados para cada tipo de deficiência (código braile, orientação e 

mobilidade, uso de tecnologia assistiva, ensino de Libras e de português como segunda língua dos surdos, etc.), que são 

da competência dos professores do ensino especial. Aos professores e professoras do ensino regular compete apenas o 

ensino dos conteúdos curriculares. 

Os alunos com e sem deficiência aprendem todos juntos esses conteúdos, quando as práticas escolares não são 

excludentes. 

Fonte: Programa Ética e Cidadania : construindo valores na escola e na sociedade : inclusão e exclusão social / 

organização FAFE – Fundação de Apoio à Faculdade de Educação (USP) , equipe de elaboração 

Ulisses F. Araújo... [et al.]. –Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 

 

Cargo: Técnico de Enfermagem 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 

 

 

Cargo: Técnico em Desenhos e Edificações 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 



 

36 

 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 

 

 

Cargo: Técnico em Higiene Dental 

 

Questão: 30 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considera-se coerente a afirmativa “O bioma ocupa quase a metade de todo o território brasileiro, estendendo-se por 

terras das regiões do país, com exceção apenas do Sul”. O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia 

ocupa quase a metade do território brasileiro chegando a 49,29%.  Este bioma ocupa terras das regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste, não alcançando as regiões Sul e Sudeste. Na Amazônia, predominam as florestas ombrófilas densas e 

abertas, com árvores de médio e grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas. As florestas extra-

amazônicas coincidem com as formações florestais que compõem a Mata Atlântica, onde predominam as florestas 

estacionais semideciduais (em que 20% a 50 % das árvores perdem as folhas no período seco do ano), e as florestas 

ombrófilas densas e mistas de araucária. Em ambos os conjuntos florestais ocorrem, em menor proporção, as florestas 

estacionais deciduais (em que mais de 50% das árvores perdem folhas no período seco). Assim, a sequência correta é V, 

F, V.  

Fonte: http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm 

 
 
 
 

II 

DAS CONCLUSÕES 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

                                                                           

                                                                          Publique-se, 

 

02 de outubro de 2017. 

 

IDECAN 


