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MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO 

ESTADO DO TOCANTINS 

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 DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº. 001/2013 DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO-TO. 

 

 

RECURSOS INTERPOSTOS À COMISSÃO EXAMINADORA 
 

Inscrição  Nome Cargo 

330001296 Dário Rabêlo Assistente Administrativo 

330000243 Valdineia Jorge Lima Assistente Social 

330000428 Adriana Garcia Oliveira Assistente Social 

330001280 Solange Dantas De Araujo Assistente Social 

330002069 Creuza Lopes Assistente Social 

330002102 Elton Saraiva Leite Assistente Social 

330003394 Valdinaí Oliveira Alves Assistente Social 

330003447 Thayane Lucas Pereira Freitas Digitador 

330003407 Thiago Alves E Silva Enfermeiro 

330001650 Cristiane Mendes Lourenço Farmacêutico 

330000482 João Paulo Arruda De Oliveira Fisioterapeuta 

330002207 Silvana Rodrigues Soares Fisioterapeuta 

330000270 Bárbara Alves Dos Santos Guarda Municipal e Ambiental 

330000666 Werivelton Correia Araujo Guarda Municipal e Ambiental 

330000820 Leiliana Xavier De Araujo Guarda Municipal e Ambiental 

330001298 Dário Rabêlo Guarda Municipal e Ambiental 

330002757 Leir José Nunes Guarda Municipal e Ambiental 

330003603 Ricardo Purcena De Castro Professor de Geografia 

330001108 Suzana Maria Ceolin Dotto Professos de Língua Portuguesa 

330001111 Antonio Granjeiro Saraiva Vigia 
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II 

 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

 

 

 

As questões suscitadas pelos recorrentes são a seguir analisadas:  
 

Cargo: Assistente Administrativo 

 

Questão: 36 

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

A Lei nº 9.504/97 e a Resolução do TSE nº 23.376/2012 estabelecem que os financiamentos para campanhas 
devem vir de doações, com os limites de doações no percentual de 10% do valor declarado no Imposto de 
Renda do exercício anterior para pessoas físicas e 2%, para pessoas jurídicas. 
Fonte: http://jus.com.br/revista/texto/24328/financiamento-de-campanhas-eleitorais 
 

 

 

Cargo: Assistente Social 
 

Questão: 24 

Recurso Procedente: Alterar gabarito para opção C 

Houve erro material na divulgação do gabarito preliminar que informou a alternativa A, quando o correto seria 

a C. De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em seu Art. 17° § 1º “O Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes, cujos nomes são 

indicados ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de 

Assistência Social (...)”.   

Fonte: Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

 

Questão: 26 

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

O Estatuto da Criança e do Adolescente atualizado, em seu art. 139° § 1o estabelece que: “O processo de 

escolha dos membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional a cada 4 

(quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial. 

(Incluído pela Lei nº 12.696, de 2012)”. 

Desta forma está CORRETO o gabarito divulgado e o recurso IMPROCEDENTE. 

Fonte:  

• Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

• Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 
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Cargo: Digitador 
 

Questão: 11 

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

O terceiro número de uma fileira é a soma dos 2 anteriores: 

1+3=4 

3+6=9 

2+6=8 

logo: 4+3=y  

 y=7 

 x é a soma dos números que estão ao seu redor, então: 

X=4+8+9+y=4+8+9+7=28 

X+Y=28+7= 35 

Portanto a alternativa correta é a letra B. 

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

 

Questão: 12 

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

Como se passaram 4 rodadas com ele repetindo o mesmo processo tem-se: 

3ª rodada: 3x-11 

4ª rodada: 3(3x-11)-11 = 9x-44 

5ª rodada: 3(9x-44)-11 = 27x-143 

6ª rodada: 3(27x-143)-11 = 81x-440 

81x-440=46 

81x=486 

x=6 

Portanto a alternativa correta é a letra A 

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

 

Questão: 16 

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

an=a1+( n-1).r 

a10=240-a10+(10-1).2 

2a10=258 

a10=126 

Se o 10° termo é 126, e a razão é 2, então o 9° termo é 126-2=124 

Portanto a alternativa correta é a letra C 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 17 

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

Com as informações pode-se montar um sistema: 

x/y=3e x+y=28 

x=28-y 

28-y/y=3 -> 28-y=3y 

4y=28 

y=28/4=7 

se y=7, então x= 28-7=21 

A diferença entre essas idades: 21-7=14 

Portanto a alternativa correta é a letra B 

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

Questão: 19 

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

Lados dos triângulos: 

Triângulo A: 

3+6>X 

X<9 

X+3>6 

X>3 

X= {4, 5, 6, 7,8} 

Triângulo B: 

2+5>Z 

 Z<7 

Z+2>5 

Z>3 

Z= {4, 5, 6} 

Triângulo C: 

4+9>Y 

Y<13 

Y+4>9 

Y>5 

Y= {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12} 

Soma dos maiores valores possíveis para cada lado: X+Y+Z=8+12+6=26 

Portanto a alternativa correta é a letra D 

Fonte: Série provas e concursos, Raciocínio Lógico para Concursos 4° edição, Fabrício Mariano. 
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Questão: 24 

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

A questão solicita a identificação de qual das opções dadas como resposta não era uma opção válida do 

(menu) Formatar/Tabulação. Considerando que o edital do referido concurso exigia conhecimentos na 

ferramenta Word sem exigir uma versão específica, foi utilizado como base na elaboração das questões a 

versão 2003 do aplicativo que ainda é amplamente utilizada no mercado. 

 

 

Cargo: Enfermeiro 

 

Questão: 11 

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

Para descrever o comportamento de uma doença numa comunidade, ou a probabilidade (ou risco) de sua 

ocorrência, são utilizadas as medidas de frequência de morbidade. Em saúde pública pode-se entender como 

morbidade: doenças; traumas e lesões; e, incapacidade. As fontes de dados, a partir das quais os casos são 

identificados, influenciam sobremaneira as taxas que calculadas para expressar a frequência da doença. 

Portanto, antes de analisar as taxas relativas à ocorrência de certa doença, torna-se necessário identificar as 

fontes dos casos e como eles foram identificados, para depois interpretar as taxas encontradas e compará-las 

com aquelas verificadas em outras populações ou na mesma população em momentos diferentes. 

Fonte: Saúde e Cidadania para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Vigilância em Saúde Pública. Eliseu 

Alves Waldman. Colaboração de Tereza Etsuko da Costa Rosa. 

 

Questão: 27 

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

De acordo com o manual “Práticas Recomendadas SOBECC”, 2009, da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de 

Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização, página 145, são 

recomendações para prevenir ou melhorar a retenção urinária na recuperação pós-anestésica: prevenir a 

sobrecarga hídrica registrando ganhos e perdas (balanço hídrico); realizar palpação suprapúbica, 

principalmente em pacientes que foram submetidos a bloqueio, avaliando a distensão vesical; aplicar a 

manobra de Crede (consiste na compressão da região suprapúbica utilizando a mão espalmada, na posição 

vertical, num ângulo de 90º, com a ponta dos dedos, provocando uma contração da bexiga para eliminar a 

urina) ou a manobra de Pirapote [“é grafada desta forma no manual”] (consiste na aplicação de golpes leves, 

com a face lateral da mão, sobre a região suprapúbica, a fim de provocar o estímulo para a contração vesical); 

realizar cateterismo vesical de alívio ou de demora conforme orientação médica. A elevação dos membros 

inferiores não influi diretamente na retenção urinária, relaciona-se mais diretamente aos cuidados na 

hipovolemia. Logo, a alternativa que deve ser assinalada como resposta da questão é a alternativa “A”, 

conforme publicado no gabarito preliminar (Gabarito Ratificado). 

Fonte: Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material 

e Esterilização – SOBECC. Práticas Recomendadas SOBECC. / Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro 

Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. – 5ª edição. – São Paulo: SOBECC, 

2009. 
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Cargo: Farmacêutico 

 

Questão: 14 

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

De acordo com o Edital de Concurso Público nº 001/2013 de Lagoa da Confusão/TO, em seu Anexo I – 

Conteúdo Programático da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, os itens a serem abordados na área de 

saúde pública são: “organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e 

diretrizes, controle social; indicadores de saúde; sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento; planejamento e 

programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas 

Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. Dessa forma, as questões citadas estão coerentes aos temas: questão 

14 (Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária); questão 16 (Sistema de vigilância 

epidemiológica); e, questão 18 (controle social e endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e 

tratamento). 

Fonte: Saúde e Cidadania para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Vigilância em Saúde Pública. Eliseu 

Alves Waldman. Colaboração de Tereza Etsuko da Costa Rosa. 

 

Questão: 27 

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

Segundo a resolução CFF 357 de 27 de abril de 2001, medicamentos tarjados são os medicamentos cujo uso 

requer a prescrição por profissional habilitado e que apresentem, em sua embalagem, tarja (vermelha ou 

preta) indicativa desta necessidade.  

Os medicamentos controlados e constantes da Portaria nº 344/98 e suas atualizações possuem esta 

necessidade, mas não somente eles, como delimita o enunciado da questão.  

Baseado no exposto acima, o recurso é IMPROCEDENTE. 

Fonte: Resolução CFF 357/01 - Regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia, publicado no DOU em 

27/04/2001. Disponível em: http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/97 /resolucao357.pdf 

 

 

Cargo: Fisioterapeuta 

 

Questão: 12 

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

A questão aborda sobre o processo epidêmico. Segundo o Anexo I – Conteúdo Programático da Prova Escrita 

Objetiva de Múltipla Escolha, os itens a serem abordados na área de saúde pública são: “organização dos 

serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle social; indicadores de 

saúde; sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; endemias/epidemias: situação atual, 

medidas de controle e tratamento; planejamento e programação local de saúde, distritos sanitários e enfoque 

estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela Saúde”. Dessa forma, o item 

abordado na questão trata-se de “endemias/epidemias: situação atual, medidas de controle e tratamento”. 

Fonte: Saúde e Cidadania para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Vigilância em Saúde Pública. Eliseu 

Alves Waldman. Colaboração de Tereza Etsuko da Costa Rosa. 
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Questão: 13 

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

A letalidade mede a probabilidade de um indivíduo, atingido por um gravo, morrer devido a esse mesmo 

agravo. A letalidade expressa o grau de gravidade de uma determinada doença, constituindo, juntamente com 

a frequência de sequelas, um dos indicadores utilizados na identificação de prioridades para o 

desenvolvimento de programas de controle de doenças (a severidade do dano). A suscetibilidade refere-se à 

situação de uma pessoa ou animal que se caracteriza pela ausência de resistência suficiente contra um 

determinado agente patogênico que a proteja da enfermidade na eventualidade de entrar em contato com 

esse agente. 

Fonte: Saúde e Cidadania para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Vigilância em Saúde Pública. Eliseu 

Alves Waldman. Colaboração de Tereza Etsuko da Costa Rosa. 
 

Questão: 18 

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

A morbi-mortalidade por doenças infecciosas apresentou no Brasil, no correr das últimas décadas, uma nítida 

tendência de redução, principalmente às custas da diminuição das doenças diarréicas, mas refletindo também 

o decréscimo da incidência das doenças preveníveis por vacinação. As doenças infecciosas emergentes e 

reemergentes, de uma maneira geral, estão associadas aos seguintes fatores:  

• Modelos de desenvolvimento econômico determinando alterações ambientais; migrações e processos 

de urbanização etc.; 

• Aumento do intercâmbio internacional, que assume o papel de "vetor cultural" na disseminação das 

doenças infecciosas; 

• Incorporação de novas tecnologias médicas; 

• Ampliação do consumo de alimentos industrializados, especialmente os de origem animal; 

• Desestruturação dos serviços de saúde e/ou desatualização das estratégias de controle de doenças; 

• Aprimoramento das técnicas de diagnóstico; 

• Processo de evolução de micro-organismos.  

As doenças infecciosas, por vários fatores, alguns deles relacionados aos determinantes das denominadas 

transição demográfica e transição epidemiológica, deixam de constituir um grupo de doenças associadas 

quase que exclusivamente à miséria, à fome, à falta de saneamento, às condições insuficientes de higiene e ao 

baixo nível de instrução, ou seja, doenças próprias da pobreza. A AIDS, a dengue e as bactérias resistentes a 

antimicrobianos e responsáveis pela elevada mortalidade por infecções hospitalares, são exemplos da 

modificação do comportamento das doenças infecciosas do mundo moderno. 

Fonte: Saúde e Cidadania para Gestores Municipais de Serviços de Saúde. Vigilância em Saúde Pública. Eliseu 

Alves Waldman. Colaboração de Tereza Etsuko da Costa Rosa. 
 

Questão: 22 

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

Nesta questão espera-se que reconheça e saiba identificar a função respiratória em gestantes e assim, saiba 

atuar profissionalmente em caso de alterações. Sendo assim, os argumentos sobre a alternativa C estão 

incorretos, pois a mesma afirma que o músculo diafragma se eleva em média 15 cm e na verdade o mesmo se 
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eleva em torno de 5 cm, por isso a afirmativa está incorreta (BARACHO, 2002). Em relação à resposta correta – 

alternativa E, a mesma autora afirma em seu livro Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia - Aspectos de ginecologia 

e neonatologia que o organismo é capaz de compensar as perdas na função respiratória decorrentes do 

aumento do volume uterino, à medida que os diâmetros do tórax também aumentam o que mantém deste 

modo os volumes Capacidade Vital (soma de volume corrente e volume de reserva inspiratória) e Capacidade 

Pulmonar Total (soma de todos os volumes e capacidades), sem alterações.  

Em estudo realizado no Laboratório de Provas de Função Pulmonar e da disciplina de Cardiologia da Santa 

Casa de São Paulo, publicado no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia; objetivando avaliar a influência 

dos fatores da gestação na função respiratória das gestantes normais, e correlacionar os achados nas provas 

de função pulmonar com a queixa de dispnéia, Frequentemente referida. Foram avaliadas 42 gestantes, 

normais do ponto de vista respiratório, cardiovascular, hematológico, ortopédico e obstétrico, sendo divididas 

em três grupos, correspondentes aos três trimestres da gestação. O grupo controle foi composto de mulheres 

sadias, em idade fértil, submetidas aos mesmos critérios de inclusão e exclusão aplicados aos grupos de 

gestantes. Todos os grupos estudados foram submetidos às provas de função pulmonar, composto de 

espirometria completa, da lavagem de Nitrogênio e medida da capacidade de difusão do monóxido de 

carbono. Ao final do estudo demonstrou-se que: “Os resultados mostraram redução do volume residual, com 

manutenção da capacidade vital em todos os trimestres.” Estudo apresentado como tema livre no LIII 

Congresso Brasileiro de Cardiologia. Disponível em: http://educacao.cardiol.br/congresso/liii/temas/280.asp 

Fonte:  

• Elza Baracho. Fisioterapia Aplicada à Obstetrícia. Aspectos de ginecologia e neonatologia. 3ed. Medsi 

2002. 

• E http://educacao.cardiol.br/congresso/liii/temas/280.asp 
 

Questão: 24 

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

O argumento está correto à medida que a alternativa C afirma que a crioterapia deve ser adotada, sobretudo 

na fase de resolução cujo efeito esperado é prevenir o aparecimento de edema. Diversos autores, entre eles 

Gabriel, Petit e Carril (2001) em seu livro: Fisioterapia em Traumatologia Ortopedia e Reumatologia referem 

que a crioterapia deve ser adotada, sobretudo na fase de recuperação funcional e não na de resolução. Na 

fase de recuperação funcional o efeito esperado da crioterapia é prevenir o aparecimento de edema e 

também é adotada como medida antiálgica. Nos diversos documentos disponibilizados abaixo, estão às 

mesmas opiniões quanto à fase onde a crioterapia é mais indicada: na fase inicial – de recuperação funcional. 

Fonte:  

• M. R. Serra Gabriel, L. Diaz Petit, M. L. de Sande Carril.  Fisioterapia em Traumatologia Ortopedia e 

Reumatologia. Revinter. Rio de Janeiro, 2001. 

• http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&

exprSearch=491270&indexSearch=ID  

• http://www.centrofisioterapico.com/182412/263931.html  

• https://terapiamanual.com.br/site/noticias/arquivos/200912151126160.artigo_18.pdf  
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Questão: 25 

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

O tratamento fisioterapêutico para um doente com Parkinson consiste em treinamento das atividades mais 

difíceis de serem executadas por cada pessoa, também é trabalhado a manutenção ou melhora das condições 

musculares, através de exercícios de alongamento e fortalecimentos globais, além de exercícios posturais e de 

equilíbrio, todos eles associados a movimentos respiratórios, oferecendo ao paciente condições ideais ou 

próximas disso, para que possa realizar atividades mais facilmente. Em relação aos objetivos fisioterapêuticos, 

de maneira geral, é importante manter ou melhorar a amplitude de movimento em todas as articulações; 

retardar o surgimento de contraturas e deformidades; retardar a atrofia por desuso e a fraqueza muscular; 

promover e incrementar o funcionamento motor e a mobilidade; incrementar o padrão da marcha; melhorar 

as condições respiratórias, a expansibilidade pulmonar e a mobilidade torácica; manter ou aumentar a 

independência funcional nas atividades de vida diária; melhorar a auto-estima (Thomson; Skinner; Piercy, 

2000). 

Sendo assim, diante do exposto no texto acima, a argumentação não tem fundamento, pois o enunciado da 

questão solicita que seja identificada entre as opções aquela que estiver mais completa e mais correta para o 

tratamento de um paciente com Parkinson e a proposta contida na alternativa B é incompleta em comparação 

a proposta terapêutica sugerida na afirmativa D. 

 Todos os artigos científicos e textos abaixo citados tratam do assunto: Abordagem da fisioterapia no 

tratamento da doença de Parkinson.  

Fonte:  

• http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/neuro/parkinson_cervical.htm 

• http://www.perguntaserespostas.com.br/seer/index.php/rbceh/article/viewArticle/259 

• http://www.ciape.org.br/matdidatico/fatima/artigo.pdf 

• http://files.bvs.br/upload/S/0101-8469/2010/v46n2/a0002.pdf 
 

Questão: 26 

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

O RESPIRON é um recurso amplamente adotado pela fisioterapia cardiorrespiratória. Trata-se de um aparelho 

cujo objetivo maior é incentivar a fluxo e auxiliar o paciente no ganho de reexpansão pulmonar. O incentivo é 

inclusive visual, pois a cada nova conquista o paciente torna-se mais confiante no processo de melhora. Não 

possui capacidade de treinamento dos músculos respiratórios, pois não conta com os sistemas de resistor 

linear graduado a pressão (centímetros de água – cmH20), disponível em um aparelho como o Threshold*, por 

exemplo. 

* O Threshold®IMT é um dispositivo de carga linear utilizado para o treinamento da musculatura inspiratória. 

O valor predito da resistência a ser imposta no dispositivo é determinado, por meio do manovacuômetro. 

Após leitura do manual disponível na internet, o fabricante ora nenhuma usa o termo: “para treinamento 

muscular inspiratório”, e sim: “exercitador respiratório” e “incentivador respiratório” e ainda “para 

fortalecimento progressivo da musculatura respiratória”. O manual faz referência a possibilidade de “graduar 

a dificuldade do exercício” por meio de ajustes em seus ponteiros de 0 a 3; mas nunca em resistência linear ou 

ainda graduação a pressão, como no Threshold*. 

Diante do exposto, as razões recursais encontra-se improcedente e a alternativa correta está mantida - E. 

Fonte: 

• Cristiane Pulz, Solange Guizeline, Paulo Alberto Tayar Peres. Fisioterapia em Cardiologia aspectos 

práticos.  Atheneu. São Paulo. 2006. 
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• http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&

exprSearch=413819&indexSearch=ID 

• http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/conscientiae_saude/csaude_v8n2/cnsv8n2_3f1587.pdf 

• http://www.perspectivasonline.com.br/revista/2008vol2n7/volume%202(7)%20artigo10.pdf 

 

 

 

Cargo: Guarda Municipal e Ambiental 

 

Questão: 17 

Recurso Procedente: Questão Anulada. 

Construindo o raciocínio, tem-se: 

 
Observa-se, também que a última figura obedece à regra “elementos A e C, possuem, no máximo, 2 

elementos”. 

Portanto, examinando-se as alternativas, verifica-se que A – C = {x, y} – {y, z}, isto é: A – C = {x}, conforme 

alternativa “a”. Verifica, entretanto, que y é elemento do conjunto C, conforme alternativa “d”. 

Logo, de fato, ambas as alternativas “a” e “d” estão corretas, devendo-se ANULAR A QUESTÃO. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005; 12-16. 
 

Questão: 19 

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

Identifica-se o nº de quadrados inteiros contidos dentro da região da piscina: 16 (área por falta). 

Identifica-se o nº de quadrados inteiros que cobrem a região totalmente: 44 (área por excesso). 

A área aproximada é a média aritmética simples da área por excesso e a área por falta, isto é, (16+44)/2 = 

30m2. 

Fonte: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: Volume Único. 1. Ed. São Paulo: Ática, 2005; 143. 

 

Questão: 21 

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

Conforme disposto no art. 4º, V, da CRFB, a igualdade entre os Estados não constitui um fundamento, mas sim 

um dos princípios que gerem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais.  

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

 

Questão: 25 

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

Embora as razões recursais sinalizem suposta existência de erro na divulgação do gabarito, não há qualquer 

fundamentação que sustente um equívoco na alternativa indicada como correta no gabarito preliminar, 

tampouco que alguma outra assertiva estaria correta.  
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Questão: 27 

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

Nos termos do art. 172 do ECA, “o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, 

encaminhado à autoridade policial competente” e não a autoridade judiciária. 

Fonte: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 
 

Questão: 32 

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

As razões recursais não se referem à questão ora mencionada. 
 

Questão: 35 

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

O Artigo 108 da Lei Orgânica do município de Lagoa da Confusão estabelece as disciplinas de matrícula 
obrigatória nas escolas públicas municipais de Lagoa da Confusão, sendo elas: ensino religioso, educação de 
trânsito e educação ambiental.  
Fonte: Lei Orgânica de Lagoa da Confusão – Artigo 108.  
 

Questão: 40 

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

A afirmativa II está correta, como define o gabarito. Por seis horas, mais de 100 mil cariocas protestaram 

contra o Governo, apoiando o movimento dos estudantes que, conforme o previsto foi sem incidentes, com 

dezenas discursos de universitários, operários, professores e padres, que definiram "o compromisso histórico 

da Igreja com o povo". Com perfeito dispositivo de segurança, os estudantes garantiram a realização da 

passeata, sem depredações, chegando a prender e soltar um policial que incitava a que fosse apedrejado o 

prédio do Conselho de Segurança Nacional. A concentração começou às 10 horas, com os primeiros grupos de 

padres e estudantes, sem qualquer policiamento ostensivo. Entre os primeiros oradores estava o 

representante da Igreja, ressaltando que "Calar os moços é violentar nossas consciências". Presentes cerca de 

150 padres, inclusive o bispo - auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Castro Pinto, que acompanhou a passeata, 

durante os 32 minutos de travessia da Av. Rio Branco. Na Candelária, falou Wladimir Palmeira, lembrando o 

assassinato do secundarista Edson Luís, "que um dia será vingado".  

Fonte:  

• http://www1.uol.com.br/rionosjornais/rj49.htm 

• http://www.brasilescola.com/historiab/direta-ja.htm 

 

 

 

Cargo: Professor de Geografia 

 

Questão: 10 

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

A alternativa “E” é um exemplo de HIPÁLAGE porque o adjetivo “chata” jamais poderia ser aplicado a um 

objeto como máquina, mas pode perfeitamente ser aplicado à função de escritor (chata função) enquanto 

usuário da máquina. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
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Questão: 21 

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

Conforme pode ser observado abaixo, no perfil topográfico derivado dessa carta, a alternativa que possui uma 

resposta coerente é a D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa forma, o recurso à referida questão é considerado improcedente. 

Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/topografia-2-propriedade-das-curvas-de-nivel-e-

perfil-topografico.htm 

 

Questão: 24 

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

Conforme a referência bibliográfica o enunciado acima se refere ao posicionamento da Geografia crítica, da 

qual La Coste, foi um de seus pensadores. Cabe ressaltar que a linha possibilita pensa a Geografia numa 

relação Homem-Natureza, enquanto a Geografia crítica considera a relação Homem-Homem-Natureza, isso 

que pode ser percebido quando se fala no enunciado em “transformação da realidade social” e “libertação do 

Homem”. 

Fonte: MORAES, ACR. Geografia pequena história crítica. São Paulo: Annablume, 2005. p 119. 
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Questão: 25 

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

Haushofer esboçou a ordem mundial como o resultado de uma aliança entre Estados Unidos, Alemanha, 

Rússia e Japão, onde cada uma dessas potências possuiria áreas específicas de influência no planeta, 

exatamente conforme o mapa do enunciado da questão.  

As razões recursais não foram suficientemente clara, pois fala de “desacordo de contexto” e questiona a 

resposta correta divulgada no gabarito, mas não demonstra que desacordo é esse, e nem o porquê da 

alternativa “D” estar errada. Além disso, a referência bibliográfica apresentada não está completa e o 

endereço virtual não direciona a lugar algum na rede mundial de computadores. 

Diante disso, e do embasamento bibliográfico da questão, considera-se improcedente o recurso. 

Fonte: Vesentini, José Willian. Novas Geopolíticas. São Paulo: Contexto, 2011. p 20-24. 
 

Questão: 26 

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

A questão pede a imagem adequada para uma aula de orogênese, que pode ser conceituado, 

simplificadamente, como o movimento horizontal das placas tectônicas que originam cadeias de montanhas, 

como é o caso da cordilheira dos Andes. No caso da questão foram apresentadas cinco imagens para análise: 

na alternativa “A”, foi apresentado o movimento vertical das placas que também pode ser chamado de 

epirogênese; na “B” foi está uma paisagem moldada por agentes externos, como o intemperismo físico eólico; 

na “C” existe a imagem de uma rocha partida por ação de agentes externos como o intemperismo físico de 

variação térmica; na “E” é mostrado uma imagem de uma bacia hidrográfica; e por fim na alternativa “D” 

existe uma imagem da América do Sul com destaque para o relevo da cordilheira dos Andes, onde existe uma 

seta que indica a dinâmica do movimento tectônico orogenético. 

Dessa forma, considerando o conceito de orogênese, a única imagem que possui os elementos necessários e 

corretos para a ilustração de uma aula com esse tema é a D. 

Fonte: 

• TEIXEIRA, Wilson; FAIRCHILD, T.R.;TOLEDO, M.C.M.; TAIOLI, Fábio. Decifrando a Terra. 2ed.  São Paulo: 

Companhia Editorial Nacional, 2009. 104-105. 

• http://www.brasilescola.com/geografia/epirogenese-orogenese.htm 

• http://profwelgeo.blogspot.com.br/2013/04/dinamica-interna-da-terra-orogenese-e.html. 

 

Questão: 28 

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

A questão apresenta quatro afirmativas a respeito da teoria malthusiana, sendo as duas primeiras (I e II) feitas 

pelo discurso do Malthisianismo, dessa forma, não sendo, obviamente, críticas a essa teoria. Já as duas últimas 

afirmativas (III e IV) apresentam duas críticas, feitas por teóricos demográficos reformistas, ao 

malthusianismo. Os reformistas explicam a fome e a pobreza a partir de princípios de desigualdade 

socioeconômica no mundo, e não numa perspectiva simplesmente quantitativa como Malthus. 

Dessa forma considera-se a argumentação do recurso improcedente, haja visto, a teoria reformista analisar a 

realidade assim como Malthus, porém de forma diferenciada e com outros princípios. Além disso, a questão 

deixa bem claro, após as afirmações, o comando para identificar apenas as críticas feitas ao Mathusianismo.  

Fonte: 

• http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/teorias-demograficas-malthusianos-

neomalthusianos-e-reformistas.htm 
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• http://geografiageoradical.blogspot.com.br/2009/10/teorias-demograficas.html 

• http://revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/malthusianismo-outras-teorias-demograficas-

700255.shtml 

 

 

Cargo: Professor de Língua Portuguesa 

 

Questão: 17 

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

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de nove anos, em seu Art. 31 

estabelece: 

Art.31 – Do 1º ao 5º ano de Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação Física e Arte poderão 

estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos permanecem a maior parte do 

período escolar, ou de professores licenciados nos respectivos componentes. 

§1º Nas escolas que optarem por incluir Língua Estrangeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o 

professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. 

§ 2º Nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores com licenciatura 

específica (conforme Parecer CNE / CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a integração com os demais 

componentes trabalhados pelo professor de referência da turma. 

Fonte: Resolução Nº 7, de 14 de Dezembro 2010 – Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 

fundamental de 9 (nove) anos. 

 

 

Cargo: Vigia 

 

Questão: 12 

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

O décimo quinto dia do ano caiu numa quinta-feira. Assim tem-se que:  

15º: quinta 14º: quarta 13º: terça  12º: segunda      11º: domingo 9º: sábado 

8º: sexta     7º: quinta  6º: quarta  5º: terça  4º: segunda  3º: domingo  2º: sábado 

Assim o primeiro sábado do ano caiu no dia 2. 

Portanto a alternativa correta é a letra B 

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

 

23 de outubro de 2013 
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