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MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS/GO 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2016 

 
DECISÃO DOS RECURSOS 

(INFRARRELACIONADOS) 

 

I 

DOS RECURSOS 

 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos infrarrelacionados concorrentes aos cargos disponibilizados, 
que insurgem contra a publicação do Gabarito Preliminar, conforme disposto no EDITAL DE CONCURSO 
PÚBLICO Nº 001 DE 2016 do MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS/GO. 
 
 
 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

671000396 Ademir Pereira Celestino Agente Administrativo 

671002059 Warley Ferreira Dos Santos Costa Agente Administrativo 

671002311 Jonathas Taveres Pereira Agente Administrativo 

671000129 Weudes Alves Ribeiro Agente de Combate a Endemias 

671000268 Jesuino Ferreira Dourado Junior Agente de Combate a Endemias 

671001783 Warley Ferreira Dos Santos Costa 
Agente de Serviços Especializados (Auxiliar de 
Almoxarifado) 

671002980 Eraldo Tavares Pereira 
Agente de Serviços Especializados (Auxiliar de 
Almoxarifado) 

671001926 Elisabete Pereira Dourado Agente de Serviços Gerais 

671000815 Mauricio Fagundes Da Silva Santos Auxiliar Administrativo 

671001856 Marcelo Silva De Freitas Auxiliar Administrativo 

671002489 Rogério Felipe Carvalho Filho Auxiliar Administrativo 

671002307 Jonathas Taveres Pereira Auxiliar de Controle Interno 

671001619 Joselita Avelina De Carvalho Gonacalves Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação 

671001788 Denise Barbosa Da Silva Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação 

671000243 Letícia Dos Santos Pereira Bioquímico 

671001098 Jose Pinheiro De Jesus Junior Bioquímico 

671002520 Kálita Rodrigues Costa Aquino Fisioterapeuta 

671000137 Weudes Alves Ribeiro Motorista I 

671000121 Daiquel Ferreira De Oliveira Motorista II 

671000520 Rainiery Soares De Matos Flaminio Motorista II 

671000565 Juliano Leandro De Souza Silva Motorista II 

671001494 Edmacio Oliveira De Almeida Motorista II 

671002828 Marcos Antonio Alves De Sousa Motorista II 
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671002834 Leonardo De Almeida Dos Santos Motorista II 

671002905 Eraldo Tavares Pereira Motorista II 

671003005 Murillo Silveira Lelis Motorista II 

671003185 Fábio Alves Dourado Motorista II 

671003195 Eder Lúcio Santana Carneiro Motorista II 

671000385 Fabula Pereira Vilas Boas Professor 

671000609 Paula Rodrigues Oliveira Gois Professor 

671001919 Weider Cesar Carvalho Augusto Professor 

671002037 Keliane Pereira Vilas Boas Professor 

671003326 Michelly Susan Neves Valente Professor 

671000151 Lurdeci Vieira Da Silva Técnico de Enfermagem 

671002323 Nábila Fernanda Moreira De Sousa Técnico de Enfermagem 

671002595 Magali De Paiva Rodrigues Técnico de Enfermagem 

671002615 Clevisson Camara De Jesus Técnico em Agropecuária 

671001744 Valéria Costa Felipe De Freitas Técnico em Meio Ambiente 

 

 

II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

  

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

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

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

conteúdos programáticos. 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 
Cargo: Agente Administrativo 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
As conjunções subordinativas concessivas introduzem uma oração que expressa ideia contrária à da principal, sem, no 

entanto, impedir sua realização. São elas: embora, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, por mais que, 

posto que, conquanto, etc. 

Fonte: 

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

Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 672p. 

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

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. 696p. 

 

Questão: 05 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“...os perseguidos políticos em 1956, depois de uma "primavera húngara" dizimada por tanques.” / arruinada 

De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, falacioso significa mentiroso; vigente significa atual; correligionário 

significa partidário; e, dizimada significa destruída, arruinada. 



 

3 

 

“... e não só com seus conterrâneos ou correligionários.” (8º§) / antagonistas Correligionário significa: partidário, 

prosélito, sectário. 

“... independentemente da aparente qualidade do sistema educacional vigente.” (4º§) / obsoleto. 

Vigente significa: contemporâneo, atual. 

“Pensei, quando li, em como pode ser falacioso acharmos que basta oferecer educação de qualidade...” (3º§) / genuíno. 

Falacioso significa: Enganoso; que busca enganar, agindo de modo ardiloso; que induz ao erro, fazendo com que alguém 

acredite em algo falso ou mentiroso: discursava com argumentos falaciosos. 

Genuíno significa: autêntico, puro, real verdadeiro, verídico. Portanto é o oposto de “falacioso”. 

Fonte: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da língua portuguesa. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010. 2222 p. 

ISBN 978-85-385-4198-1. 

 

Questão: 08 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
“A solidariedade e a compaixão seriam sentimentos reservados a nós, não aos outros. Vencer essa lógica é dificílimo, 

mesmo entre grupos étnicos no mesmo país, independentemente da aparente qualidade do sistema educacional 

vigente.” (4º§) 

O a, como artigo, é uma palavra variável em género e número que, posta antes de um substantivo, o determina; como 

preposição, o a é uma palavra invariável que liga dois termos de uma frase e mostra a dependência existente entre 

ambos. Assim em “a nós” o termo “a” é uma preposição. 

Outros: se referem sempre à 3.ª pessoa gramatical, indicando que algo ou alguém é considerado de forma 

indeterminada e imprecisa. 

Educacional: o termo qualifica o substantivo sistema, portanto trata-se de um adjetivo. 

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

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

 
Questão: 24 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Todas as questões foram elaboradas com base no conteúdo programático constante no edital do concurso. 
 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sustenta o recurso que a alternativa C seria a correta, alegando que o comportamento omissivo é o que atenta “contra 
toda dignidade do trabalho, em que todos a sua volta pode (sic) se prejudicar.” De acordo com a bibliografia fonte da 
questão e o contexto do enunciado, a única alternativa correta é assédio moral, pelo  o recurso é improcedente. 
Fonte: Barbosa Filho, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental / Antonio Nunes Barbosa Filho. 4ª 
edição. São Paulo: Atlas, 2011; p. 33. 
 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão apresenta um equívoco ao afirmar que o recuo e o espaçamento do conteúdo podem ser 

definidos tanto para a esquerda quanto para a direita. Esta afirmativa é válida apenas para o recurso Recuo. A opção 

espaçamento do conteúdo pode ser configurada "antes" e "depois". 

Apesar deste erro de grafia na contextualização, pode-se verificar que o comando da questão não foi comprometido, 

pois é solicitado em qual grupo/guia estão disponíveis os recursos "Recuo" e "Espaçamento de Conteúdo". Ambos 

recursos estão disponíveis no grupo Parágrafo da guia Layout da Página. 

 

 
 
 
 
 



 

4 

 

Cargo: Agente de Combate a Endemias 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O volume final da mistura deve conter 20% do produto. 

Seja V o volume final da mistura e x o volume do produto. Tem-se que: 

V é dado por (18 + x) que é o volume depois de se acrescentar x litros do produto à mistura. Logo: 

100

20

18
%20 




x

x

V

x
 

Resolvendo-se esta equação, obtém-se o volume de produto que deve ser acrescido: 4,5 litros. 

Note que o recurso interposto não levou em consideração que, ao acrescentar o produto à água, o volume da mistura 

também irá aumentar, ou seja, ao acrescentar 3,6 litros aos 18 litros de água, o volume final passaria a ser 21,6 L, e a 

porcentagem de produto seria %20
6,21

6,3
 . 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

A equação 0117222  xx  possui raízes 13 e 9, como o próprio recurso afirma. 

Logo, 13 – 9 = 4, conforme gabarito preliminar. 

As demais equações não possuem esta propriedade. 

 
 

Cargo: Agente de Serviços Especializados (Auxiliar de Almoxarifado) 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O segundo parágrafo do texto informa que “Essas crianças e adolescentes ainda vivem em contextos de desigualdades”. 

A opção de resposta C está incoerente, pois o texto denota que “São vítimas do racismo nas escolas, nas ruas, nos 

hospitais ou aldeias e, às vezes, dentro de suas famílias. Deparam-se constantemente com situações de discriminação, de 

preconceito ou segregação”. Assim, podemos inferir que o texto tem como objetivo “informar que há muitas crianças e 

adolescentes no país que vivem em contextos de contrastes” e não “demonstrar que no Brasil o racismo está ligado 

exclusivamente ao preconceito”. 

Fonte: o próprio texto. 

 
Questão: 04 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado é enfático ao questionar sobre a afirmativa que apresenta tempo verbal “diferente” dos demais. Dessa 

forma, considera-se que os seguintes tempos verbais encontram-se no presente do modo indicativo: tem; é; e, 

manifesta. Porém, os tempos verbais “melhorou” e “intensificou” apresentam-se no pretérito perfeito do indicativo. 

Fonte: PLATÃO & FIORIN, Para entender o texto. Leitura e redação. 3ª Ed. São Paulo: Ática, 1992. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considerando a proporção entre os lados (3:2) e a área de 216 cm², verifica-se que os lados do retângulo são: 18 cm e 12 

cm. Logo, a diagonal d é: 

cmd 4681812 22  . 
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Questão: 12 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Qualquer valor entre 31 e 35 estudantes resultará em um custo maior para a universidade, pois existe um valor mínimo 

que ela poderá pagar levando 30 estudantes. Segue demonstração por comparação: 

28 estudantes:     3104286028284000   

29 estudantes:     101.3296029294000   

30 estudantes:     100.3306030304000   

31 estudantes:     101.3316031304000    

32 estudantes:     3104326032324000   

Considerando estas comparações, fica evidente que existe uma simetria em torno do preço para 30 pessoas, onde este é 

o menor valor para o preço. 

Outra opção de verificação mais elegante pode ser feita montando-se a equação do preço “P” para “n” pessoas pode ser 

escrita como: 

4000602  nnP  

Que pode ser verificada também, tendo o menor resultado sendo R$ 3.100,00, conforme gabarito preliminar. 

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com intuito de simplificar a resolução, seja x o salário de Lucas. Então: 

Com o aumento incorreto de 1/3, seu salário passa a ser:  xxx
3

4

3

1
  

O salário que ele deveria receber é de: xxx 2,12,0   

Vale notar que o desconto deverá ser efetuado sobre o salário com aumento incorreto de 1/3. 

Retirando-se “p%” do salário com aumento incorreto, obtém-se:  

  %101,02,11
3

4
 pxpx  

Conforme previsto no gabarito preliminar. 

 

Questão: 15 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Sejam os conjuntos: 

Conjunto X = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0} 

Conjunto Y = {-9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...} 

Note que o conjunto X é composto apenas por números NATURAIS. Portanto, valores negativos não estão incluídos 

neste conjunto. 

Logo: W = X∩Y = X = {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0} = “naturais menores que 10”, como o gabarito preliminar afirma. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área da figura cinza é dada pela diferença entre a área do quadrado: 20² = 400 cm², e a área de um círculo de raio 10 

cm: 10²*3,14 = 314 cm². 

Note as quatro divisões do quadrado formam ¼ de círculos de raio 10 cm. Logo, tem-se um círculo completo. 

Logo: 400 – 314 = 86 cm², conforme gabarito. 
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Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Seguem julgamentos das afirmativas com respectiva verificação: 

Lembrando que 
100

%
x

x  . 

100

80

10

8

100

64
%80%64   - VERDADEIRA 

 

  %3%56,2
10000

256

100

16

100

16

100

16
%3%16

2

2


























  - FALSA 

 

    %120%2,1
10000

120

100

12

100

10
%12%10   - FALSA 

 
Questão: 20 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os ângulos aumentam de 10º em relação ao anterior. Logo: 

º92

º82

º72

º62

º52

36040302010360













e

d

c

b

a

aaaaaedcba

 

O valor dos ângulos A e C são: 52º e 72º. Logo, a probabilidade se ser sorteado um dos dois setores é de 104/360 = 

13/90. 

 
Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

O Axé é um gênero musical que surgiu no estado da Bahia na década de 1980 durante as manifestações populares 

do Carnaval de Salvador, misturando o frevo pernambucano, ritmos afro-

brasileiros, reggae, merengue, forró, maracatu e outros ritmos afro-latinos. Apesar de fazer referencia a tradições afro 

descendentes ele não aborda de forma insistente temas como o racismo, a  violência e as precárias condições socais a 

qual são submetidas grande parte da população pobre que habitam áreas periféricas de inúmeras cidades. Contudo, 

esses problemas tendem a ser mais empregados e retratados nos demais ritmos mencionados como opções da referida 

questão dentre eles o hip hop, o rap e o funk. 

Fontes:  

 http://musicabrasileira.webnode.com.br/estilos-musicais-brasileiros/axe-music/ 

 http://www.infoescola.com/artes/hip-hop/ 

 http://brasilescola.uol.com.br/artes/funk.htm 

 http://www.suapesquisa.com/rap/ 

 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_musical
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frevo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reggae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Merengue
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forr%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu
http://musicabrasileira.webnode.com.br/estilos-musicais-brasileiros/axe-music/
http://www.infoescola.com/artes/hip-hop/
http://brasilescola.uol.com.br/artes/funk.htm
http://www.suapesquisa.com/rap/
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Cargo: Agente de Serviços Gerais 
 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A área da figura cinza é dada pela diferença entre a área do quadrado: 20² = 400 cm², e a área de um círculo de raio 10 

cm: 10²*3,14 = 314 cm². 

Note as quatro divisões do quadrado formam ¼ de círculos de raio 10 cm. Logo, tem-se um círculo completo. 

Logo: 400 – 314 = 86 cm², conforme gabarito. 

 

 

Cargo: Auxiliar Administrativo 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A.  
O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente relacionado com outro termo da oração, serve para 
explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar,... esse outro termo. O aposto 
permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos 
ou travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de expressões explicativas (isto é, como,...). O aposto 
enumerativo serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, aparece separado por dois 
pontos ou travessão e vírgulas. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para negarmos uma proposição composta ligada pelo conectivo operacional “E”, basta negarmos ambas as proposições 

individuais (simples) e trocarmos o conectivo “e” pelo conectivo “ou”. Ou seja, transformaremos uma conjunção em 

uma disjunção. 

Assim, ~(P  L)  ~P  ~L, isto é, “Patrícia não gosta de comida italiana ou seu prato predileto não é lasanha”. 

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

 
 

Cargo: Auxiliar de Controle Interno 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A.  
O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente relacionado com outro termo da oração, serve para 
explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar,... esse outro termo. O aposto 
permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos 
ou travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de expressões explicativas (isto é, como,...). O aposto 
enumerativo serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, aparece separado por dois 
pontos ou travessão e vírgulas. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 
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Questão: 23 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A região Centro-Oeste se destaca no setor agropecuário e de produção de alimentos, merecem destaques as regiões de 

Anápolis e Goiânia por conterem atividades relacionadas ao setor agrícola e industrial. 

Fonte: 

 http://professormarcianodantas.blogspot.com.br/2012/06/principais-centros-industriais-do.html 

  http://portalbrasil.net/regiao_centrooeste.htm 

 http://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm 

 
Questão: 29 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Por conter o maior mercado consumidor, automaticamente a classe C consome mais que as demais classes sociais, pois 

se consolidou como a classe média brasileira. 

Fonte: 

 veja.abril.com.brepocanegocios.globo.com 

 http://istoe.com.br/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTAM/ 

 
Questão: 30 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O termo glaciares tem sido bastante difundido e utilizado na contemporaneidade especialmente no que se refere a 

problemas ambientais enfrentados no mundo globalizado. 

Fonte:  

 http://jornalggn.com.br/noticia/o-impacto-do-aquecimento-global-sobre-os-glaciares 

 http://exame.abril.com.br/ciencia/glaciar-da-patagonia-retrocede-1-km-por-aquecimento-global/ 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O enunciado da questão, em nenhum momento, mencionou , enfatizou ou frisou que “a descentralização da execução 

de serviços sociais e infraestrutura é um princípio”, conforme transcrito a seguir: 

ENUNCIADO DA QUESTÃO: “A respeito da organização administrativa brasileira: administração direta e indireta, 

centralizada e descentralizada, analise as afirmativas a seguir.”. 

Dentre os itens a serem julgados, o item II está CORRETO e não efetua particularidade referente à Descentralização 

constitucionalmente citada, ao contrário, faz uma análise da realidade brasileira do cumprimento de tal Princípio. 

Referida questão possui base em estudos respeitados na comunidade acadêmica e, principalmente, no mais importante 

documento a respeito da realidade brasileira, qual seja, PLANO DIRETOR PARA REFORMA DO APARLHO DO ESTADO de 

Bresser Pereira, conforme transcrição a seguir: 

“Visando maior racionalização no uso de recursos, a Constituição de 1988 assegurou como princípio administrativo a 

descentralização da execução dos serviços sociais e de infraestrutura, bem como dos recursos orçamentários para os 

estados e municípios. Consequentemente, estes últimos aumentaram sua participação na repartição da carga tributária. 

Entretanto, os avanços no sentido de conceder maior autonomia na execução de serviços e de favorecer as unidades 

subnacionais caminham lentamente, menos por falta de definição legal do problema, e mais pela crença arraigada na 

cultura política brasileira de que cabe à União promover diretamente o desenvolvimento social do país. Esta crença está 

em contradição com a profunda tradição municipalista brasileira, que vem do período colonial, e aos poucos vai sendo 

abandonada, à medida em que os municípios, melhor dotados de recursos financeiros, vêm assumindo crescentes 

responsabilidades na área social.” 

Fonte: Presidência da República Câmara da Reforma do Estado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado Brasília, 

1995. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado foi elaborado pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado e, 

depois de ampla discussão, aprovado pela Câmara da Reforma do Estado em sua reunião de 21 de setembro de 1995. 

http://portalbrasil.net/regiao_centrooeste.htm
http://istoe.com.br/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTAM/
http://jornalggn.com.br/noticia/o-impacto-do-aquecimento-global-sobre-os-glaciares
http://exame.abril.com.br/ciencia/glaciar-da-patagonia-retrocede-1-km-por-aquecimento-global/
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Em seguida foi submetido ao Presidente da República, que o aprovou. 

 

Questão: 34 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, artigos 146 a 149, transcritos a seguir, a única alternativa 

INCORRETA é a “D”. 

Art. 146. Cabe à lei complementar:  

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; 

 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;  

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, 

inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 

195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.  

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 

arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que:  

I - será opcional para o contribuinte;  

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado;  

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos 

entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;  

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro 

nacional único de contribuintes.  

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.  

Art. 147. Competem à União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em 

Municípios, cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. 

Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:  

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; 

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 

150, III, "b". 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que 

fundamentou sua instituição. 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo. 

Fonte: Constituição Federal de 1988, artigos 146 a 149. 

 
Questão: 38 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para alternativa A. 
A alternativa A está INCORRETA, conforme grifo. 

A alternativa B está CORRETA, conforme grifo. 

A alternativa C está CORRETA, conforme grifo. 

A alternativa D está CORRETA, conforme grifo. 
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“5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

5.1. Introdução 

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)20 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio,resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. 

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas 

e diminutivas. 

A DVP poderá ser elaborada de acordo com um dos dois modelos apresentados neste Capítulo: 

a. Modelo Sintético: este modelo facilita a visualização dos grandes grupos de variações patrimoniais quecompõem o 

resultado patrimonial. Esse modelo especifica apenas os grupos (2º nível de detalhamento do PCASP), acompanhado de 

quadros anexos que detalham sua composição. 

b. Modelo Analítico: este modelo detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. 

Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do Siconfi para fins de consolidação. 

Este Demonstrativo tem função semelhante à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do setor privado. 

Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos 

principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de 

desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos 

patrimoniais. 

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública.” 

Fonte: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 6ª Edição. http://www.tesouro.fazenda.gov.br 

 

Questão: 40 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa D. 
O item I está CORRETO, conforme transcrição. 

O item II está CORRETO, conforme transcrição. 

O item III está INCORRETO, conforme transcrição. 

O item IV está CORRETO, conforme transcrição. 

No que se refere ao item III, a supressão de parte do que se encontra literalmente escrito, tornou a alternativa incorreta, 

haja vista o tratamento diferenciado para pagamento de subsídios de servidores de outros poderes e outros cargos que 

não aqueles mencionados no § 4º do artigo 39. 

Fonte: Constituição Federal de 1988, artigo 37 e 39. 

CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:  

[...]  

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;   

[...]  

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

[...]  

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices;  

[...]  

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo; 
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 Cargo: Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Na referida questão, a pergunta é qual caraterística a embalagem apresenta quando se tem um crescimento microbiano, 

cuja resposta é embalagem estufada. 

As razões recursais dispõem que o crescimento microbiano seria causado por embalagem sujas, pois a embalagem 

estaria contaminada. 

Fonte: CARELLE, A. C; CANDIDO, C. C. Manipulação e Higiene dos Alimentos. SÃO PAULO: ERICA, 2014, 168p. 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recolhimento do lixo e higienização das lixeiras deve ser feito diariamente, não em dias alternados.  

Recomenda-se que o lixo orgânico seja armazenado em câmaras refrigeradas, exclusivas para esse fim, à temperatura 

máxima de 10º c. 

Fonte: Pereira, l.; pinheiro, a. n.; silva, g. c. boas práticas na manipulação de alimentos. rio de janeiro: senac nacional, 

2014.96p. 

 

 

Cargo: Bioquímico 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “B) logo após sua apresentação, o autor utiliza como recurso argumentativo uma contestação válida. ”. A 

contestação ou refutação é o centro da argumentação por contestação da proposição. Trata-se de opor aos argumentos 

favoráveis precedentes, ou à proposição toda, outros, contrários; fato este que não ocorre no texto em análise.  

Fonte:  

 O próprio texto.  

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006 

 

Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Em “Mas não é esse o motivo que(I) faz com que(II) o mundo não queira ver a grande tragédia alimentar que(III) está se 

desenrolando no Iêmen, país que(IV) já era o mais pobre do Oriente Médio [...]” (1º§) o termo “que” indicado por “II” 

não faz referência a qualquer termo antecedente, ou seja, não substitui substantivo ou pronome substantivo. O verbo 

‘fazer’ é transitivo direto. A preposição que (com) , empregada depois de certos verbos transitivos diretos, “mais serve 

para lhes acrescentar um novo matiz de sentido do que reger o complemento desses mesmos verbos”, nas palavras de 

Evanildo Bechara em sua “Moderna gramática portuguesa”. Trata-se de um recurso expressivo que a língua põe à 

disposição do falante. Portanto, o “que”, neste caso, liga orações sintaticamente dependentes, é uma conjunção 

subordinativa integrante.  

Fonte: 

 Bechara, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 

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

 
Questão: 06 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “A) faz uma referência ao assunto tratado no texto de forma realista, validando os argumentos 

apresentados. ” não pode ser considerada correta, pois, no enunciado da questão é possível indicar que a revista cuja 
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capa tem sua imagem reproduzida data de 1968. Deste modo, não é possível dizer que tal revista faz referência ao 

conteúdo de um texto que só foi escrito em 2016. 

Fonte:  

 Textos apresentados. 

 GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 26. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006. 

 
Questão: 10 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa “C) longeva (4º§) / de longa duração e abrangência. ”  não pode ser considerada correta. De acordo com o 

dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o vocábulo “longevo (a) ” não possui como significado em nenhuma de suas 

acepções a ideia de abrangência.   A alternativa “A) coalizão (4º§) / aliança interpartidária” não pode ser considerada 

correta, considerando o contexto em que o vocábulo “coalizão” está inserido no texto em análise: “O Iêmen está sendo 

bombardeado por uma coalizão de países árabes de maioria sunita, liderados pela Arábia Saudita, para evitar que as 

milícias huti, que são xiitas e apoiadas pelo Irã, dominem o país. ” Neste caso, a aliança não é interpartidária, ou seja, 

entre partidos.  

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Ed. Objetiva.  

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando é abordado o conjunto de ações e serviços de saúde de cunho preventivo ou não, isso dá base para a alternativa 

“C” (da integralidade). A alternativa B não corresponde ao texto da questão. 

Fonte: Lei 8080 de 1990 e Constituição Federal do Brasil. 

 
Questão: 33 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

Na respectiva questão, não diz que cobrir o material com toalha papel é a única medida a ser tomada. A 

questão pede para marcar a resposta incorreta em caso de acidente e contaminação com material biológico. 

Conforme Manual de Biosegurança e Boas Práticas Laboratoriais a questão está correta. 

Fonte:  

 Manual de Biosegurança e Boas Práticas Laboratoriais- USP- Pág 18. 

 http://genetica.incor.usp.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-de-biosseguran%C3%A7a-e-Boas-

Pr%C3%A1ticas-Laboratoriais1.pdf 

 
 
Questão: 34 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A alternativa C está incorreta pois, este teste da referida questão é realizado por meio de detecção de anticorpo contra 
a proteína p24 do HIV no soro do paciente e não por antígeno.  
De acordo literatura, dos testes realizados por ELISA, 50% são positivos em até 22 dias após a transmissão do HIV, está 
correta. 
Fonte:  

 Medicina: Diagnóstico e Tratamento. Por LANGE. Pág 659 

 https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptB

R&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa

%20para%20hiv&f=false 

http://genetica.incor.usp.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-de-biosseguran%C3%A7a-e-Boas-Pr%C3%A1ticas-Laboratoriais1.pdf
http://genetica.incor.usp.br/wp-content/uploads/2014/12/Manual-de-biosseguran%C3%A7a-e-Boas-Pr%C3%A1ticas-Laboratoriais1.pdf
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
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 Microbiologia Médica e Imunologia - 13ed.Por Warren Levinson. Pág 372. 

 https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3

%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=o

nepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false 

 Medicina: Diagnóstico e Tratamento. Por LANGE. Pág 659 

 https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptB

R&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa

%20para%20hiv&f=false 

 Microbiologia Médica e Imunologia - 13ed.Por Warren Levinson. Pág 372. 

 https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3

%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=o

nepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false 

 
Questão: 35 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
De acordo com a literatura o CEA deve ser solicitado somente após o diagnóstico anatomopatológico de câncer 

colorretal. Porém é usado clinicamente para monitoramento de recorrência após tratamento cirúrgico e ou 

quimioterápico. 

Fonte:  

 Rotinas em Cirurgia Digestiva - 2.Ed..Por Luiz Rohde. Pág 106 e 107. 

 https://books.google.com.br/books?id=txxyBgAAQBAJ&pg=PA106&dq=marcadores+tumorais&hl=ptBR&sa=X&v

ed=0ahUKEwiCiJvC3rzPAhWFI5AKHb_HD0g4ChDoAQg4MAM#v=onepage&q=marcadores%20tumorais&f=false 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 

De acordo com a literatura, a cólera faz com que a urina fique esverdeada ou azulada, assim como, na 
literatura também está descrito que a urina quase incolor (palha), está correlacionada com insuficiência renal 
avançada.  
Fonte:  

 Interpretação de Exames Laboratoriais na Prática do Enfermeiro. Por Carlos Leonardo Figueiredo 
Cunha. Pág 57. 

 https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urin&
hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjSl6rgbzPAhUHfZAKHfMcBIwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=elementos%20a
normais%20na%20urin&f=false 

 
 

Cargo: Fisioterapeuta 
 
 
Questão: 03 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Dentre as alternativas a seguir, apenas a alternativa “C” atende ao enunciado. A alternativa A apresenta uma 

constatação do autor do texto, a alternativa B apresenta um fato, a alternativa D apresenta um ponto de vista através da 

expressão “tragado”. Apenas a alternativa C apresenta uma avaliação acerca do fato (tragédia humana): o autor avalia 

que a tragédia tem outros fatores além da pobreza no país.  

A) “Uns viram o rosto, outros fecham os olhos. ” (1º§) 

B) “[...] há 1,5 milhão de crianças subnutridas no Iêmen. ” (2º§) 

C) “Essa tragédia humanitária não é resultado apenas da pobreza longeva no país. ” (4º§) 

D) “[...] país que já era o mais pobre do Oriente Médio quando foi tragado para uma guerra civil em março de 2015. ” 

(1º§) 

https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Uldn1IkX2EC&pg=PA659&dq=t%C3%A9cnica+de+elisa+para+hiv&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiUkcT32LzPAhVBjZAKHdmeCJcQ6AEINDAC#v=onepage&q=t%C3%A9cnica%20de%20elisa%20para%20hiv&f=false
https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=OFDWCwAAQBAJ&pg=PA372&dq=teste+r%C3%A1pido+para+detec%C3%A7%C3%A3o+de+anticorpo+HIV&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiLkdiT1rzPAhVGI5AKHYyyD00Q6AEINDAB#v=onepage&q=teste%20r%C3%A1pido%20para%20detec%C3%A7%C3%A3o%20de%20anticorpo%20HIV&f=false
https://books.google.com.br/books?id=txxyBgAAQBAJ&pg=PA106&dq=marcadores+tumorais&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiCiJvC3rzPAhWFI5AKHb_HD0g4ChDoAQg4MAM#v=onepage&q=marcadores%20tumorais&f=false
https://books.google.com.br/books?id=txxyBgAAQBAJ&pg=PA106&dq=marcadores+tumorais&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwiCiJvC3rzPAhWFI5AKHb_HD0g4ChDoAQg4MAM#v=onepage&q=marcadores%20tumorais&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urin&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjSl6rgbzPAhUHfZAKHfMcBIwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urin&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urin&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjSl6rgbzPAhUHfZAKHfMcBIwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urin&f=false
https://books.google.com.br/books?id=Y1AkBAAAQBAJ&pg=PT36&dq=elementos+anormais+na+urin&hl=ptBR&sa=X&ved=0ahUKEwjSl6rgbzPAhUHfZAKHfMcBIwQ6AEIKTAA#v=onepage&q=elementos%20anormais%20na%20urin&f=false
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Fonte: 

 O próprio texto.  

 Koch, Ingedore. Elias, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. Ed. Contexto 

 
 
Questão: 19 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No Edital está descrito: Portarias e Leis do Sistema Único de Saúde. Sendo a Portaria 958, que infere as equipes de 

profissionais do ESF, uma portaria de veemência à saúde pública, entendemos como implicada a prova. 

Fonte: Edital do Concurso Público para o Município de Damianópolis e Portaria 958 de 2016. 

 
Questão: 32 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
No contato inicial, a extensão do joelho é mantida de forma concêntrica por ação do quadríceps. Na fase de apoio 

terminal, o momento criado no mediopé, é dorsiflexor e não planteflexor. No balanço terminal a aceleração da flexão é 

feita de forma passiva. E na fase de balanço médio, o joelho atinge cerca de 30° de flexão, o pico de 60° é alcançado na 

fase seguinte. Sendo assim, diante do exposto a alternativa correta é a C. 

Fonte: Lippert, Lynn S. Cinesiologia Clínica e Anatomia. 5 Ed – Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013. 

 

 

Cargo: Educador Social 
 

Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A.  
O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente relacionado com outro termo da oração, serve para 
explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar,... esse outro termo. O aposto 
permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos 
ou travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de expressões explicativas (isto é, como,...). O aposto 
enumerativo serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, aparece separado por dois 
pontos ou travessão e vírgulas. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
 

Cargo: Motorista I 
 
 
Questão: 01 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Considera-se que o sexto parágrafo do texto denota que “Um estudo internacional publicado numa das revistas médicas 

de maior prestígio (The Lancet) procurou quantificar os prejuízos causados pela pandemia de inatividade física”. 

Portanto, o texto tem como finalidade “salientar a importância de praticar atividade física”. Assim, observamos que as 

demais informações são indevidas, pois: o quinto parágrafo informa que “No Brasil, 52% da população adulta está acima 

do peso”; o oitavo parágrafo denota que “Consideraram o impacto direto no sistema de saúde causado por cinco 

enfermidades, nas quais a influência da vida sedentária é conhecida com mais detalhes: doença coronariana, derrame 

cerebral, diabetes tipo 2, câncer de mama, câncer de cólon e reto”, e não “avaliar” o sistema de saúde em relação ao 

sedentarismo, conforme a opção de resposta; e, ainda, o quarto parágrafo informa que “As refeições da classe média de 

hoje são mais nutritivas do que as dos nobres nos castelos medievais”. 

Fonte: o próprio texto. 
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Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O último parágrafo do texto informa que “Foram classificadas como inativas as pessoas que não seguem a 

recomendação da Organização Mundial da Saúde de praticar atividade física de intensidade moderada ou vigorosa, 

durante pelo menos 150 minutos por semana”. As demais informações a serem analisadas: “o sedentarismo melhora a 

qualidade de vida”; “o sedentarismo é considerado atualmente como um problema de saúde pública”; e, “os exercícios 

físicos causam diminuição de morte prematura e auxiliam na manutenção do peso” são contrárias ao texto ou, ainda, 

não foram mencionadas. 

Fonte: o próprio texto. 

 
 

Cargo: Motorista II 
 
Questão: 12 
Recurso Procedente. Questão Anulada. 
De fato, quando o dia 5 de abril cair em uma terça-feira, o dia 23 deste mesmo mês será em um sábado. Portanto, a 

questão não possui alternativa de resposta correta e deve ser anulada. 

 
Questão: 15 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A. 
Os animais apresentados, com exceção do Tigre, são herbívoros. Quanto à classificação de listras, Girafas não possuem 

listras e existem variedades de cores para Tigres de diferentes espécies, tornando a única separação plausível quanto a 

carnívoro e herbívoro. 

Houve um erro material quanto à divulgação do gabarito preliminar, portanto foi alterado.  

 
 

Cargo: Professor 
 
Questão: 02 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Não só... mas também, não só... como (também) são locuções conjuncionais correspondentes a uma expressão 

descontínua e estabelecem uma coordenação binária (com não mais de dois termos coordenados). O nexo semântico é 

o de adição entre esses dois termos. Mas não aduz nenhuma função adversativa ou valor de contraste à locução. Esta 

tem um sentido unitário autônomo, não conformável com a soma do significado de cada palavra que a compõe. 

Portanto, a alternativa correta é a alternativa A: “E”. 

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
Questão: 11 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Espelhando as informações no diagrama de Venn tem-se: 

170 disseram preferir os livros; (desta forma considera-se todos os leitores que preferem os livros) 

110 preferir APENAS os filmes, e (desta forma considera-se todos os leitores que preferem Apenas os filmes) 

120 preferiam ambos os produtos. 

 

 

 

 

 

 

http://drauziovarella.com.br/videos-3/atividade-fisica-e-mortalidade/
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Total = número de leitores que preferem APENAS os filmes + numero de leitores que preferem APENAS os livros + 

numero de leitores que preferem ambos. 

Total = 170 – 120 + 120 + 110 = 280 leitores. 

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

 
Questão: 14 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Com as informações apresentadas na questão pode-se formar um sistema linear: 

(h = homens; m = mulheres;      c = crianças) 

 

 
-25h – 150m – 215c = -3895 

 

 
43c = 344 

c=8 

 
59m = 708 

m= 12 

 
5h = 75 

h  = 15 

Como a família é formada por 1 homem, 1 mulher e  2 crianças, logo: 

h + m + 2c = 15 + 12 + 16 = 43,00 

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

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Observando a questão percebe-se que trata de uma Progressão Geométrica. Considerando que nenhum tempo se 

passou até que o recife possuísse 80% da área, logo deve-se considerar a1 como o primeiro fenômeno ocorrido, então : 

a1 = 40% 

an = a1 . r
n-1 

a6 = 40 .  = 40 . = 1,25 % da área original. 

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

 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando o impeachment ocorre antes da primeira metade do mandato ser concluído, ou seja, antes dos dois anos iniciais 

de mandato será preciso convocar nova eleição. Caso contrário quem assume o poder é o vice-presidente. No caso 

brasileiro a ex  presidente Dilma Roussef assumiu o poder em Janeiro de 2014 e o impeachement teve seu desfecho em 

31 de Agosto (2 anos e meio após o início do mandato). 

Fonte:  

 http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/como-funciona-o-processo-de-impeachment-de-dilma.html 

 http://jus.jusbrasil.com.br/noticias/174066412/entenda-como-funciona-o-impeachment 

 https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-

brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/como-funciona-o-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://jus.jusbrasil.com.br/noticias/174066412/entenda-como-funciona-o-impeachment
https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html
https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html
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 http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/dilma-e-afastada-e-temer-assume-o-governo.html 

 
Questão: 36 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
A competência de efetuar as operações básicas da aritmética, com números inteiros e racionais, continua sendo 

necessária para a formação básica de todos os cidadãos, respeitada a complexidade dessas operações. O uso da 

calculadora, por exemplo, torna indispensável desenvolver no estudante a capacidade de efetuar cálculos mentais e 

estimativas. O cálculo por arredondamento é uma dessas estratégias, ao lado da estimativa da ordem de grandeza dos 

resultados das operações. A ampliação dessas capacidades vai permitir ao estudante controlar o resultado de cálculos 

realizados com a calculadora ou o computador e, dessa forma, não o deixar refém desses instrumentos. 

Fonte: Considerações sobre a Matemática no Ensino Fundamental. SANTOS, Marcelo Câmara dos Santos. LIMA, Paulo 

Figueiredo.      portal.mec.gov.br 

 
Questão: 39 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O brincar é determinado por duas características: criação de situação imaginária e comportamento regrado. De acordo 

com Vygotsky, reconhecer a existência de situação imaginária na brincadeira foi comumente associado a determinado 

tipo de jogo. Em contrapartida, qualificar qualquer jogo ou brincadeira pela atuação dos processos imaginários significa 

reconhecer o vínculo existente entre motivação lúdica e desenvolvimento do pensamento simbólico. 

  O conteúdo da questão está de acordo com as referências do Edital no item As concepções da ludicidade: o jogo, 

brinquedo e brincadeira e suas aplicações no processo de aprendizagem; sendo assim, não há necessidade de citar a fase 

na qual a criança se encontra para responder. 

Fonte: A ludicidade na educação infantil: uma abordagem histórico-cultural. PIMENTEL, Alessandra. Psicol. 

educ.  n.26 São Paulo jun. 2008. 

 
 

Cargo: Técnico de Enfermagem 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A.  
O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente relacionado com outro termo da oração, serve para 
explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar,... esse outro termo. O aposto 
permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos 
ou travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de expressões explicativas (isto é, como,...). O aposto 
enumerativo serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, aparece separado por dois 
pontos ou travessão e vírgulas. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
Questão: 37 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
O recurso torna-se improcedente, pois a questão apresentou duas semelhanças entre as questões B e C e não 

compromete a sequência correta relacionada às afirmativas apresentadas para análise. Verifica-se que a sequência  

V,V,V e F é coerente conforme  os passos para a administração do medicamento em tese diluído , ressalta que a única 

opção falsa  é a ultima alternativa, sendo que a correta seria: Não é necessário retirar qualquer pó branco não 

dissolvido que permaneça no fundo do copo, jogue fora o que sobrou. Repita esse processo cada vez que for dar o 

medicamento à criança. 

Fonte :http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/02014CIEVS/DLUICAO_TAMIFLU.pdf 
 
 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/dilma-e-afastada-e-temer-assume-o-governo.html
http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/02014CIEVS/DLUICAO_TAMIFLU.pdf
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Cargo: Técnico em Agropecuária 
 
Questão: 22 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Quando o impeachment ocorre antes da primeira metade do mandato ser concluído, ou seja, antes dos dois anos iniciais 

de mandato será preciso convocar nova eleição. Caso contrário quem assume o poder é o vice-presidente. No caso 

brasileiro a ex-presidente Dilma Roussef assumiu o poder em Janeiro de 2014 e o impeachement teve seu desfecho em 

31 de Agosto (2 anos e meio após o início do mandato). 

Fonte:  

 http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/como-funciona-o-processo-de-impeachment-de-

dilma.html 

 http://jus.jusbrasil.com.br/noticias/174066412/entenda-como-funciona-o-impeachment 

 https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-

brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html 

 http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/dilma-e-afastada-e-temer-assume-o-governo.html 

 
Questão: 31 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Os alimentos amendoim, soja e trigo são proteicos, desta maneira, a letra C é a única alternativa que apresentam todos 

os itens como energéticos sendo milho em grão, farelo de amendoim e farelo de arroz. 

Fonte: COMPOSIÇÃO de alimentos e exigências nutricionais de aves e suínos (tabelas Brasileiras). São Paulo: UFV, 1985. 

59 p 

 

 

Cargo: Técnico em Meio Ambiente 
 
Questão: 08 
Recurso Procedente. Gabarito alterado para a alternativa A.  
O aposto é um termo acessório da oração que, sintaticamente relacionado com outro termo da oração, serve para 
explicar, esclarecer, desenvolver, detalhar, enumerar, especificar, resumir, comparar,... esse outro termo. O aposto 
permite o enriquecimento textual, fornecendo informações novas sobre os termos da oração. Pode aparecer antes ou 
depois do termo ao qual se refere, bem como ser destacado ou não por sinais de pontuação, como vírgula, dois-pontos 
ou travessão. Pode ainda ser precedido ou não de preposições ou de expressões explicativas (isto é, como,...). O aposto 
enumerativo serve para enumerar partes constituintes de um termo da oração. Na frase, aparece separado por dois 
pontos ou travessão e vírgulas. 
Fonte: CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 
Questão: 18 
Recurso Improcedente. Ratifica-se a opção divulgada no gabarito preliminar. 
Para negarmos uma proposição composta ligada pelo conectivo operacional “E”, basta negarmos ambas as proposições 

individuais (simples) e trocarmos o conectivo “e” pelo conectivo “ou”. Ou seja, transformaremos uma conjunção em 

uma disjunção. 

Assim, ~(P  L)  ~P  ~L, isto é, “Patrícia não gosta de comida italiana ou seu prato predileto não é lasanha”. 

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

 

 

 

 

 

 

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/como-funciona-o-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/12/como-funciona-o-processo-de-impeachment-de-dilma.html
http://jus.jusbrasil.com.br/noticias/174066412/entenda-como-funciona-o-impeachment
https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html
https://noticias.terra.com.br/entenda-como-funciona-um-processo-de-impeachment-no-brasil,322084351fdc18ac393849ec00274441ienkd82x.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/05/dilma-e-afastada-e-temer-assume-o-governo.html
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III 
DAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 

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

fundamentações supraelencadas. 

 

Publique-se 
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