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Município de Tenente Ananias/RN 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001 DE 2017 

 

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 

2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE ANANIAS/RN. 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 

Inscrição  Nome Cargo 

769000052 Moisés Marques Barros Agente Comunitário de Endemias 

769000099 Edgar Elly De Sousa Santos Agente Comunitário de Endemias 

769000487 Fernando Silva Dos Santos Agente Comunitário de Endemias 

769000700 Jose Matheus De Lima E Silva Agente Comunitário de Endemias 

769003314 Luiz Gustavo Alves De Freitas Agente Comunitário de Endemias 

769004405 Sebastiana Rafaela Silva Pinto Agente Comunitário de Endemias 

769006178 Jose Wakson Sousa De Azevedo Agente Comunitário de Endemias 

769000265 Tereza Raquel De Araujo Agente de Tributação 

769003534 Daniela Cristina Medeiros De Queiros Agente de Tributação 

769000712 Jose Matheus De Lima E Silva Agente de Vigilância Sanitária 

769003560 George Vieira Do Nascimento Agente de Vigilância Sanitária 

769003752 Laiane Elias Dantas Assistente Social 

769000536 Mara Mônica Morais De Queiroz Auxiliar de Consultório Dentário 

769000634 Francisca Joyce Pereira Da Silva Auxiliar de Consultório Dentário 

769005078 Francisca Maianny Gomes Ribeiro Auxiliar de Consultório Dentário 

769006418 Francisco Batista Júnior Auxiliar de Consultório Dentário 

769003171 Israel Breno Nascimento De Souza Auxiliar de Secretaria 

769005294 Maria Michelle De Oliveira Auxiliar de Secretaria 

769000036 Francisco Florêncio Da Costa Filho Auxiliar de Serviços Gerais 

769000039 Janaina Bezerra Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769000053 Moisés Marques Barros Auxiliar de Serviços Gerais 

769000084 Renata Nobre Fernandes Auxiliar de Serviços Gerais 

769000086 Maria Aline De Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

769000092 Maciel Moura Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769000128 Maria Elivania Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769000208 Maria Leane Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

769000209 Maria Seonara Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 
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769000442 Marilía Azevedo Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

769000477 Márcio Barreto Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769000552 Raimundo Nonato Filho Auxiliar de Serviços Gerais 

769000631 Auclerio Pereira Costa Auxiliar de Serviços Gerais 

769000849 Marinalda Maria Maia Auxiliar de Serviços Gerais 

769000850 Wesley Felipe Gomes Cavalcante Auxiliar de Serviços Gerais 

769000941 Rayandra De Paiva Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769001437 Francisco Clecio Teodoro Auxiliar de Serviços Gerais 

769001470 Artur Cezar Rocha De Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

769001554 Jacob Henrique De Medeiros Freitas Auxiliar de Serviços Gerais 

769001767 Igor Ferreira De Araújo Auxiliar de Serviços Gerais 

769001867 Cosme Geilson Silva Duarte Auxiliar de Serviços Gerais 

769002016 Rosilandia Candido Queiroz Auxiliar de Serviços Gerais 

769002144 Pedro Felix Da Costa Neto Auxiliar de Serviços Gerais 

769002145 Wallyson Lucas Campos Gomes Auxiliar de Serviços Gerais 

769002153 José Douglas De Morais Auxiliar de Serviços Gerais 

769002263 Fortunato Galiza Duarte Neto Auxiliar de Serviços Gerais 

769002328 Edilene Galdino De Andrade Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769002335 Everaldo Jose Da Silva Andrade Auxiliar de Serviços Gerais 

769002466 Francisco Das Chagas Melo Auxiliar de Serviços Gerais 

769002562 Gerferson Tairone Dias Campos Auxiliar de Serviços Gerais 

769002864 Francksilva Joao De Sousa Auxiliar de Serviços Gerais 

769002976 Michael Bento De Alencar Auxiliar de Serviços Gerais 

769003143 Vanderlandia Ana Oliveira Dos Santos Auxiliar de Serviços Gerais 

769003234 Maurício Ribeiro Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769003474 Francisco Paulionerio Costa De Lima Auxiliar de Serviços Gerais 

769003505 Isaque Marques Barros Auxiliar de Serviços Gerais 

769003640 Marcksuel Oliveira Batista Auxiliar de Serviços Gerais 

769003661 Narla Begna Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769003809 José Pereira De Alencar Sobrinho Auxiliar de Serviços Gerais 

769003825 Sávia Beatriz Holanda Feitoza Auxiliar de Serviços Gerais 

769004140 Francisco Marcélio Nogueira Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769004146 Andressa Moreira De Queiroz Auxiliar de Serviços Gerais 

769004226 Maria Alzirene Ferreira Auxiliar de Serviços Gerais 

769004296 Luiz Lindovan De Souza Melo Auxiliar de Serviços Gerais 

769004306 Maria Joelma De Holanda Silveira Auxiliar de Serviços Gerais 

769004316 Lenilson Ramos Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769004336 Maria Eduarda Santana Auxiliar de Serviços Gerais 

769004416 Maciel De Freitas E Souza Auxiliar de Serviços Gerais 

769004417 Livia Suzyane Marcos Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769004488 Albertina Fernandes Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769004507 Malsen Lathur Dos Santos Morais Auxiliar de Serviços Gerais 

769004526 Maria De Lourdes Oliveira Pereira Auxiliar de Serviços Gerais 

769004568 Horlando Duarte De Lima Filho Auxiliar de Serviços Gerais 

769004628 Jose Fernandes Vieira Auxiliar de Serviços Gerais 

769004649 Francisco Hélio Pereira Cavalcante Auxiliar de Serviços Gerais 

769004726 Vanubia Maria Alves Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769004846 Julia Mariana Freire Carlos Auxiliar de Serviços Gerais 

769004867 Antonio Alexandro Bezerra Auxiliar de Serviços Gerais 

769005231 Valério Nascimento Da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769005254 Josefa Nunes De Andrade Silva Auxiliar de Serviços Gerais 

769005263 Maria Vanderlea De Lima Freitas Auxiliar de Serviços Gerais 

769005319 Priscila Dos Santos Ferreira Lucas Auxiliar de Serviços Gerais 
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769005323 Caio Rodrgues Teixeira Alves Auxiliar de Serviços Gerais 

769005599 Janaina Estrela De Oliveira Auxiliar de Serviços Gerais 

769005858 Alessandra De Carvalho Freitas Fernandes Auxiliar de Serviços Gerais 

769005998 Leandro De Andrade Paulino Dias Auxiliar de Serviços Gerais 

769006405 João Paulo Alexandre Auxiliar de Serviços Gerais 

769006445 Anaizia De Souza Cavalcante Auxiliar de Serviços Gerais 

769006456 Francisco Ellton Alamo Belo Batista Auxiliar de Serviços Gerais 

769006498 Elaine Cristina Ferreira Paiva Auxiliar de Serviços Gerais 

769006579 Henderson Castro Barros Mangueira Auxiliar de Serviços Gerais 

769006807 Helen Do Nascimento Costa Auxiliar de Serviços Gerais 

769006988 Jucelia Ferreira Ambrosio Abrantes Auxiliar de Serviços Gerais 

769000129 Jose Hallyson Maia Franco Digitador 

769000862 Dino Benevides De Souza Neto Digitador 

769003256 Bruno Morais Pinheiro Digitador 

769003804 José De Sousa Pereira Digitador 

769005008 Joamar Freitas Diniz Digitador 

769005964 Iley Cezar Oliveira Fechine Digitador 

769006678 José Ivanildo Paulino Da Silva Júnior Digitador 

769000698 Bernardino Francisco Da Silva Neto Educador Físico 

769000110 Helder Viana Marinho De Oliveira Júnior Guarda Municipal 

769000385 Francisco Sigmá De Oliveira Júnior Guarda Municipal 

769000854 Wesley Felipe Gomes Cavalcante Guarda Municipal 

769004588 Isaque Marques Barros Guarda Municipal 

769005267 Fancisco Rogéio De Paiva Guarda Municipal 

769005302 André Luiz Lucas Guarda Municipal 

769006069 Jenneilson Andrade Guarda Municipal 

769001008 Danielle Pereira De Almeida Monitor de Creche 

769004742 Maria Bruna Monte Moreira Monitor de Creche 

769006246 Leilson Correia De Paiva Monitor de Creche 

769006729 Gilberlandio Da Silva Monitor de Creche 

769001514 Mara Sinthya De Sousa Martins Nutricionista 

769004508 Adriana Eleuterio Da Silva Nutricionista 

769004630 Jose Antônio Da Silva Filho Professor com Licenciatura em Geografia 

769000082 Thierry Ferreira Cavalcanti Professor com Licenciatura em Matemática 

769004485 Emanuel Messias Nogueira De Sousa Professor com Licenciatura em Matemática 

769004645 Rozenilto Jose De Lima Professor com Licenciatura em Matemática 

769004941 Francisco Rafael De Paiva Professor com Licenciatura em Matemática 

769000857 Vanderlei Francisco De Lima Professor com Licenciatura em Pedagogia 

769003690 Karine Nascimento Accioly Professor com Licenciatura em Pedagogia 

769005886 Rodrigo Gomes Da Silva Professor com Licenciatura em Pedagogia 

769003448 Francisco Madson De Queiroz Recepcionista 

769003702 Marcelly Duarte De Andrade Recepcionista 

769006120 Marnilsony Duarte Gomes Recepcionista 

769001057 Aguidon Mesquita Da Costa Técnico em Enfermagem 

769004680 Aldeiza Mariano De Lima Técnico em Enfermagem 

 

 

II 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 



 

4 

 

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

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

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

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas. 

 

 

Cargo: Agente Comunitário de Endemias 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 

a questão. Deste modo a questão foi anulada. 

 

Questão: 17 

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

O enunciado afirma que o conjunto C está representado na cor cinza. Logo, a alternativa que possuir coloração cinza de 

acordo com o que se sabe dos conjuntos A e B, será a correta. 

A alternativa correta é a “D”, pois o conjunto C é representado pela união entre os conjuntos A e B, sendo que não existe 

intersecção entre estes. 

Note que apenas a alternativa D apresenta tal representação cinza, tendo em vista que a alternativa A exclui os conjuntos 

A e B (pois os mesmos não estão em cinza). 

A alternativa B é automaticamente excluída como correta, pois nela existe intersecção entre A e B. 

A alternativa C está incorreta, pois se C – A = B, significa que o conjunto C é dado pela união de A e B (sem nenhum 

elemento além dos contidos em A e B.) 

Portanto o gabarito preliminar será mantido. 

 

Questão: 21 

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

O recurso é improcedente para a anulação da questão, uma vez que os Estados membros de uma federação não se 

enquadram dentro da categoria de soberania, a não ser na forma relativa. Os Estados membros de uma federação são 

regidos pela constituição federal, e mesmo que possuam suas próprias constituições, essas são menores dentro da 

hierarquia jurídica da federação. Inclusive, suas leis estaduais não podem contradizer alguns princípios da lei federal. 

Ainda, é justamente essa relação hierárquica entre as constituições estaduais e federal que justificam a ideia de uma 

federação, caso contrário seriam países independentes.   

Fonte:  

 http://www.srbarros.com.br/pt/estado-unitario-estado-regional-estado-federal.cont 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/estado-nacao-governo.htm 

Questão: 24 

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

É importante destacar que a afirmação que trata o senado como representante dos entes federados, em momento algum 

menciona que ele representa todos os entes federados, o que torna a afirmação legítima. Assim, mesmo que o argumento 

recursal seja verdadeiro, ele não refuta a construção textual e argumentativa da questão. Portanto, o recurso é 

improcedente.  

Fonte:  https://www.congressonacional.leg.br/portal/congresso/atribuicoes 

 

http://brasilescola.uol.com.br/geografia/estado-nacao-governo.htm
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Questão: 25 

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

Os dois textos tratam de questões de estudo da demografia. Elas não representam ideias opositoras, mas sim 

complementares dentro de um sistema de seguridade social, onde em todas as fases da vida o cidadão está amparado, 

seja pela sua força de trabalho ou pela previdência quando já não tem a saúde. Portanto, o recurso é improcedente.  

Fonte:  

 http://segurancadotrabalhonwn.com/entenda-a-importancia-da-previdencia-social/ 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm 

 http://www.previdencia.gov.br/ 

 

Questão: 29 

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

Recurso não argumenta no sentido de anulação da questão, já que apresenta um argumento inválido ao afirmar que a 

imagem trata da sede do poder executivo, quando, na verdade, representa o congresso nacional, sede do poder 

legislativo. 

Fonte: http://observatorio.setur.df.gov.br/index.php/brasilia/patrimonio-cultura-da-humanidade/monumental/ 

https://www2.congressonacional.leg.br/visite/arquitetura 

 

Questão: 32 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a alternativa D. 

O gabarito correto é a opção D, pois No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e uma das afecções 

dermatológicas e não musculares como indica o gabarito. 

Fonte: 

 Ministério da Saúde Secretaria de Vigilância em Saúde  2.ª Edição Série A. Normas e Manuais Técnicos Brasília – 

DF 2007 

 MANUAL DE VIGILÂNCIA DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_leishmaniose_2ed.pdf  

 

Cargo: Agente de Tributação 

 

Questão: 04 

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

A internet é um direito civil porque é um direito instituído por leis e não um direito próprio ou intrínseco dos seres 

humanos. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 05 

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

 Através de uma leitura atenta, pode-se identificar que o pronome “ela” retoma a expressão “alguma coisa”. 

Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 

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

A Classe Gramatical é um conteúdo presente no Edital do Concurso. Nessa questão, deveria marcar a classe gramatical 

das palavras grifadas. As palavras pertencem à classe dos substantivos (palavra que nomeia os seres) e adjetivos (palavra 

que caracteriza o substantivo).  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_leishmaniose_2ed.pdf
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Nas alternativas A, C e D as palavras “boa”, “humano” e “novas” são adjetivos que estão caracterizando os substantivos 

“intenção”, “direito” e “possibilidades”. Na alternativa “B” a palavra sublinhada é “vida” que é um substantivo e está 

sendo caracterizada pelo adjetivo “saudável”. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. SCIPIONE. 

 

Questão: 25 

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

O texto é apenas um suporte e a pergunta não se refere a estar relacionada diretamente ao texto, mas ao assunto. A 

resposta CORRETA é a letra D. Os recursos hídricos são um elemento-chave nas políticas de combate à pobreza, mas por 

vezes são ameaçados pelo próprio desenvolvimento. A água influencia diretamente o nosso futuro, logo, precisamos 

mudar a forma como avaliamos, gerenciamos e usamos esse recurso, em face da sempre crescente demanda e da 

superexploração de nossas reservas subterrâneas Já existe um consenso internacional de que água e saneamento são 

essenciais para que muitos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sejam atingidos. Eles estão indissoluvelmente 

ligados a questões como mudança climática, agricultura, segurança alimentar, saúde, energia, equidade, questão de 

gênero e educação. A água é essencial para o crescimento da economia e para o combate à pobreza, e também é 

diretamente afetada pelo desenvolvimento econômico. Para encontrar uma solução para esse desafio, devemos buscar 

um equilíbrio entre o suprimento e a demanda da água. 748 milhões de pessoas ainda não têm acesso a fontes de água 

potável de qualidade. E aqueles mais afetados são as pessoas de baixa renda, os desfavorecidos e as mulheres. A irrigação 

intensa de plantações, a liberação descontrolada de pesticidas e produtos químicos em cursos d’água e a ausência de 

tratamento de esgoto – que são o caso para 90% das águas residuais em países em desenvolvimento – são provas dessa 

situação. A mudança climática aumenta ainda mais essa pressão. A maior variação na precipitação e a elevação das 

temperaturas causam mais evaporação e transpiração por parte da vegetação. Além disso, a elevação do nível do mar 

ameaça os lençóis freáticos nas áreas costeiras.    

Fonte:   

 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/ 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf 

 https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-

mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

 https://nacoesunidas.org/agua-e-condicao-para-a-criacao-de-empregos-segundo-novo-relatorio-das-nacoes-

unidas/ 

 

Questão: 26 

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

A resposta CORRETA é a letra B. segundo o Decreto Lei nº 898 de 29 de Setembro de 1969, divulgar, por qualquer meio de 

comunicação social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar 

indispor o povo com as autoridades constituídas, pode trazer pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Se a divulgação 

provocar perturbação da ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil, 

a pena pode ser de 2 a 5 anos. Se a responsabilidade pela divulgação couber a diretor ou responsável pelo jornal, 

periódico, estação de rádio ou de televisão será, também, imposta a multa de 50 a 100 vezes o valor do salário-mínimo 

vigente na localidade, à época do fato, elevada ao dobro. 

Fonte:  
 

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-

mundial.html 

 https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=NOT%C3%8DCIA+FALSA 

 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126023/decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969#art-16
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969
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Cargo: Agente de Vigilância Sanitária 

 

Questão: 31 

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

Salienta-se que, a alternativa refere-se à questão incorreta, dessa forma o controle físico não apresenta o tipo de conceito 

exposto, este refere-se ao controle mecânico. Que é aquele onde, utilizam-se métodos que eliminam ou reduzem as áreas 

onde os vetores se desenvolvem como a remoção da água estagnada, a destruição de pneus velhos e latas que servem 

como criadouros de mosquito.  

 Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. Curso de Especialização em Análise Ambiental Saneamento Básico e 

sua Relação com o Meio Ambiente e a Saúde Pública.  JÚLIA WERNECK RIBEIRO; JULIANA MARIA SCORALICK ROOKE. Juiz 

de Fora 2010. 

 

Questão: 35 

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

A questão refere-se a marcar a alternativa incorreta, dessa forma o item é apresentado como desvantagens para este 

método de disposição que é de acordo com as condições climáticas de operação durante todo o ano. 

 Fonte: Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Administração Curso de Graduação em Administração.  Enio 

Fernando Höehr Pedroso.  Destinação e Armazenagem de Resíduos Sólidos em Propriedades Rurais, Porto Alegre 2010.  

 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão contém mais de uma alternativa que atenda ao enunciado, portanto, foi anulada. 
Fonte: Universidade Federal de São Carlos Centro de Ciências Agrárias Departamento de Tecnologia 
Agroindustrial e Socioeconômica Rural Microbiologia dos Alimentos Prof. Dr.: Octávio Antônio Valsechi. Araras, 
SP 2006. 
 

Questão: 38 

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

Nos estabelecimentos que recebem materiais, abatem ou industrializam as diferentes espécies de açougue, entendidas 

como tais as fixadas neste Regulamento ocorrem  inspeção.  

Fonte:  
 Decreto No 30.691, De 29 De Março De 1952.  

 Http://Www.Planalto.Gov.Br/Ccivil 

 

Cargo: Assistente Social 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. Deste modo a questão foi anulada. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

Questão: 34 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa C. 

A resposta que corresponde ao comando da questão é a letra C cujo conteúdo é: “Defende a luta pela ampliação da 

seguridade social, com garantia de saúde pública e previdência para aqueles considerados hipossuficientes”. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2030.691-1952?OpenDocument
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 De acordo com PIANA, é tarefa inerente à profissão compreender a lógica de formação e o desenvolvimento da 

sociedade capitalista e os impasses colocados pelos conflitos sociais, tendo como campo de atuação as expressões da 

questão social. E nessa perspectiva, o assistente social defende a luta pela democracia econômica, política e social, busca 

a defesa de valores éticos para o coletivo em favor da equidade, defende o direito ao trabalho e o emprego para todos, a 

luta pela universalização da seguridade social, com garantia de saúde pública e previdência para todos os 

trabalhadores, uma educação laica, pública e universal em todos os níveis, enfim, luta pela garantia dos direitos como 

estratégia de fortalecimento da classe trabalhadora e mediação fundamental e urgente no processo de construção de 

uma sociedade emancipada. 

Portanto, o assistente social defende a luta pela universalização e não ampliação da seguridade social, com garantia de 

saúde pública e previdência social para todos os trabalhadores e não apenas para aqueles considerados hipossuficientes, 

que não dispõe dos recursos financeiros necessários para se sustentar.  

Fonte: PIANA, MC. A construção do perfil do assistente social no cenário educacional [online]. São Paulo: Editora UNESP; 

São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 233 p. ISBN 978-85-7983-038-9. Available from SciELO Books. 

<http://books.scielo.org> 

 

 

Cargo: Atendente de Farmácia Básica 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 

a questão. Deste modo a questão foi anulada. 

 

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário 

 

Questão: 13 

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

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação no pedido, visto que não apontou qual seria o erro da referida 

questão. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

Questão: 32 

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

White & Pharoah são claros ao afirmarem que quando a radiografia é deixada muito tempo no fixador a imagem fica 
clara. 
Fonte: White SC, Pharoah MJ. Radiologia oral: fundamentos e interpretação. Rio de Janeiro: Elsevier, 5. Ed, 2007, página 
107. 

 

Questão: 37 

Recurso Procedente. Gabarito Alterado para a Alternativa B. 

Realmente a figura mostrada no enunciado da questão é um pote Dappen. Dessa forma, o gabarito foi alterado passando 

a constar como alternativa correta à letra B. 

Fonte: http://www.dentalgutierre.com.br/produto/5882/pote+dappen+vidro+azul+ref+613+angelus 

 

 

 

 

http://www.dentalgutierre.com.br/produto/5882/pote+dappen+vidro+azul+ref+613+angelus
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Questão: 39 

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

O recurso sustenta conteúdo não previsto no edital, contudo, consta expressamente do conteúdo programático “noções 

de administração pública nos termos da Lei Orgânica do Município”. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Edital – conteúdo programático 

 

Questão: 40 

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

O recurso sustenta conteúdo não previsto no edital, contudo, consta expressamente do conteúdo programático “noções 

de administração pública nos termos da Lei Orgânica do Município”. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Edital – conteúdo programático 

 

 

Cargo: Auxiliar de Secretaria 

 

Questão: 05 

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

Aposto é o termo que, explica, especifica, desenvolve ou resume outro termo com núcleo substantivo. 

1. Aposto explicativo – Será sempre virgulado ou separado por travessão do substantivo a que se referir. 

O Brasil, país de dimensão continental, apresenta rica cultura.  

2. Aposto especificativo – Trata-se de um substantivo especificando outro substantivo, nunca trará vírgula separando-o do 

nome a que se refere.                                       

A Avenida Brasil localiza-se na zona sul. 

                                             

3. Aposto enumerativo – É representado por dois pontos, e estabelece uma sequência de elementos que são usados para 

complementar a ideia fundamental da frase. 

A pesquisa analisou dois grupos: crianças e adolescentes. 

4. Resumitivo (Recapitulativo) – O aposto resumitivo é usado para resumir termos anteriores. É representado, 

geralmente, por um pronome indefinido. 

Dinheiro, poder e glória, nada o seduzia mais.  

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

Lexikon Editora Digital, 2013. 800p. 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 
a questão. Deste modo a questão foi anulada. 
 
 

Cargo: Auxiliar de Laboratório em Análises Clínicas 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 

a questão. Deste modo a questão foi anulada. 
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Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais 

 

Questão: 01 

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

O primeiro parágrafo do texto informa que “Do ponto de vista médico, o alcoolismo é uma doença crônica, com aspectos 

comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo compulsivo de álcool, na qual o usuário se torna 

progressivamente tolerante à intoxicação produzida pela droga e desenvolve sinais e sintomas de abstinência, quando a 

mesma é retirada”. As demais afirmações não são citadas no texto. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 03 

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

O enunciado é enfático ao descrever que as afirmativas deverão ser analisadas conforme as informações do texto 

“Alcoolismo”. Ressalta-se, ainda, que o último parágrafo do texto trata das consequências do uso do álcool em “não 

alcoólicos”; portanto, não sugere que “o alcoolismo pode levar à morte”; já que o alcoolismo, segundo as informações 

textuais, é uma doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos, caracterizada pelo consumo 

compulsivo de álcool, na qual o usuário se torna progressivamente tolerante à intoxicação produzida pela droga e 

desenvolve sinais e sintomas de abstinência, quando a mesma é retirada (1º parágrafo). Assim, o último parágrafo do 

texto não anuncia sobre os alcoólatras, isto é, sobre quem retrata o desejo intenso ou compulsão para ingerir bebidas 

alcoólicas. 

Fonte: o próprio texto. 

 

Questão: 05 

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

No trecho apresentado para análise, os parênteses têm como propósito “fazer uma explicação a respeito do que se 

escreve”. Assim, verifica-se que o termo “univitelinos” explica a expressão “gêmeos idênticos”. As demais opções de 

respostas são inadequadas ao questionamento. Ressalta-se, ainda, que a opção D se refere a uma atribuição do sinal de 

pontuação denominado “aspas”. 

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 

Questão: 07 

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

De acordo com o sentido textual verifica-se que a expressão “evidências”, característica do que é claro é certo, significa 

“comprovações”. As demais expressões são incoerentes ao contexto textual. 

Fontes: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e Interação. 3ª Ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 

2009. 

 

Questão: 12 

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

A questão apresenta o número a seguir multiplicado pela posição do anterior. 

Logo: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

11 11*1 = 11 11*2 = 22 22*3 = 66 66*4 = 264 264*5 = 1.320 1320*6 = 7.920 

Conforme gabarito preliminar. 
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Questão: 14 

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

A lógica envolvida na relação está ligada à região dos países, pois fica evidente que apenas a Austrália não pertence aos 

países nórdicos.  

Regras gramaticais, caso fossem aplicadas, não seriam viáveis neste caso, pois todas são paroxítonas e seriam utilizadas 

palavras de tipos diferentes (e não apenas países). 

O enunciado consta de países para indicar o grupo regional destes. 

 

Questão: 19 

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

De acordo com a figura a seguir a diferença de altura entre os guarda-roupas mais alto e mais baixo é de 10cm. 

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

 

Questão: 22 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

A questão foi anulada, pois houve erro material na digitação da tabela. 

Enunciado: 01- Analise os dados abaixo que tratam dos níveis de ensino e do número de matrículas no município de 

Tenente Ananias - RN em dois períodos 2012 e 2015. 

Ensino, matrículas 2012 

01- Ensino Fundamental  1585 

02- Ensino Médio  275 

03- Ensino Pré - Escola 339 

Ensino, matrículas 2015 

01- Ensino Fundamental  1495 

02- Ensino Médio  280 e não 275 

03- Ensino Pré - Escola 283 e não 339 

 

Conforme, foi digitada a tabela não há uma resposta correta.  

Comando: De acordo com os dados educacionais de Tenente Ananias é possível inferir que: 

Alternativas  

A) Ocorreu um aumento de matrículas no ensino fundamental e na pré-escola;                                                                                                

B) Apenas no ensino médio ocorreu um aumento do número de matrículas;  

C) Ocorreu um aumento de matrículas apenas no ensino fundamental; 

D) Apenas na pré - escola ocorreu um aumento do número de matrículas. 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 
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Questão: 27 

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

A questão apresenta o seguinte rebanho de Tenente Ananias em 2013 (Galináceos, Bovinos, Ovinos, Suínos, Caprinos e 

Equinos) e questiona quais deles apresenta menor quantitativo. De acordo com a tabela o menor quantitativo é equinos 

216.  

Observe a tabela a seguir que trata do rebanho de Tenente Ananias RN no ano de 2013 

Rebanho 2013 – Tenente Ananias RN 

Galináceos 8075 

Bovinos  6580 

Ovinos  2418 

Suínos  1443 

Caprinos  987 

Equinos  216 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 

 

Questão: 28 

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

Pelo terceiro ano, a Shopper Experience – empresa pioneira no Brasil na análise do atendimento ao consumidor via 

cliente secreto – conduziu a pesquisa “O consumo consciente no Brasil”. Observe o quadro abaixo com as empresas que 

melhor representam o consumo consciente. 

 

1- Alimentos Unilever 28% 

2- Refrigerantes Coca-cola 39% 

3- Limpeza da casa Unilever 29% 

4- Higiene pessoal/cosméticos Natura 37% 

5- Eletrodomésticos Samsung 22% 

6- Eletrônicos Samsung 32% 

7- Carros fabricados no Brasil Volkswagen 17% 

8- Varejos Eletrônicos Walmart 17% 

9- Varejo de roupas Hering 23% 

10- Supermercados Pão de Açúcar 26% 

11- Hipermercados Carrefour 29% 

12- Farmácia Ultrafarma 32%  

13- Fast Food/ serviço rápido McDonald’s 23% 

14- Loja de Material de Construção Leroy Merlin 34% 

15- Loja virtual Mercado Livre 18% 

16- Campanhias aéreas TAM 26% 

Adaptado: Revista Geografia e Conhecimento Prático. Editora Escala 2017 
 

Comando: De acordo com o quadro as duas empresas que melhor representam o consumo consciente no Brasil de acordo 

com a pesquisa são: 

Alternativas  

A) Coca-cola; Leroy Merlin; 

B) Coca-cola; Natura; 

C) Samsung; Leroy Merlin; 
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D) Samsung; Unilever.  

De acordo com a tabela é a Coca-Cola 39% e a Natura 37%.  

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 

 

Questão: 31 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Considerando a primeira afirmativa “A limpeza é operação de remoção de substâncias minerais e/ou orgânicas desejáveis, 

tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades”, verifica-se que, conforme a Resolução - RDC nº 216, de 15 de 

setembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, acerca das 

“definições”, considera-se no item 2.8 que “Limpeza: operação de remoção de substâncias minerais e ou orgânicas 

indesejáveis, tais como terra, poeira, gordura e outras sujidades”. Dessa forma, não há opção de resposta que atenda 

adequadamente o enunciado da questão.  

Fonte: Resolução - RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. 

 

Questão: 35 

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

A afirmativa I “É importante retirar o lixo diariamente ou tantas vezes quando forem necessárias durante o dia” refere-se 

à limpeza das lixeiras ou do ambiente de trabalho. A afirmativa IV denota que “É importante observar o horário de colocar 

o lixo na rua para ser recolhido. O lixo deve ser colocado algumas horas antes de ser coletado para evitar odores 

desagradáveis”. Assim, tal afirmativa se refere à coleta realizada pela equipe de limpeza urbana. Considera-se, ainda, o 

ato de colocar o lixo horas antes de sua coleta previne um ambiente de maus odores como também evita que o lixo na 

rua seja espalhado ou revirados acarretando contaminação e poluição do ambiente. 

Fontes:  

• http://brasilescola.uol.com.br/geografia/lixo-urbano.htm  

• http://www.sampexdesentupidora.com.br/blog/reciclagem/cuidados-com-o-lixo-domestico/ 

 

Questão: 36 

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

De acordo com o Edital de Concurso Público nº001 de 2017 da Prefeitura Municipal de Tenente Ananias/RN, em seu 

Conteúdo Programático, diz que o auxiliar de serviços gerais deve realizar “atividades ligadas à área de atendimento e 

serviço ligados à cozinha e copa. Separação de alimentos quentes e frios e sua distribuição. Métodos, distribuição e 

acondicionamento de utensílios da cozinha. Normas de segurança. Noções gerais de relações humanas. Noções sobre 

higienização de utensílios da cozinha. Noções de higiene e limpeza. Destinação do lixo. Equipamentos para a segurança e 

higiene”. Quanto às atribuições do cargo, o auxiliar de serviços gerais deverá “realizar serviços de conservação, limpeza e 

arrumação do ambiente; auxiliar no serviço da copa; efetuar controle dos balcões de distribuição durante o período de 

refeições; efetuar transporte de materiais, alimentos e instrumentos; controlar as sobras de alimentos; executar outras 

tarefas da mesma natureza ou de nível de complexidade associada à sua especialidade”. Portanto, “lavar, secar e passar 

peças de roupas, quando necessário” não se refere à função de tal cargo. 

Fonte: Edital de Concurso Público nº001 de 2017 da Prefeitura Municipal de Tenente Ananias/RN. 

 

 

Cargo: Digitador 

 

Questão: 05 

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

Através de uma leitura atenta, pode-se identificar que o pronome “ela” retoma a expressão “alguma coisa”. 
Fonte: O Próprio texto. 
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Questão: 26 

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

A resposta CORRETA é a letra B. segundo o Decreto Lei nº 898 de 29 de Setembro de 1969, divulgar, por qualquer meio de 

comunicação social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar 

indispor o povo com as autoridades constituídas, pode trazer pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Se a divulgação 

provocar perturbação da ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil, 

a pena pode ser de 2 a 5 anos. Se a responsabilidade pela divulgação couber a diretor ou responsável pelo jornal, 

periódico, estação de rádio ou de televisão será, também, imposta a multa de 50 a 100 vezes o valor do salário-mínimo 

vigente na localidade, à época do fato, elevada ao dobro. 

Fonte:  

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-

mundial.html 

 https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=NOT%C3%8DCIA+FALSA 

 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969 

 

Questão: 33 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O comando da questão apresenta um erro material que interfere diretamente na sua resolução. Segundo o fabricante da 

ferramenta em questão (MICROSOFT), as teclas de atalho utilizadas para abrir a caixa executar são: Tecla do logotipo do 

Windows + R e não Ctrl + R como está descrito no item. 

Considerando os argumentos, o recurso é procedente anulando a referida questão. 

Fonte: https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts 

 

Questão: 34 

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

O edital 001/2017 do concurso público em questão apresenta o seguinte texto para o conteúdo programático do cargo de 

digitador: 

“Sistemas Operacionais: conceitos básicos; filosofia de funcionamento; configuração de  ambiente;  manipulação  de  

arquivos.  Editor  de  textos  Microsoft  WORD:  manipulação  de  arquivos  (abrir,  salvar,  visualizar  impressão,  etc);  

digitação  de  textos;  formatação de  textos  (fonte,  parágrafos,  bordas,  marcadores,  números  de  páginas,  notas  de  

rodapé,  quebras  de  página,  colunas,  figuras,  etc.); comandos de edição (localizar, substituir,  etc.); ferramentas de 

ortografia,  gramática e autocorreção. Planilha Eletrônica Microsoft Excel: manipulação  de  arquivos  (abrir,  salvar,  

visualizar  impressão,  etc);  digitação  de  dados;  utilização  de  fórmulas  e  funções; formatação  de  dados  (células,  

linhas,  colunas,  planilha,  fonte,  parágrafos,  bordas,  classificação,  filtros,  etc.);  comandos  de  edição (localizar,  

substituir,  etc.);  verificação  de  ortografia;  criação  de  gráficos;  Importação  de  dados  externos.  Editor  de  Imagens  

Corel Draw: manipulação de arquivos (abrir, salvar, visualizar impressão, etc); criação e importação de imagens; 

manipulação de atributos de arquivos de imagens. Noções de Administração Pública, de acordo com a Lei Orgânica 

Municipal. Ética profissional.” 

Logo se pode inferir que o conteúdo abordado na questão (Sistema Operacional Windows 8.1) está abarcada dentro do 

conteúdo: Sistemas  Operacionais:  conceitos  básicos, previamente determinado no edital do processo. 

Com base nos argumentos apresentados o recurso é improcedente mantendo a decisão do gabarito preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126023/decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969#art-16
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969
https://support.microsoft.com/pt-br/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
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Cargo: Educador Físico 

 

Questão: 17 

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

Com os dados numéricos é possível construir o diagrama a seguir. 

 

Número de pessoas que possuem pelo menos um dos tipos de aparelho: 34+22+18+8+16+12+14=124 

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

 

 

Cargo: Guarda Municipal 

 

Questão: 01 

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

O herói pensa antes de agir. INCORRETO 

“O herói, frequentemente, ao explicar por que retirou uma vítima de automóvel em chamas ou um barco que afundava, 

dá a mesma resposta: agiu ‘sem pensar’.” (1º§) 

O herói sempre pensa em si mesmo colocando-se no lugar do outro, por isso pratica atos heroicos. INCORRETO 

“O sociólogo Samuel Oliner, que na infância foi salvo do nazismo ao ser escondido por uma amiga da família, passou a 

vida pesquisando por que alguém ajudaria o outro sem pensar em si próprio.” 

O fato de não consentir com as diferenças, estimula atos heroicos em determinadas pessoas. INCORRETO 

“Os ‘heróis’ mostraram-se mais empáticos e compartilhavam valores de justiça, compaixão e responsabilidade pelo 

próximo, conceitos que declararam ter aprendido com os pais. Também eram mais tolerantes com as diferenças, 

considerando como seu grupo toda a humanidade.” (4º§) Portanto os heróis aceitam as diferenças, sendo tolerantes ao 

ponto de ajudarem os diferentes. 

Atitudes heroicas não são muito comuns atualmente. CORRETA 

“ O heroísmo do dia a dia é difícil de ser estudado, pois é raro.” (7º§) 

Fonte: 

 O próprio texto. 

 CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO Ciley. 

 Interpretação de textos: construindo competências e habilidades em leitura. Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: 

Atual, 2012. 304p. 

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

216p. 
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Questão: 02 

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

Adquirem o altruísmo através da educação escolar. Esta afirmativa está INCORRETA porque o texto nos afirma que: “Que 

motivadores tornam as pessoas altruístas ainda está por ser descoberto, mas o que se sabe é que altruístas têm maior 

senso de igualdade e são influenciados pelo comportamento dos pais. Ou seja, há um componente biológico hereditário e 

um componente adquirido. Altruístas têm uma região do cérebro, a amígdala do lado direito, maior que o normal. Essa 

região reconhece faces com expressão de medo. Ou seja, tais pessoas conseguem reconhecer e responder mais rápido ao 

desespero alheio, ao contrário dos psicopatas, que possuem amígdalas menores”. 

“O altruísta tende a ser constante em seus atos. David Rand, de Yale, que estuda jogos de cooperação, descobriu que 

quem costuma cooperar em um tipo de jogo tende a cooperar em todos, mesmo sem receber benefícios.” (5º§) 

Fonte: 

 O próprio texto. 

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

Impetus, 2014. 519p 

 

Questão: 03 

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

De acordo com o enunciado da questão, a alternativa deve ser marcada conforme o contexto.  

Condecorar: Distinguir; premiar alguém; reconhecer as qualidades de: o presidente condecorou o melhor aluno do Brasil; 

o chefe condecorou o empregado com um aumento de salário; o professor condecorou-se com umas férias ótimas. 

Exemplos de sinônimos: agraciar, recompensar, galardoar, realçar, etc. 

Alheio: Distante; que se conserva afastado: alheio às críticas. Que pertence ou diz respeito a outra pessoa: alegra-o a 

tristeza alheia. Estrangeiro; proveniente de outro país: viajou para território alheio. Impertinente; sem relação com o 

assunto tratado: texto alheio à obra. Necessitado; que precisa; que não possui: alheio de carinho fraternal. Liberto; em 

que há liberdade: alheio às normas, regras etc. Desatento; que demonstra falta de atenção: alheio às aulas. Ignorante; 

sem conhecimento: alheio da situação, fez a coisa errada. Louco; desprovido de razão: depois da tragédia, ele ficou alheio. 

No contexto em que a palavra está inserida, o significado é de “do outro”. 

Empáticos: Que faz referência a empatia; que pode ser caracterizado por possui empatia. Empatia quer dizer: Ação de se 

colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas 

circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo 

da maneira como ele aprende etc. 

Tatear: Conhecer pelo tato; apalpar: tateava os lençóis para comprá-los. [Figurado] Usar alguma coisa pela primeira vez: o 

país tateava em busca de uma solução pacífica da guerra civil. [Figurado] Sondar cautelosamente; pesquisar: tateava a 

concorrência antes de abrir o negócio. v.i. Apalpar com as mãos um objeto, geralmente se guiando por ele: andar 

tateando na escuridão. No trecho empregado significa “pesquisa”. 

Portanto, de acordo com o contexto em “A ciência ainda tateia para entender o que determina ações repletas de 

altruísmo e coragem.” subtítulo (apalpa), tateia tem o sentido de pesquisar, sondar.  

Fonte: FERREIRA, A. B. H. Aurélio século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1999. 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 

a questão. Deste modo a questão foi anulada. 

 

 

 

https://www.dicio.com.br/empatia/
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Questão: 17 

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

O enunciado afirma que o conjunto C está representado na cor cinza. Logo, a alternativa que possuir coloração cinza de 

acordo com o que se sabe dos conjuntos A e B, será a correta. 

A alternativa correta é a “D”, pois o conjunto C é representado pela união entre os conjuntos A e B, sendo que não existe 

intersecção entre estes. 

Note que apenas a alternativa D apresenta tal representação cinza, tendo em vista que a alternativa A exclui os conjuntos 

A e B (pois os mesmos não estão em cinza). 

A alternativa B é automaticamente excluída como correta, pois nela existe intersecção entre A e B. 

A alternativa C está incorreta, pois se C – A = B, significa que o conjunto C é dado pela união de A e B (sem nenhum 

elemento além dos contidos em A e B.) 

Portanto o gabarito preliminar será mantido. 

 

Questão: 19 

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

Considere que: 

Beto é menos experiente que Antônio e Carlos NÃO é o mais experiente. 

Logo, Antônio é o mais experiente, e, portanto, irá cuidar da horta. 

Carlos não ficou com a tarefa de alimentar os animais. 

Logo, Beto irá alimentar os animais e Carlos ficou com a cerca. 

Portanto: 

Antônio -> Horta 

Beto -> Alimentar 

Carlos -> Cerca 

Analisando as alternativas, verifica-se que a letra C é a correta. 

 

Questão: 20 

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

A questão pede explicitamente qual o MENOR INTEIRO que precisa ser utilizado. Logo, 14 gramas não servem, pois deverá 

ser utilizado um pouco mais de 14 gramas, o que implica na necessidade de se utilizar 15 gramas, já que o valor deve ser 

inteiro. 

 

Questão: 25 

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

Os dois textos tratam de questões de estudo da demografia. Elas não representam ideias opositoras, mas sim 
complementares dentro de um sistema de seguridade social, onde em todas as fases da vida o cidadão está amparado, 
seja pela sua força de trabalho ou pela previdência quando já não tem a saúde. Portanto, o recurso é improcedente.  
Fonte:  

 http://segurancadotrabalhonwn.com/entenda-a-importancia-da-previdencia-social/ 

 http://brasilescola.uol.com.br/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea.htm 

 http://www.previdencia.gov.br/ 

 

Questão: 33 

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

As alternativas estão contempladas no Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: “Art. 103. Considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a 
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idade do adolescente à data do fato. Art. 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido 

serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele 

indicada”. Como se constata apenas uma alternativa está incorreta, uma vez que, em se tratando de ato infracional, para 

efeitos da aplicação do ECA leva-se em consideração a idade do adolescente à data do fato e não do resultado. 

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Questão: 35 

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

As penalidades estão previstas no Código de Trânsito, a saber: “Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 

competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as 

seguintes penalidades: I - advertência por escrito; II - multa; III - suspensão do direito de dirigir; V - cassação da Carteira 

Nacional de Habilitação; VI - cassação da Permissão para Dirigir; VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem”. 

Como se constata, não há advertência verbal. Ademais, a frequência obrigatória em curso de reciclagem é prevista, 

expressamente, como penalidade. 

Fonte: Código de Trânsito Brasileiro 

 

Questão: 38 

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

De acordo com o artigo 5º, XLIII, da Constituição só há uma alternativa incorreta. Isto porque estatui a referida norma que 

“a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, 

os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Pelo que se percebe da leitura do inciso, ao contrário da 

alternativa indicada como incorreta, os referidos crimes não são imprescritíveis.  

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil.  

 

Questão: 39 

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

O recurso sustenta que a assertiva III esteja correta, contudo o “juiz” é um servidor estadual, ele integra a estrutura do 

Poder Judiciário dos Estados e não do Município. O Município não tem Poder Judiciário. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções de Administração Pública na Lei Orgânica 

  

 

Cargo: Monitor de Creche 

 

Questão: 01 

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

Recurso prejudicado por ausência de fundamentação no pedido. 

Fonte: O próprio recurso. 

 

Questão: 02 

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

Os diversos protestos contra os governantes ocorridos no Oriente Médio e no Norte da África, no ano de 2011, foram 

divulgados pela internet e tiveram rápida adesão popular, através das redes sociais, que ajudaram a difundir essas 

manifestações. 

Fonte: O próprio texto. 
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Questão: 03 

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

A internet não é um direito humano pelo simples fato de não ser acessível a todas as pessoas, pois o direito humano é 

tudo aquilo que permite a todo cidadão ter garantia de uma via “resguardada” por determinados princípios sociais “a fim 

de poder levar uma vida saudável, dotada de sentido. ”. 

Fonte: O próprio texto 

 

Questão: 04 

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

A internet é um direito civil porque é um direito instituído por leis e não um direito próprio ou intrínseco dos seres 
humanos. 
Fonte: O próprio texto. 

 

Questão: 07 

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

De acordo com o enunciado da questão as palavras sublinhadas é que deveriam ser analisadas e assinalada aquela que 

não pertence à classe gramatical das demais. 

Nas alternativas A, C e D as palavras “boa”, “humano” e “novas” são adjetivos que estão caracterizando os substantivos 

“intenção”, “direito” e “possibilidades”. Na alternativa “B” a palavra sublinhada é “vida” que é um substantivo e está 

sendo caracterizada pelo adjetivo “saudável”, portanto na alternativa “B” a palavra sublinhada pertence à classe 

gramatical diferente das demais. 

Fonte: PASQUALE & ULISSES – Gramática da Língua Portuguesa – Ed. SCIPIONE. 

 

Questão: 25 

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

O texto é apenas um suporte e a pergunta não se refere a estar relacionada diretamente ao texto, mas ao assunto. A 

resposta CORRETA é a letra D. Os recursos hídricos são um elemento-chave nas políticas de combate à pobreza, mas por 

vezes são ameaçados pelo próprio desenvolvimento. A água influencia diretamente o nosso futuro, logo, precisamos 

mudar a forma como avaliamos, gerenciamos e usamos esse recurso, em face da sempre crescente demanda e da 

superexploração de nossas reservas subterrâneas Já existe um consenso internacional de que água e saneamento são 

essenciais para que muitos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio sejam atingidos. Eles estão indissoluvelmente 

ligados a questões como mudança climática, agricultura, segurança alimentar, saúde, energia, equidade, questão de 

gênero e educação. A água é essencial para o crescimento da economia e para o combate à pobreza, e também é 

diretamente afetada pelo desenvolvimento econômico. Para encontrar uma solução para esse desafio, devemos buscar 

um equilíbrio entre o suprimento e a demanda da água. 748 milhões de pessoas ainda não têm acesso a fontes de água 

potável de qualidade. E aqueles mais afetados são as pessoas de baixa renda, os desfavorecidos e as mulheres. A irrigação 

intensa de plantações, a liberação descontrolada de pesticidas e produtos químicos em cursos d’água e a ausência de 

tratamento de esgoto – que são o caso para 90% das águas residuais em países em desenvolvimento – são provas dessa 

situação. A mudança climática aumenta ainda mais essa pressão. A maior variação na precipitação e a elevação das 

temperaturas causam mais evaporação e transpiração por parte da vegetação. Além disso, a elevação do nível do mar 

ameaça os lençóis freáticos nas áreas costeiras.    

Fonte:  

 http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/ 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf 

 https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-

mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244040por.pdf
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/ciencia/clima/onu-apresenta-relatorio-sobre-os-recursos-hidricos-no-mundo,75380665632da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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 https://nacoesunidas.org/agua-e-condicao-para-a-criacao-de-empregos-segundo-novo-relatorio-das-nacoes-

unidas/ 

 

Questão: 32 

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

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 8.069) estabelece:  

 Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 

I - maus-tratos envolvendo seus alunos. 

Fonte: ECA 

 

 

Cargo: Nutricionista 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

Questão: 34 

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

Cromo possui efeito de potencializar a ação da insulina, aumentando a sensibilidade dos receptores perante esse 

hormônio. A deficiência desse mineral está associada à resistência periférica à insulina, intolerância à glicose, e sintomas 

clínicos como compulsão por carboidratos, fadiga, aumento de peso e diabetes tipo II. É um mineral-traço essencial que 

participa ativamente do metabolismo de carboidrato. 

Segundo o artigo colocado pelo candidato há as seguintes informações importantes a serem mencionadas: “Alguns 

estudos sugerem que a deficiência de magnésio está implicada direta ou indiretamente com a resistência à insulina no 

diabetes mellitus, enquanto outros descrevem uma relação inversa ou, ainda, um aumento da captação de glicose 

decorrente da falta de magnésio. Ou seja, os resultados são conflitantes.”. 

Logo, não há dúvida e nem falta de consenso sobre o cromo. 

Fonte: 

  MAHAN, L. K., ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010.  

  SILVA, S.M.C.S.; MURA, J.D.P. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. 2.ed. São Paulo: Roca, 

2014. 

  LANCHA JUNIOR, A.H., PEREIRA-LANCHA, L.O. Nutrição e metabolismo: aplicado à atividade motora. 2 

ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2012. 

 REIS, M. A. B.; VELLOSO, L. A.; REY, F. G. Metabolic changes ofglucose in the magnesium deficiency. Rev. Nutr., 

Campinas, 15(3):333-340, 2002. 

 

Questão: 39 

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

Na questão está claramente destacado no comando que deve ser respondido de acordo com a portaria CVC-6/99. 

 A quantidade mínima de amostras é de 100g. 

 O armazenamento da amostra deve ser feito sob refrigeração até 4ºC ou sob congelamento a -18°C por 72 h. 
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 As amostras que devem ser colhidas são componentes do cardápio da refeição servida, na distribuição, 1/3 do tempo 

antes do término da mesma. 

Fonte: 

 CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Portaria CVS-6/99 de 10/3/99. Regulamento técnico sobre os parâmetros e 

critérios para o controle higiênico sanitário em estabelecimentos de alimentos. São Paulo, p.26-27, 1999. 

 ABREU, E.D.; SPINELLI, M.G.N.; PINTO, A.M.S. Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição: um modo de fazer. 

3.ed. São Paulo: Editora Metha, 2009 

  

 

Cargo: Professor com Licenciatura Biologia 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

 

Cargo: Professor com Licenciatura em Educação Física 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

 

Cargo: Professor com Licenciatura em Geografia 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

 

Cargo: Professor com Licenciatura em Letras 

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 
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Cargo: Professor com Licenciatura em Matemática 

 

Questão: 03 

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

A alternativa apresentada como correta para esta questão é a alternativa “B” e não a “A” conforme afirma o recorrente. A 

alternativa “D) o desenvolvimento de todo o potencial do Brasil pode ser reconhecido através de sua diversidade 

associada à capacidade de absorção e reorganização de tais diferenças de modo que se tornem harmônicas em seu 

convívio social. ” não pode ser considerada correta. De acordo com o trecho “Mas o potencial está aí, pujante, latente, só 

parcialmente aproveitado. ” (2º§) o potencial do Brasil não atingiu o seu desenvolvimento pleno (“todo o potencial”), foi 

apenas “parcialmente aproveitado”.  

Fonte:  

 Gabarito divulgado.  

 O próprio texto.  

 

Questão: 11 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

O presente gabarito não apresenta a resposta correta. De acordo com o enunciado do exercício, a opção correta deveria 

ser raa 729   e a mesma não se apresenta como opção. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

Questão: 19 

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

O conjunto vazio, Ø é um subconjunto, logo usamos o símbolo de está contido e não de pertence a outro conjunto. 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

Questão: 20 

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

Quando diz se que 100 alunos gostam de apenas uma das modalidades de esporte e já observamos que 70 gostam apenas 

de futebol, conclui-se que as 30 que restaram gostam apenas de natação. 

Dessa forma, pode- se observar o raciocínio abaixo: 

170 gostam de futebol – 100 que gostam dos dois  70 gostam só de futebol, 100 gostam dos 2 e 30 gostam so de 

natação   95 não gostam de nenhum  70 + 100+30+95=295 

Fonte: Dante, Luiz Roberto. Matemática: volume único. Ática. São Paulo: 2005. 

 

 

Cargo: Professor com Licenciatura em Pedagogia 

 

Questão: 01 

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

A compreensão de um texto se dá não apenas pelo processamento de informações explícitas, mas, também, por meio de 

informações implícitas. Ou seja, a compreensão se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as 

informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos pressupostos no texto.  

Para que tal integração ocorra, é fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o 

conhecimento de mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 

(sentidos não explicitados pelo autor). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da identificação de 
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pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do texto”, isto é, do que não está 

“dado” explicitamente no texto.  

Nessa questão, é imprescindível que o candidato faça uma leitura atenta do texto e mobilize seus conhecimentos de 

mundo para chegar à seguinte conclusão: como os policiais estavam em greve, as pessoas sabiam que não seriam punidas 

e, por conta desse fato, cometeram os saques. Entretanto, é preciso considerar que esse “senso de oportunidade” é 

gerado por uma crise de valores ético-morais pelo qual nossa sociedade passa. Se em diversos setores da sociedade, 

como na política, por exemplo, as regras não são obedecidas, o cidadão comum se acha no direito de também infringir as 

leis porque não reconhece a sua legitimidade, não acredita na sua validade, já que estas mesmas leis não punem 

justamente todas as pessoas. Isso leva à degradação de valores da nossa sociedade e é isso que explica uma das 

motivações para os saques. Tal fato pode ser comprovado quando o autor compara o evento dos saques no ES com o 

desastre ocorrido em Fukushima, no Japão, quando a vigilância nas ruas estava reduzida. O professor Alvarenga, ao fazer 

no texto essa comparação, acredita que não houve saques no Japão porque os cidadãos se sentiam parte integrante de 

uma sociedade que legitima as leis estabelecidas. Já no Brasil, ocorre o inverso. 

Resposta correta: letra C. 

Fonte: Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes de 

referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 

Questão: 03 

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

É comum, sobretudo em textos dissertativos, que, a respeito de determinados fatos, algumas opiniões sejam emitidas. Ser 

capaz de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões relacionadas a eles, representa uma condição de 

leitura eficaz.  

Fatos dizem respeito a acontecimentos reais que podem ser comprovados pela simples observação da realidade, ou seja, 

são situações, episódios, acontecimentos que dizem o que as coisas são, como são e por que são. Já as opiniões avaliam, 

julgam, analisam coisas, pessoas, ações, experiências, acontecimentos, sentimentos, estados de espírito, intenções e 

decisões como bons ou maus, desejáveis ou indesejáveis.  

O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções: explicitar certeza, 

dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se 

materializa na estrutura de nossa língua. 

Do ponto de vista linguístico, as opiniões geralmente são expressas pelos elementos linguísticos modalizadores (adjetivos, 

advérbios, modos e tempos verbais, expressões cristalizadas, entre outros.) 

Os elementos que atuam como indicadores de argumentação são denominamos de modalizadores discursivos. Eles são 

os encarregados de evidenciar o ponto de vista ou opinião assumido pelo falante e assegurar o modo como ele elabora o 

discurso. 

Assim, modalização é o fenômeno pelo qual o sujeito expressa sua adesão ao texto. Através da modalização é possível 

perceber qual a atitude do locutor na defesa do que pretende. Assim, é possível perceber se ele crê no que diz, se atenua 

ou impõe algo que diz. Na verdade, é a expressão de um ponto de vista. Portanto, como pode haver um texto sem 

modalização? A resposta é muito simples. Simplesmente não há texto sem modalização. Essa pode sim ser mais explícita 

ou mais discreta. 

No texto em análise, percebemos a presença dos modalizadores pelos elementos linguísticos que os expressam. Esses 

funcionam como indicadores de intenções, sentimentos e atitudes do locutor com relação a seu discurso. Eles revelam o 

grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional veiculado. 

Dessa forma, a única alternativa que apresenta uma opinião veiculada por meio de um modalizador lógico (sentido de 

possibilidade e certeza) é a letra C e essa opinião é expressa pelo advérbio certamente. 

Considerando-se o texto da alternativa B (“Compete ao Estado oferecer escola em período integral, assistência médica e 

social, principalmente nas periferias, mas isso não acontece.”) e todo o contexto em torno da discussão sobre as prováveis 

causas dos saques ocorridos no Espírito Santo, mais especificamente sobre a crise de valores que pode estar por detrás 
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desses saques, fica evidente que o Coronel Rui utilizou diversos fatos para embasar sua opinião a respeito da importância 

da manutenção do policiamento para a segurança da população.  

É fato que o governo é responsável por manter não só a segurança, que é um serviço essencial, mas também outros 

serviços sociais de extrema relevância (escola, assistência médica e social, habitação, lazer) que, negligenciados por muito 

tempo pelo poder público, podem gerar episódios de violência, tais como os saques no ES. Para chegar a essa conclusão, 

ele se muniu de fatos que podem ser observados através da análise da nossa realidade social, política e econômica atual.  

Segundo a Constituição Federal de 1988, todo cidadão tem direito à saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, 

alimentação, entre outros direitos. Sendo assim, a afirmação que o Coronel Rui faz é absolutamente factual e está 

expressa na legislação vigente no Brasil: “Compete ao Estado oferecer escola, assistência médica e social...”.  

Outro fato, intimamente ligado ao anteriormente citado e que é de conhecimento de boa parte da população: os direitos 

fundamentais dos cidadãos não são respeitados, fato mencionado no depoimento do Coronel: “...isso não ocorre”.  Os 

direitos básicos dos cidadãos são garantidos pela lei, mas, na prática, não são respeitados. Se fossem, não veríamos e nem 

ouviríamos falar, todos os dias (nas ruas das nossas cidades, nos telejornais, em sites de notícias) de tanta miséria, falta de 

atendimento médico nos postos de saúde e hospitais, subempregos, pessoas morando debaixo de viadutos, crianças fora 

da escola ou adultos com baixa escolaridade e/ou desempregado. Some-se a tudo isso um dos assuntos mais comentados 

no momento: a corrupção na política, no Congresso Nacional, que está intimamente relacionada à crise de valores ético-

morais por que passa sociedade. Tudo isso confirma que o Estado não cumpre uma das suas funções mais importantes, 

qual seja: oferecer à população acesso a serviços públicos básicos que lhe garanta uma vida digna. Portanto, a fala do 

Coronel Rui é constituída de fatos, os quais utiliza para subsidiar e fundamentar seus pontos de vista expressos em outros 

momentos do texto. 

Dessa forma, a alternativa correta é a Letra C. 

Fonte: 

 Brasil, Ministério da Educação. PDE: Plano de Desenvolvimento da educação: SAEB: ensino médio: matrizes de 

referência, tópicos e descritores. Brasília: MEC, SAEB; Inep, 2008. 

 KOCH, I. V. G. A inter-ação pela linguagem. 5 ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

 http://letrasmara.blogspot.com.br/2005/06/modalizao.html 

 

Questão: 31 

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

O comando da questão solicita-se que assinale acerca da avaliação somativa. Portanto, o propósito da avaliação somativa 

é classificar os resultados da aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo com níveis de aproveitamento 

estabelecidos, tanto pode ser ao final de um semestre letivo, ano escolar, ou unidade de ensino. 

As demais alternativas não estão corretas, pois “verificar a presença ou ausência de pré-requisitos para novas 

aprendizagens” e “detectar dificuldades específicas de aprendizagem identificando suas causas”, tratam -se da função 

diagnóstica da avaliação; “Constatar se os objetivos estabelecidos foram alcançados pelos alunos, fornecendo dados para 

aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem”, trata-se da função formativa de avaliação, com a função de controlar a 

aprendizagem  

Fonte: LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 6ª Edição, São Paulo, SP: 

Editora Cortez, 1997. 

 

Cargo: Recepcionista 

 

Questão: 21 

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

A alternativa CORRETA é a letra D. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do primeiro 

remédio à base de maconha (Cannabis sativa) no Brasil. Trata-se do Mevatyl, indicado para o tratamento de espasticidade 

, rigidez excessiva dos músculos. Usuários e dependentes de drogas passam a receber tratamento diferenciado do que é 
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dado aos traficantes no país. A nova lei sobre drogas (11.343/06) foi publicada ontem (24) no Diário Oficial da União. Uma 

das principais mudanças é que quem “adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo drogas para 

consumo pessoal”, sem autorização legal, não poderá mais ser preso. 

O porte permanece caracterizado como crime, mas o usuário estará sujeito a medidas sócio-educativas, aplicadas por 

juizados especiais criminais. Já os traficantes continuam sendo julgados pelas varas criminais comuns, mas o tempo 

mínimo de prisão aumenta de três para cinco anos. Pela lei, para definir se o preso é um usuário de drogas ou um traficante, o 

juiz levará em conta a quantidade apreendida, o local, condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, 

além da existência ou não de antecedentes. Essa mesma interpretação é feita pelo policial, quando prende, e pelo promotor, 

quando denuncia. 

 Fonte: 

 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2017/01/16/anvisa-aprova-registro-do-primeiro-

medicamento-a-base-de-maconha-no-brasil.htm 

 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890154/descriminalizacao-da-maconha-no-brasil 

 http://idpc.net/pt/alerts/2017/02/proposta-quer-que-posse-de-ate-100-gramas-de-maconha-nao-seja-

considerada-trafico-por-juizes-no-brazil 

 http://idpc.net/pt/alerts/2017/01/lei-de-drogas-a-distincao-entre-usuario-e-traficante-o-impacto-nas-prisoes-e-

o-debate-no-brasil 

 

Questão: 26 

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

A resposta CORRETA é a letra B. segundo o Decreto Lei nº 898 de 29 de Setembro de 1969, divulgar, por qualquer meio de 

comunicação social, notícia falsa, tendenciosa ou fato verdadeiro truncado ou deturpado, de modo a indispor ou tentar 

indispor o povo com as autoridades constituídas, pode trazer pena de detenção, de 6 meses a 2 anos. Se a divulgação 

provocar perturbação da ordem pública ou expuser a perigo o bom nome, a autoridade, o crédito ou o prestígio do Brasil, 

a pena pode ser de 2 a 5 anos. Se a responsabilidade pela divulgação couber a diretor ou responsável pelo jornal, 

periódico, estação de rádio ou de televisão será, também, imposta a multa de 50 a 100 vezes o valor do salário-mínimo 

vigente na localidade, à época do fato, elevada ao dobro. 

Fonte:  

 http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-

mundial.html 

 https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/busca?q=NOT%C3%8DCIA+FALSA 

 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969 

 

Questão: 33 

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

As razões recursais dispõem em sua base de argumentação que (1) O viés da disponibilidade não usa apenas as memórias 

mais recentes como diz o enunciado e sim as memórias mais repetitivas, rotineiras e até mesmo as mais traumáticas; (2) 

pela heurística da disponibilidade as pessoas estimam a frequência de uma classe ou a probabilidade de um evento pela 

facilidade com que instâncias ou ocorrências podem ser trazidas à mente (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979); (3) os vieses de 

disponibilidade estão relacionados com o fato de que os eventos mais frequentes são mais facilmente relembrados que os 

demais, e que os eventos mais prováveis são mais lembrados que os improváveis, como, por exemplo, informações 

familiares são mais facilmente acessadas pela memória de longo prazo e parecem mais realistas ou relevantes; entre 

outros. Entende-se que os argumentos utilizados no recurso estão descontextualizados do conteúdo proposto na questão, 

visto que o viés da disponibilidade é justamente um viés que atrapalha o executivo em suas análises para tomada de 

decisão, pois o leva o a superestimar eventos “fora da curva” e dar mais peso aos comportamentos mais recentes de seus 

funcionários do que aqueles de um espaço de tempo mais amplo. Destarte, não há dúvidas de que devemos manter como 

correta a C alternativa “”. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26890154/descriminalizacao-da-maconha-no-brasil
http://idpc.net/pt/alerts/2017/02/proposta-quer-que-posse-de-ate-100-gramas-de-maconha-nao-seja-considerada-trafico-por-juizes-no-brazil
http://idpc.net/pt/alerts/2017/02/proposta-quer-que-posse-de-ate-100-gramas-de-maconha-nao-seja-considerada-trafico-por-juizes-no-brazil
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/126023/decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969#art-16
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/01/noticias-falsas-divulgadas-na-internet-se-tornam-um-problema-mundial.html
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12049888/artigo-16-do-decreto-lei-n-898-de-29-de-setembro-de-1969
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Fonte: Robbins, Stephen Paul. Fundamentos do comportamento organizacional / Stephen Paul Robbins; tradução técnica 

Reynaldo Marcondes. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009; p. 91. 

 

Questão: 40 

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

O recurso sustenta que a questão não oferece resposta, contudo todas as afirmativas são expressamente listadas como 

competências municipais, nos termos do art. 7º da Lei Orgânica do Município. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções de Administração Pública na Lei Orgânica 

 

 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

 

Questão: 16 

Recurso Procedente. Questão Anulada. 

Houve um erro material no enunciado, onde deveria aparecer a palavra TRIPLICAR foi colocado DUPLICAR, o que invalidou 

a questão. Deste modo a questão foi anulada. 

 

Questão: 17 

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

O enunciado afirma que o conjunto C está representado na cor cinza. Logo, a alternativa que possuir coloração cinza de 

acordo com o que se sabe dos conjuntos A e B, será a correta. 

A alternativa correta é a “D”, pois o conjunto C é representado pela união entre os conjuntos A e B, sendo que não existe 

intersecção entre estes. 

Note que apenas a alternativa D apresenta tal representação cinza, tendo em vista que a alternativa A exclui os conjuntos 

A e B (pois os mesmos não estão em cinza). 

A alternativa B é automaticamente excluída como correta, pois nela existe intersecção entre A e B. 

A alternativa C está incorreta, pois se C – A = B, significa que o conjunto C é dado pela união de A e B (sem nenhum 

elemento além dos contidos em A e B.) 

Portanto o gabarito preliminar será mantido. 

Questão: 18 

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

O recurso afirma corretamente que o conjunto solução é dado pelo intervalo dos valores de 1 a 7/2. Mas o erro se 

encontra na hora de interpretar este resultado, pois 7/2 = 3,5, o que significa que o conjunto dos inteiros da solução será: 

{1, 2, 3}, cujo produto resulta em 6, conforme gabarito preliminar. 

 

Questão: 39 

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

O recurso sustenta que a assertiva III esteja correta, contudo o “juiz” é um servidor estadual, ele integra a estrutura do 

Poder Judiciário dos Estados e não do Município. O Município não tem Poder Judiciário. 

Diante do exposto, o recurso é improcedente. 

Fonte: Noções de Administração Pública na Lei Orgânica 
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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, 

 
 

18 de abril de 2017 

 

 

IDECAN 


